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Sammanfattning 

Uppsatsen har tre syften, alla beträffande Sara Stridsbergs översättning av amerikanskan Valerie 

Solanas radikalfeminstiska SCUM Manifesto från 1968: att göra en övergripande karaktäristik av 

översättningen, att undersöka och presentera nyckelord i översättningen, samt att beskriva samspelet 

mellan Stridsbergs förord och översättning. Med textanalysmodeller av Yvonne Lindqvist, Lennart 

Hellspong och Per Ledin genomförs textanalyser av översättningen i stort, av ett urval av nyckelord 

och av förordet. Resultaten visar på att Stridsberg gjort en fri översättning med fokus på språk och stil, 

och att förordet kompletterar översättningen och bjuder in läsaren till olika sätt att läsa manifesttexten 

på. I diskussionen avhandlas resultatens betydelse i förhållande till tidigare forskning och vad mina 

resultat betyder utifrån André Lefeveres teorier om att ideologiska och poetologiska faktorer är det 

viktigaste vid översättsval. Uppsatsens slutsats är att Stridsberg översatt texten i huvudsak som litterär 

text istället för som politisk kortare skrift eller längre pamflett, och att förordet presenterar Stridsbergs 

ingång till texten och hjälper läsaren att göra en litterär läsning av manifestet.  

Abstract 

This essay has three purposes, all relating to the Swedish translation of Valerie Solanas’s SCUM 

Manifesto by Sara Stridsberg. These are: to do a characterization of the translation, to investigate and 

present keywords in the translated text, and to describe the interplay between Stridsberg’s foreword 

and translation. Models for text analysis by Yvonne Lindqvist, Lennart Hellspong and Per Ledin are 

applied for investigating both the general translation, a selection of the keywords and the foreword. 

The results indicate that Stridsberg’s translation is a free one, where the focal points are style and 

diction, and also that the foreword is a supplement to the translation that invites the reader to different 

ways in which to read the manifesto. The discussion deals with both the question of what my results 

mean in relation to previously existing research, and what they mean according to André Lefeveres 

theories about ideology and poetics being the most important factors when making choices in 

tranlation. The conclusion of the essay is that Stridsberg translated the text mainly as a literary text as 

opposed to as a political brochure or pamphlet, and that the foreword presents Stridsberg’s 

perspectives on the text and helps the reader do a literary reading of the manifesto. 

Nyckelord: Översättning, SCUM Manifest, Valerie Solanas, Sara Stridsberg 
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1. Inledning  

Vid översättning förändras en text oundvikligen, vilket översättningsvetenskapen länge varit överens 

om. Hur förändringarna generellt kan beskrivas, har däremot diskuterats i mängder av teorier under 

åren inom den deskriptiva översättningsvetenskapen. Innan den deskriptiva grenen av vetenskapen fått 

sitt genomslag, var preskriptiva frågor om huruvida en översättning var bra eller dålig och exakt hur 

en översättning bör göras, i fokus inom översättningsvetenskapen. 

Att undersöka hur en specifik översättning ser ut och hur den förhåller sig till sin förlaga är ofta en 

central utgångspunkt för mindre studier inom det översättningsvetenskapliga fältet. Denna 

kandidatuppsats behandlar Sara Stridsbergs översättning av Valerie Solanas SCUM Manifesto, och 

Stridsbergs tillhörande förord från 2003.  

Ett manifest brukar innebära en slags politisk kortare skrift eller längre pamflett, men SCUM 

Manifesto skulle även kunna ses som en litterär text. Klart står att det är en radikalfeministisk text från 

1968. Skriftens innehåll är centrerat kring att redogöra för varför män bör avskaffas och kvinnor 

istället ta över genom den organisation hon kallar SCUM. Solanas menar i texten även att det 

ekonomiska systemet ska störtas och att ny teknologi ska automatisera reproduktionen och utplåna 

lidande och död. Manifestet uppmärksammades både för sitt oresonliga innehåll, och för författarens 

kontroversiella liv. Efter Solanas mordförsök på en av dåtidens mest kända konstnärer, blev texten ett 

ständigt exempel på feminism som ”gått överstyr”. Solanas var inte en del av den etablerade 

feminismen eller någon feministisk grupp alls, utan opererade utanför alla etablissemang, och hon har 

både avfärdats som oviktig och hyllats av framstående feminister (Stridsberg, 2003:XIV).  

Bland de deskriptiva översättningsteorierna, är framförallt André Lefeveres teori om att främst 

ideologiska och poetologiska faktorer styr en översättare i arbetet med texten, aktuell för denna 

uppsats. Lefeveres teori blir högaktuell för just SCUM Manifesto och dess översättning då manifestet 

som en starkt politisk text har en framträdande, inneboende ideologi som översättningen kan stämmas 

av mot, och se om översättningsvalen påverkats av.  

Detta är en mindre, deskriptiv studie, i vilken jag alltså inte eftersträvar att påpeka ”rätt” och ”fel” i 

översättningen, och inte heller att komma till några generella slutsatser. Däremot vill jag i uppsatsen 

beskriva hur översättningen och förordet ser ut, och dra slutsatser kring de studerade texterna för att 

sedan kunna pröva slutsatserna mot Lefeveres teorier inom ämnet. 

Min uppsats har tre syften: att göra en övergripande karaktäristik av översättningen, att undersöka och 

presentera nyckelord i översättningen, samt att beskriva samspelet mellan Stridsbergs förord och 

hennes översättning.  

1.1. Disposition 

Denna uppsats består av fem kapitel. Innevarande kapitel innehåller en kortfattad beskrivning av 

forskningsfältet och utgångspunkter för uppsatsen, såväl som syfte och disposition. I kapitel två 

redogör jag för teoretisk bakgrund; både tidigare forskning på området och den översättningsteretiska 

förankringen. Kapitel tre behandlar vilket material och vilka metoder som används i uppsatsen, 

inklusive ett särskilt avsnitt för presentation av författaren, källtexten och översättaren. I kapitel fyra 
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genomförs tre olika textanalyser; en av översättningen, en av dess nyckelord och en av dess förord. I 

kapitel fem följer en diskussion om resultaten av textanalyserna, med ett särskilt avsnitt som behandlar 

Lefeveres teorier i koppling till mina resultat. 

2. Teoretisk bakgrund 

Detta kapitel behandlar för uppsatsen relevant teoretisk bakgrund och tidigare forskning. Kapitlet är 

indelat i två avsnitt: tidigare forskning och översättningsteoretisk förankring.  

2.1. Tidigare forskning om SCUM och Solanas 

 

Den tidigare forskning om SCUM i en svensk kontext som finns att tillgå rör sig främst om ett antal 

universitetsuppsatser, främst på kandidatnivå, som alla har en helt annan ingång i SCUM än jag har 

med min uppsats, då översättningen inte står i fokus för någon av uppsatserna. Däremot har flera av 

dem närliggande fokus.  

 

Bland dessa uppsatser finns t.ex. Sabinah Gustavssons uppsats En scum affär – En grundläggande 

retorisk analys av recensioner som behandlar Turteaterns uppsättning av SCUM manifestet från 2014. 

Uppsatsen behandlar Turteaterns uppsättning av en pjäs baserad på (eller ett slags läsning av) 

manifestet, och undersöker framförallt hur mottagandet av uppsättningen sett ut. Gustavsson redogör 

för och kommenterar både positiva och negativa recensioner av uppsättningen, med slutsatsen att de 

positiva utgår ifrån ett antagande om att en patriarkal struktur råder i samhället, och att de negativa 

istället menar att en sådan struktur inte är aktuell för vår tid (Gustavsson 2014:30). Även om 

Turteaterns uppsättning inte på något sätt ingår i mitt material så ansluter uppsatsen till mitt ämne i det 

att Gustavsson använder Stridsbergs översättning och förord som central bakgrundsinformation för 

sina analyser. Därför kan jag i diskussiondelen i denna uppsats, i avsnitt 5.1.4., bemöta Gustavssons 

resultat i förhållande till mina. 

 

I den vetenskapliga artikeln 'Shooting from the Hip': Valerie Solanas, SCUM and the Apocalyptic 

Politics of Radical Feminism (publicerad i den feministiska och australiensiska akademiska tidskriften 

Hecate under 2006) där bland annat Solanas ställning diskuteras, konstaterar artikelförfattaren 

Amanda Third att Solanas betydelse i mångt och mycket avfärdats av en mer erkänd feministisk 

rörelse med argument om Solanas galenskap och påpekanden om hennes psykiska ohälsa. Third 

påpekar att Solanas fyllde en stereotyp kring den manshatande, lesbiska och galna feministen alltför 

väl, och diskuterar vad det faktum att Solanas bidrag till andravågsfeminismen aldrig kanoniserades 

betyder (Third 2006:3). Andravågsfeminismen kallas den kvinnorörelse som kulminerade på 60- och 

70-talen och inte bara fokuserade på juridiska rättigheter som förstavågsfeminismen på 1800-talet och 

tidigt 1900-tal gjorde (Burkett, u.å.). Även om Solanas position inom feminismen inte är fokus för min 

uppsats, så ansluter mina resultat kring förordet till hur manifestet kan kanoniseras i en svensk 

kontext, vilket jag diskuterar i uppsatsens diskussiondel i avsnitt 5.1.4. 

 

Även Ludvig Moritz har skrivit en uppsats om den svenska utgåvan av manifestet, en uppsats från 

2008, titulerad “KLIPPA SÖNDER DERAS VÄRLDSBILD” – Om den Svenska utgåvan av Valerie 
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Solanas Scum Manifest. Moritz syfte med uppsatsen var att utröna hur manifestet läses, och kommer i 

sin avslutning fram till att det i stort sett finns två läsningar av manifestet; dels som litterärt verk, och 

dels som ”en politisk pamflett skriven på fullt allvar”. Moritz menar att den sistnämnda läsningen 

främst görs av människor som letar bevis på en ”våldsmobilisering” inom feminismen (Ludvig Moritz 

2008:37). I min diskussionsdel, i avsnitt 5.1.4., återknyter jag till Moritz slutsatser, för att se om mina 

fynd kan säga något om dessa olika sätt att läsa manifestet.  

2.2. Översättningsteoretisk förankring 

Då översättningsvetenskap är en relativt ung akademisk disciplin, har översätningsteori en 

förhållandevis överskådlig historia. Utvecklingen har gått från den så gott som uråldriga fri/trogen-

debatten, till att mer och mer fokusera på deskriptiva översättningsstudier och nya teoretiska 

dilemman.  

 

I denna uppsats har jag valt att använda och testa André Lefeveres teorier från nittiotalet, mer specifikt 

de teorier han lade fram i Translation, Rewriting, and the Manipulation of Literary Fame från 1992. 

Även om översättning inte är den enda form av rewriting som han tar upp, så är det just översättning 

som rewriting som får fokus i hälften av Lefeveres åtta kapitel. Det faktum att han talar om 

översättning i termer av manipulation osv. placerar Lefevere i den teoretiska strömning som Jeremy 

Munday i sin sammanfattande lärobok i översättningsteori kallar för the cultural turn (Munday 

2012:191), men många, däribland även Munday och Lefevere själv, pekar ut Lefevere som en 

polysystemteoretiker. Lefevere inleder boken från 1992 med att redogöra för sin syn på system, och 

hans uppställning ser ut som så att det å ena sidan finns ett ideologiskt system som påverkar 

översättare eller andra rewriters, och å andra sidan ett poetologiskt system som gör detsamma. Han 

menar att ideologiska och poetologiska faktorer på flera nivåer är viktigare än lingvistiska 

överväganden vid översättningsval (Lefevere, 1992:39).  

 

I denna uppsats kommer jag att koppla fynden och resultaten från undersökningen till dessa tankar 

från Lefevere, och se om jag hittar antingen belägg för dessa, eller tvärtom hittar något som gör att 

Lefeveres tankar inte är applicerbara eller rentav säger emot hans hypotes. 

 

En annan översättningsteoretiker som blir delvis aktuell för denna uppsats, är Eugene Nida med sitt 

begepp dynamic equivalence. Nida menar i sina teorier från sextiotalet att en översättning som har 

dynamisk ekvivalens till skillnad från formell ekvivalens som mål, inte utgår ifrån att det semantiska 

innehållet ska vara detsamma som i originalet, utan att förhållandet mellan texten och mottagarna i så 

stor utsträckning som möjligt ska efterlikna det som rådde mellan källtexten och dess mottagare (Nida 

1964:159). Nida refererar vidare till Rieu och Phillips som kallar principen för ”the principle of 

equivalent effect” (Nida 1964:159). När jag i uppsatsen återkommer till just ekvivalensbegreppet i 

avsnitt 4.1.1. under punkt 5, är det Nidas definitioner jag utgår ifrån. 
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3. Material och metod 

I detta kapitel redogörs för vilket material som använts till uppsatsen, och författaren, källtexten, 

översättaren och måltexten presenteras mer grundligt. Därefter följer en presentation av vilka metoder 

som tillämpats för att genomföra textanalysen/undersökningen. 

3.1. Författaren, källtexten och översättaren 

Amerikanskan och radikalfeministen Valerie Solanas levde mellan 1936 och 1988 och blev inte minst 

uppmärksammad när hon 1968 (samma år som manifestet som denna uppsats behandlar utgavs) gjorde 

sig skyldig till ett mordförsök på den välkända popkonstnären Andy Warhol (Nationalencyklopedin, 

B, u.å.) Hennes liv var fullt av kontraster, och i Modernistas svenska utgåva av manifestet presenteras 

Solanas krasst på ena omslagsfliken: 

 

VALERIE SOLANAS [1936–1988] var forskare i psykologi och finansierade sina studier genom 

prostitution. Under sextiotalet höll hon till i utkanten av New Yorks konstliv och försökte göra sin 

röst hörd som författare. 1968 sköt hon Andy Warhol. 

Modernista (2002) 

 

I förordet i samma utgåva presenterar Stridsberg ett mer ingående porträtt av Solanas, och beskriver 

henne med ord som t.ex. författare, feministisk teoretiker, geni, tio år före sin tid, hundratusen år före 

sin tid, prostituerad, surfare, forskare i psykologi, tiggerska, uteliggare, lesbisk, psykos och paranoia.  

 

Källtexten som är ligger till grund för den översättning som analyseras i denna uppsats, är skriften 

SCUM Manifesto (1968). Skriften har alltid varit uppmärksammad och kontroversiell. Även i Sverige 

har SCUM länge varit en omtalad skrift, men det var inte förrän 2003 den utkom på svenska med titeln 

SCUM Manifest, i översättning av Sara Stridsberg. SCUM Manifesto är en (i versionen från 2013) 52 

sidor lång skrift, som kan klassificeras antingen som ett skönlitterärt verk eller som ett politiskt 

manifest, en slags politisk kortare skrift eller längre pamflett. Nationalencyklopedin definierar 

begreppet ”manifest” på följande vis: 

 

manifest, (av medeltidslat. manifeʹstum ’bekant’, av latin manifeʹstus ’tydlig’, ’uppenbar’, ’öppen’, 

av maʹnus ’hand’ och en efterled av ovisst ursprung) programförklaring kring den egna konsten, 

politiska åsiktsriktningen e.d., ofta utfärdad av ett kotteri eller en grupp i opposition mot det 

etablerade. 

Nationalencyklopedin (A, u.å.) 

 

I SCUM Manifesto redogör Solanas för en ideologi som syftar till att åstadkomma ett samhälle utan 

män. Hon argumenterar i manifestet för att traditionellt manliga egenskaper egentligen är kvinnliga, 

och att män förstört världen och samhället. Istället vill Solanas i manifestet att kvinnor bör ta över och 

organisera sig i det hon kallar SCUM, vilket eventuellt står för ”Society for cutting up men” (mer om 

denna akronym under avsnitt 4.1.2. under punkt 1). Med hjälp av denna organisation menar Solanas 

att de flesta män ska dödas och samhällets ekonomiska system störtas. Med hjälp av ny teknologi 

menar hon även att reproduktionen ska automatiseras och allt lidande och all död utplånas.  
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Manifestet, dess innehåll och dess författare har varit föremål för mycket kritik – också från 

feministiskt håll. Många feminister menar att manifestet innehåller transfobi och transmisogyni. En 

känd svensk feminist, Maria Ramnehill, skriver på ämnet bl.a. att transfobin och transmisogynin i 

SCUM ligger i att ”kvinna och man antas vara fasta oföränderliga biologiska kategorier”, och refererar 

vidare till ett stycke i den svenska översättningen av manifestet (Ramnehill 2014). 

 

Översättaren till den svenska utgåvan av manifestet är Sara Stridsberg. Stridsberg, född 1972, är idag 

en erkänd författare och efter den 20 december 2016 kommer hon även att sitta på stol nummer 13 i 

Svenska Akademin som dess yngsta medlem (Lenas och Haidl, 2016). Hon har en rad publicerade 

romaner och pjäser bakom sig, varav flera behandlar Solanas liv och person, men ingen av dessa texter 

ingår i materialet till denna uppsats. Anledningen till att dessa texter inte är relevanta för uppsatsen är 

att de alla utkommit efter den aktuella översättningen. En text av Stridsberg som däremot ingår i 

materialet, är det förord som omfattar 20 sidor och finns presenterat före den översatta texten i utgåvan 

från förlaget Modernista. I förordet presenterar Stridsberg personen Solanas, sin egen och andra 

möjliga ingångar till texten, och kommenterar (om än kryptiskt) sin översättning. 

 

I förordet presenteras bakgrundsinformation och fakta om Solanas blandat med Stridsbergs tankar om 

skriften, ömsom sakligt och ömsom mer poetiskt eller skönlitterärt uttryckt. Ett exempel på när 

uttryckssätten blandas är följande citat: 

 

Människor som träffar Valerie säger alla samma saker. Hon är extremt skärpt, snabb i huvudet, snabb 

i käften, har en fantastisk humor, ett fantastiskt språk, hon är helt omöjlig att ha att göra med. Det är 

alltid det där med humorn. Att hon är så rolig. Dr. Ruth Cooper som träffar henne direkt efter skotten 

säger: »Valerie Solanas är utmanande och stimulerande. Hon har en storslagen humor, hon är besatt 

av kön, vänder alltid all konversation till favorittemat Mäns Underlägsenhet.« 

Utanför allt, men medlem i Universumsregerarorganisationen SCUM. 

Utanför allt, men SCUM i hjärtat. 

Sara Stridsberg, 2003:XI 

 

Stridsberg beskriver i förordet sin egen starka dragning och koppling till texten, och uttrycker att hon 

tycker att ”SCUM borde ha översatts till svenska för länge sedan” (Stridsberg, 2003:V). 

Ögonblicksbilder från Solanas liv presenteras på ett skönlitterärt sätt, samtidigt som Stridsberg 

presenterar information om utgivningshistoriken och reflekterar över möjliga tolkningar av texten och 

sätt att läsa den på. 

 

Stridsberg anger i sitt förord att hon baserat sin översättning på den utgåva av manifestet som gruppen 

Matriarchy Study Group gav ut 1983, en utgåva som visat sig mycket svår att få tag i idag. Således är 

det inte möjligt för mig att använda samma utgåva som Stridsberg själv i arbetet med min analys. Den 

utgåva av SCUM Manifesto på originalspråk jag istället använt, är en långt senare utgåva från förlaget 

AK Press som gav ut skriften 2013 med ett förord av Michelle Tea. Det förordet ingår dock inte i mitt 

material då det som sagt inte är något Stridsberg utgått ifrån. Även den första utgivna versionen av 

manifestet från 1968 innehöll ett förord, då av förläggaren Maurice Girodias, och 1977 gav även 

Solanas ut manifestet med ett eget förord (Stridsberg, 2003:XI). Det är på grund av att manifestet just 

brukar ges ut med ett förord, som jag valt att inkludera förordet i mitt material och beskriva dess 

samspel med översättningen. 
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För att försäkra mig om att diskrepansen mellan Stridsbergs källtext och den version av texten jag har 

tillgång till inte är påfallande stor, kontrollerar jag för undersökningen relevanta passager osv. mot en 

version av manifestet som ligger uppe med allmän åtkomst på internet. Det är Tom Jennings på 

Northeastern University som publicerat en version på Northeastern Universitys hemsida. Där finns 

även en tillhörande kommentar där han berättar att det är Matriarchy Study Groups utgåva utgiven på 

Phoenix Press som ligger till grund för denna digitala text (Jennings, 2000). Även denna webbversion 

av källtexten inkluderas alltså i uppsatsens material, allt för att kunna kontrollera att analysen av 

förhållandet mellan käll- och måltext inte faller på skillnader dem emellan som enbart beror på 

skillnader i texten utgåvorna emellan. Anledningen till att jag inte enbart använder mig av Jennings 

version är att den inte är en officiell version, saknar förlag och på så vis får anses vara mindre 

tillförlitlig. Både Modernista och AK Press har skickat mig e-publikationer av texterna, och därför har 

jag utöver mina papperskopior också tillgång till texterna i digitalt format. 

 

Anledningen till att jag valt att undersöka just denna käll- och måltext handlar bland annat om att 

Stridsberg i sitt förord uttrycker så starka känslor inför texten. För en undersökning som syftar till att 

bland annat undersöka hur själva översättningen karaktäriseras, menar jag att det kan vara en 

fördelaktig och tydlig ingångspunkt. En annan anledning till att jag valt texterna är att de är tydligt 

politiska, och att det därför redan i själva texten finns en ideologi att stämma av översättningen mot, 

och att även i detta kunna urskilja just översättningens karaktär.  

3.2. Metod 

3.2.1. Textanalysmodeller 

 

För denna uppsats är det i grunden kompendiet Analysmodell för översatta texter för examensarbetet 

på översättarutbildningen av Yvonne Lindqvist från 2004 som agerar utgångspunkt för analysen av 

översättningen. Med hjälp av kompendiet har för undersökningen centrala frågor plockats ut, och 

dessa frågor har sedan agerat språngbrädor för vidare analys. I denna vidare analys används också 

andra relevanta textanalysramar, exempelvis Catharina Nyström Höögs (2015) tillvägagångssätt vad 

gäller analys av nyckelord.  

 

Lindqvists breda analysmodell bygger på tre källor: Lennart Hellspongs Metoder i brukstextanalys 

från 2002, Lindqvists egen Översättning som social praktik också den från 2002 samt Per Ledin och 

Lennart Hellspongs Vägar genom texten från 1997. Lindqvist delar upp analysmodellen i sju olika 

delar, titulerade Kulturell kontext, Språklig analys, Innehållet, Det sociala, Stilanalys, Sammanfattning 

och Värdering. Lindqvist är noga med att poängtera att modellen inte är menad att appliceras i sin 

helhet utan är tänkt att erbjuda ”möjliga infallsvinklar för en deskriptiv studie av översatta texter” 

(Lindqvist, 2004:3), och att syftet med en sådan studie således blir att undersöka hur måltexten 

förhåller sig till källtexten på olika plan snarare än att leta ”fel” (Lindqvist, 2004:3).  

 

Delen Kulturell kontext i Lindqvist analysmodell innehåller frågor för den som utför analysen kring 

framförallt verksamhet, kommunikationssituation, genre och intertextualitet (Lindqvist 2004:5).  

Språklig analys är en del i modellen som istället fokuserar på specifika frågor om översättningen på tre 

nivåer: textuell, syntaktisk och lexikal (Lindqvist 2004:6). Den del av modellen Lindqvist kallar 

Innehållet, centrerar sig kring frågor om innehållspotential, metaforer och eftertryck (Lindqvist 

2004:7). Det sociala är den del i analysmodellen som presenterar frågor om språkhandlingar, 

värdeladdning och andra textuella relationer (Lindqvist 2004:8). I delen Stilanalys läggs frågor om stil, 
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stilvariation, stilfigurer, och mångtydighet fram (Lindqvist 2004:8-9). I Sammanfattning avrundas 

analysförfarandet med frågor som rör klassiskt översättningsvetenskapliga områden som ekvivalens 

och käll- eller målspråksorientering, och om vad analysresultaten har för innebörd (Lindqvist 2004:9) 

Under rubriken Värdering uppmanas den som gör analysen att ta ställning till översättningens 

förtjänster och svagheter, och till på vilka sätt översättningen kan ”bidra” (Lindqvist 2004:9). 

 

Lindqvists analysmodell fungerar som generell ram till min undersökning. Jag använder alla 

analysmodellens sju delar översiktligt, men fokuserar särskilt på delarna Språklig analys, Innehållet 

och Stilanalys när jag undersöker hur måltexten förhåller sig till källtexten. Jag använder alla sju delar 

i tur och ordning genom undersökningen för en lättbegriplig struktur när jag arbetar mig fram till en 

övergripande karaktäristik av översättningen.  

 

När Catharina Nyström Höög gör en läsning av Sara Stridsbergs roman Darling River använder hon 

nyckelord som utgångspunkt för läsningen. Läsningen finns publicerad som artikel i Det skönlitterära 

språket, en bok från 2015 som Carin Östman varit redaktör för, och bär titeln Blicken, buren och den 

vita snön. I sin analys har Nyström Höög använt sig av en metod hon beskriver som ”en kombination 

av sökningar i den digitaliserade texten och upprepade närläsningar” (Nyström Höög 2015:21). 

Nyström Höög har först genom att flera gånger läsa romanen identifierat väl frekventa nyckelord som 

hon sedan gjort sökningar på i en digital version av texten, och sedan har hon gjort närläsningar vid 

varje förekomst. De nyckelord som Nyström Höög väljer är förutom frekventa även ”sinsemellan 

besläktade ord” (Nyström Höög 2015:21), och ingår i det Nyström Höög kallar kluster.  

3.2.2. Metod för urval av nyckelord 

 

För att undersöka Stridsbergs översättning av nyckelord i manifestet använder jag en metod inspirerad 

av Nyström Höögs tillvägagångssätt. Även jag identifierar genom att flera gånger läsa materialet 

frekventa nyckelord, som jag sedan gör sökningar på i digitala versioner av texterna, och gör 

närläsningar vid varje förekomst. Skillnaden mellan mitt förfaringssätt och Nyström Höögs kan delas 

upp i fyra delar.  

 

Den första skillnaden är att jag inte använder mig av något urvalskriterium kring att nyckelorden ska 

förekomma i kluster eller vara sinsemellan besläktade, något som är nog så relevant för en läsning av 

Darling River, men som jag inte upplever som lika centralt för översättningen av SCUM då det är i 

första hand översättningen jag studerar och inte källtextens djupare mening. Därför har jag har valt 

inte använda ”förekomst i kluster” som urvalskriterium.  

 

Den andra skillnaden är att jag till skillnad från Nyström Höög undersöker två texter istället för en, 

och speciellt den enas förhållningssätt till den andra. Jag utgår ifrån den svenska texten, men jämför 

med källtexten och plockar ut motsvarande uttryck från den och kommenterar kring huruvida det är att 

betrakta som ett nyckelord även i källtexten. 

 

Den tredje skillnaden mellan metoderna är att jag när jag letar nyckelord i den svenska måltexten inte 

bara tar hänsyn till hur frekvent eller innehållsligt centralt ordet verkar, utan också låter mig styras av 

frågan om huruvida ordet är sedan gammalt etablerat eller om det rör sig om ett nytt, sammansatt ord. 

Nya ord får betraktas som särskilda för just denna text, vilket ger dem  en särskild status, och därför 

väljer jag att betrakta ord som inte är etablerade som just nyckelord oavsett deras frekvens eller 

innehållsliga centralitet.  
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En fjärde och stor skillnad är att jag, till följd av de tre föregående skillnaderna, valt att plocka ut 

många fler nyckelord än Nyström Höög.  

 

Jag sammanställer resultaten och grupperar nyckelorden efter teman: kategorierna MÄN, KVINNOR, 

PENGAR, konstruktionen ICKE-, EGENSKAPER, BEGREPP, FULT OCH/ELLER 

FÖROLÄMPANDE samt FAMILJ OCH PAR (se bilaga 1). Därefter plockar jag ut ett mindre antal 

ord att analysera i en fallstudie, och detta urval bildar bilaga 2.  Dessa ord och förehållandet mellan 

deras motsvarigheter i käll- och måltext analyserar jag sedan på språklig, innehållslig och stilistisk 

nivå (alltså återknyter till mina fokuspunkter i Lindqvists modell).  

Att begränsa urvalet av nyckelord till bilaga 2 var viktigt för uppsatsen inte bara av utrymmesskäl, 

utan också för att Lindqvists textanalysmodell utgår just ifrån att en väljer ut intressanta aspekter. Som 

Lindqvist skriver: 

 

I det här kompendiet presenteras en ganska omfattande modell för hur översatta texter kan studeras i 

sin kontext. Modellen kan också användas för att strukturera en kommentar till en egenhändigt utförd 

översättning. Den är inte tänkt att tillämpas i sin helhet. Snarare är den tänkt att fungera som ett 

smörgåsbord av möjliga infallsvinklar för en deskriptiv studie av översatta texter, eller som ett 

möjligt sätt att tematisera en kommentar till en genomförd översättning. 

Lindqvist (2004:3) 

 

Således lät jag mig vid urvalet styras av frågan om nyckelordet var intressant för min undersökning, 

framförallt på språklig, innehållslig och stilistisk nivå. Detta avgjorde jag genom att högst översiktligt 

försöka kommentera nyckelorden på språklig, innehållslig och stilistisk nivå i tabellen, och bara välja 

de ord som genererat någon form av kommentar som skulle kunna byggas vidare på. Vid urvalet 

styrdes jag dessutom av att det skulle finnas en innehållslig spridning bland exempelorden, och valde 

därför ord från nästan samtliga teman i bilaga 1. Undantaget blev temakategorin PENGAR, som 

omfattade så få ord att ett exempel därifrån inte blev representativt.  

 

Utöver innehållslig spridning, valde jag att även ta hänsyn till frekvens, och till bilaga 2 bl.a. välja ut 

de mest frekventa orden. Därtill har jag tagit hänsyn till om orden förekommit i Stridsbergs förord, 

eftersom att sådana förekomster innebär att Stridsberg själv signalerat att hon anser ordet centralt för 

manifesttexten. Ord som Stridsberg i översättningen behållit på engelska ingår även dessa i urvalet. 

Slutligen har jag i bilaga 2 inkluderat tydliga motsatsord och motsatspar, eftersom de kan bli 

innehållsligt intressanta då de per automatik relaterar till och definierar varandra. 

 

Att göra sökningar i de digitala versionerna av texterna (Nyström Höög 2015:21) är en metod jag 

också använder till att kunna ställa upp vissa grundläggande konstateranden kring texten och dess 

översättning (exempelvis för att kunna få fram siffror på antal semikolon osv.) 

 

För att undersöka samspelet mellan Stridsbergs förord och hennes översättning, och utröna vad 

förordet säger om Stridsbergs bakomliggande strategier för och attityder gentemot översättningen, gör 

jag i uppsatsen en textanalys av förordet. Denna textanalys baserar jag på i stort sett samma underlag 

som Lindqvists analysmodell, nämligen Per Ledin och Lennart Hellspongs Vägar genom texten från 

1997.  

 

Anledningen till att jag inte väljer att också använda mig av Lennart Hellspongs Metoder i 

brukstextanalys från 2002 som Lindqvist också baserat sin modell på, är att den enda upplaga som 
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finns att tillgå är från 2001 och inte 2002, vilket gör att jag inte kan garantera att det är samma verk 

som Lindqvist använt. Även om en antar att det är samma bok, är innehållet så pass likt Vägar genom 

texten att det dessutom enbart skulle förvirra analysen. 

 

Jag väljer att använda i stort sett samma underlag för textanalysen av förordet som i analysmodellen 

för att ha ungefär samma verktyg för analysen trots att den inte behandlar en översättning utan en text 

på originalspråk.  

 

I uppsatsens diskussionsdel återknyter jag till de språkliga fynd jag gjort i undersökningen av 

nyckelord och av översättningens karaktäristik, och diskuterar vad mina fynd och vad kopplingarna 

innebär.  

4. Resultat 

I detta avsnitt genomför jag först en analys utifrån Lindqvists analysmodell i sju steg, med särskilt 

fokus på språklig, innehållslig och stilistisk analys. Därefter gör jag en fallstudie av nyckelord i 

manifestet, och sedan en textanalys av förordet. 

 

4.1. Textanalys 

4.1.1. Textanalys av översättningen med Lindqvists modell 

1. Kulturell kontext 

 

Den största skillnaden som går att konstatera gällande kommunikationssituationen är den stora 

förflyttningen i tid och rum – från 1968 till 2003, och från USA till Sverige. Följaktligen har 

läsargrupperna oundvikligen olika förkunskap och olika anledning till att vara intresserade av texten. 

De olika förkunskaperna om t.ex. hur det politiska klimatet såg ut i USA under sent sextiotal ställer 

krav på vissa tillägg och förklaringar. Speciellt talande för denna punkt är Stridsbergs val i följande 

återgivning där Solanas räknar upp exempel på ”the most obnoxious or harmful types” (Solanas 

2013:67) / ”de mest motbjudande och farliga manstyperna” (Solanas 2003:73): 

 

[…] all members of the armed forces, including draftees (LBJ and McNamara give orders, but 

servicemen carry them out) and particularly pilots (if the bomb drops, LBJ won’t drop it; a pilot will). 

Solanas (2013:68) 

 

[…] alla medlemmar i de väpnade styrkorna, inklusive hjärnorna bakom (Lyndon B. Johnson och 

McNamara ger order, men militärer verkställer dem) och särskilt piloter (om de släpper bomben 

kommer inte Lyndon B. Johnson att släppa den, det kommer en pilot att göra). 

Solanas (2003:74) 

Stridsberg skriver alltså i översättningen ut vad initialförkortningen LBJ står för, då hon inte kan räkna 

med samma kunskap från läsarnas håll som Solanas kunde i en annan tid och en annan plats. Även om 

det inte är självklart att läsaren känner till vem som menas med ”Lyndon B. Johnson” heller, så är 

information om saken mer lättillgänglig att få tag i för den nyfikna läsaren när initialförkortningen är 

utskriven. Texten är svårplacerad vad gäller genre, och kan både betraktas som ett politiskt manifest 
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(att det är ett manifest anges redan i titeln) och ett litterärt verk. Stridsberg anknyter till ämnena genre 

och intertextuella relationer i sitt förord, och därför redogör jag vidare för detta under punkt 4.1.3.  

 

 

Språklig analys 

På textuell nivå kan en konstatera att översättningen delar in texten på i stort sett samma sätt som 

originalet. Vid några tillfällen delar Stridsberg in texten i kortare avsnitt än den engelska utgåvan jag 

har att tillgå, men det är svårt att attribuera detta till just översättningen då det är mycket möjligt att 

den version Stridsberg utgått ifrån haft en annorlunda styckesindelning. Textbindningen skiljer sig en 

del mellan käll- och måltext, främst beroende på att Stridsberg valt att i många fall korta ner Solanas 

långa meningar. I källtexten är det mycket vanligt med långa, vindlande staplingar av meningar med 

hjälp av semikolon, vilket Stridsberg skurit ned på och avdelat med punkt istället; i källtexten finns 

143 stycken semikolon, och i måltexten är antalet 85 stycken. Konnektivbindningen ser annorlunda ut 

i måltexten än i källtexten, och kan överlag sägas vara mer explicit i måltexten. Se följande exempel: 

 

He has no deep-seated individuality, which stems from what intrigues you, what outside yourself 

absorbs you, what you’re in relation to. 

Solanas (2013:36) 

 

Han har ingen individualitet att tala om eftersom individualitet kommer sig av det som intresserar 

dig, av det som fängslar dig utanför dig själv, av det du relaterar till. 

Solanas (2003:42) 

 

Orsakskonnektivet ”eftersom” har inte någon utskriven motsvarighet i källtexten. Även på syntaktisk 

nivå skiljer sig käll- och måltext ofta åt. Stridsberg översätter bland annat vissa satsförkortningar med 

fullständiga satser, som i detta exempel: 

 

Unable to relate or to love, the male must work. 

Solanas (2013:29) 

  

Då mannen är oförmögen att älska och relatera till andra människor måste han arbeta. 

Solanas (2003:35) 

 

Således har den svenska översättningen vid många tillfällen längre satser än dess förlaga, även om 

meningslängden överlag är kortare då konstruktionerna med semikolon är färre.  

 

I Stridsbergs översättning blir yttrandet ”who give the mindless male females correct sentences to 

parrot” (Solanas 2013:66) mer allmän om en ser till det sista verbet i meningen: ”män som ger den 

själlösa manskvinnan korrekta meningar att använda” (Solanas 2003:72). Å andra sidan blir ”Trained 

from an early childhood (…)” (Solanas 2013:47) det på svenska mer specifika ”Drillad sedan barnsben 

(…)” (Solanas 2003:52), och översättningen visar således upp både exempel på att den gett uttryck en 

mer allmän betydelse än originalet, och exempel på mer speciella ordval som ger färg till texten, vilket 

innebär att Stridsberg möjligen kompenserar för bortfallet av färg och exakthet i sin text.  

 

En av Lindqvists punkter att ta i beaktande vid en sådan här analys på lexikal nivå är huruvida 

översättaren låter sig ”luras av falska vänner” (Lindqvist 2004:7), vilket är en fråga som svårligen låter 
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sig få ett objektivt svar. Jag kan hur som helst konstatera att det finns en tämligen uppenbar förekomst 

av ett ”falska vänner”-fall i översättningen, nämligen då Stridsberg översätter ordet ”mops” med 

”mopsar”: 

 

[…] who are too childish for the grown-up world of suburbs, mortgages, mops, and baby shit […] 

Solanas (2013:53) 

 

[…] som är för barnsliga för den vuxna förortsvärlden, för räntor, mopsar och barnskit […] 

Solanas (2003:59) 

 

I själva verket är ”mops” på engelska plural av ”mop” som betyder ”an implement made of absorbent 

material fastened to a handle and used especially for cleaning floors” (Merriam-Webster Dictionary, 

u.å.), alltså städverktyget som på svenska omnämns ”mopp” (Wordfinder, u.å.). Att Solanas raljerar 

över att kvinnor städar för mycket går dessutom mer i linje med hennes allmänt uttryckta ideologi än 

att kvinnor skulle ha för mycket mopsar. Stridsberg refererar också till mopsarna i förordet: 

”Grundarna lever i amerikanska små mardrömmar med »räntor och mopsar och barnskit«” (Stridsberg 

2003:XIV). Det något absurda i detta ”falska vänner”-missförstånd, och det faktum att Stridsberg 

refererar till stycket även i förordet och således tänkt över det många gånger, matar misstanken att 

Stridsberg kan ha valt ordet ”mopsar” framför ”moppar” medvetet, med en humoristisk avsikt. 

Förutom starkt politisk är Solanas också en mycket humoristisk författare, vilket Stridsberg också 

framhäver i sitt förord.  

 

I översättningen förekommer en mängd nyskapade ord från Stridsbergs sida, men nyskapar ord gör 

även Solanas, och i vissa fall gäller det andra referenter än de som Stridsberg översätter med 

nyskapade ord. Exempel på detta är icke-etablerade ord med suffixet ”-ness” som är väl frekventa i 

Solanas text, exempelvis ”time-consumingness” (Solanas 2013:58), och sammanskrivningar med 

bindestreck, som t.ex. verbet ”couple-bust” (Solanas 2013:66). Det är inte alltid översättningen 

bevarar hur orden i källtexten relaterar till varandra, och just vad gäller exemplet ”couple-bust” finns i 

samma mening uttrycket ”bust them up” med, som alltså associerar tillbaka till det förstnämnda ordet. 

I Stridsbergs version associerar översättningarna av ordet däremot inte till varandra på samma sätt: 

”par-krascha” och ”spränga sönder dem” (Solanas 2003:71).  

 

På vissa ställen i den svenska översättningen använder Stridsberg svårare ord med högre stilnivå än 

originalet, exempelvis när hon översätter ”Ugliness” (Solanas 2013:57) med ”Anskrämlighet” 

(Solanas 2003:62) istället för exempelvis det mer vardagligt klingande ”Fulhet”. Det finns däremot 

också flera exempel på att måltextens ordförråd inte är lika varierat som källtextens, då Stridsberg 

översätter flera synonymer med samma ord på svenska. Däremot finns även exempel på motsatsen, då 

Stridsberg använder synonymer för något som är samma ord i källtexten: källtextens två ”grim” i 

samma mening (Solanas 2013:54) blir till både ”arga” och ”dystert” (Solanas 2003:60) i 

översättningen, trots att de förekommer så nära varandra att upprepning bör ha varit uppenbar för 

Stridsberg. Det är alltså möjligt att Stridsberg kompenserar översättningens brist på synonymer i vissa 

fall med att lägga till synonymer i andra.  
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2. Innehållet 

 

På innehållslig nivå framhävs på makronivå samma delar som i originalet, då rubricering och 

avsnittsindelning är i stort sett identisk, men på mikronivå finns det exempel på hur översättningen 

framhäver andra delar än originalet, t.ex. på grund av tillägg från översättarens sida. Bl.a. framhävs 

mannens bundenhet till modern på ett annat sätt i mål- än i källtext, på grund av ett tillägg från 

Stridsberg i form av ordet ”alltigenom” i följande översättningsexempel: 

 

[…] he is throughout his life tied to her. 

Solanas (2013:35) 

 

[…] han är under hela sitt liv alltigenom bunden till henne. 

Solanas (2003:40) 

 

Stridsberg bevarar i stort sett metaforer och bildspråk, men överlag förändrar hon dem något i 

översättningen, som i detta exempel:  

 

[…] the male is, nonetheless, obsessed with screwing; he'll swim through a river of snot, wade 

nostril-deep through a mile of vomit, if he thinks there'll be a friendly pussy awaiting him. 

Solanas (2013:25) 

 

Mannen är icke desto mindre besatt av att knulla; han simmar genom en flod av snor, vadar till näsan 

i mil av spyor, om han tror att det finns en vänlig fitta som väntar på honom. 

Solanas (2003:31) 

 

Bilden med snor och spyor är bevarad, men Stridsbergs svenska version kan uppfattas som aningen 

grövre än originalet då sträckan mannen i metaforen är beredd att ta sig blivit längre i denna – ”mil” 

istället för ”a mile”, som ju dels syftar till en annan och mycket längre längdenhet, men också är 

angivet i plural istället för singular. Det finns även exempel på metaforer som Stridsberg ändrat mer än 

så: 

 

SCUM will coolly, furtively, stalk its prey and quietly move in for the kill. 

Solanas (2013:71) 

 

SCUM kommer långsamt – kallsinnigt och i hemlighet – att sprida sig och helt diskret sätta igång 

med dödandet. 

Solanas (2003:77) 

 

Innehållsligt finns bilden av smygande och död bevarad, men metaforen är helt förändrad. ”Att sprida 

sig” saknar egentlig motsvarighet i källtexten, och det är tydligt att det är Stridsbergs tolkning av 

manifestets innehåll som gett upphov till det nya yttrandet. I de fall då det finns liknande, idiomatiska 

och fasta metaforer att använda på svenska är det dessa Stridsberg använder, som när ”only females 

who have very few of their marbles” (Solanas 2013:55) blir ”bara kvinnor som har väldigt få hästar 

hemma” (Solanas 2003:61).  
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3. Det sociala 

 

Bland Lindqvists frågor att ställa vid en analys på social nivå, är det frågan om huruvida känslostyrka 

och värdeladdning fångas i översättningen (Lindqvist 2004:8) som sticker ut som mest applicerbar för 

denna undersökning. Stridsberg har i stor utsträckning bevarat originalets känslostyrka och 

värdeladdning. Exempelvis bevarar Stridsberg vulgära uttryck och slanguttryck i översättningen av 

könsord; ”pussy” översätts t.ex. konsekvent med ”fitta”. 

 

4. Stilanalys 

 

Stilistiskt rör sig manifestet mellan både mycket vardagligt, slangartat språk och mer högtravande, 

intellektuellt språk, både i original som översättning. Det är däremot inte alltid som denna stora 

stilvariation syns i samma ord och fraser i käll- respektive måltext.  

 

Det finns förstås många stilfigurer Stridsberg stött på under översättningsarbetet, däribland en slags 

epifor i originalet när tre på varandra följande ord har suffixet ”-ness”: ”boringness, expensiveness, 

time-consumingness” (Solanas 2013:58). Samma uppräkning i måltexten innehåller ingen besläktad 

stilfigur, men däremot finns ett exempel på att Stridsberg skapat en liknande retorisk upprepning, där 

samma ord (”fria”) får inleda tre gånger utan att en sådan anafor finns i motsvarande stycke i 

källtexten: 

 

Fria från egendom, trevligheter, takt och finess, fria från den allmänna opinionen och »moral«, fria 

från »respekten« för arselhålor och alltid coola, låga och skitiga drar SCUM runt runt runt… 

Solanas (2003:59) 

 

Således kan det röra sig om en kompensation för bortfallet av andra retoriska upprepningar, och att 

Stridsberg ersatt en stilfigur med en annan, närliggande förekommer flera gånger.  

 

5. Sammanfattning 

 

Jag betraktar efter denna analys översättningen som utpräglat målspråksorienterad, då Stridsberg 

stundtals ligger långt ifrån originalet och gör många egna tillägg och omskrivningar, och istället 

fokuserar på ett stort flyt och genomgående idiomatik i den svenska texten. Ska översättningen 

kategoriseras i termer av ekvivalens menar jag att Stridsbergs översättning förhåller sig till sin förlaga 

med det Eugene Nida kallar dynamisk ekvivalens, då översättarens fokus verkar ha varit att uttrycka 

sig så naturligt som möjligt på målspråket, vilket är centralt för Nida och denna typ av ekvivalens 

(Nida 1964:166). Jag bedömer att Stridsberg tagit sig större friheter med brödtext än med rubriker, 

möjligen för att textens rubriker är mycket viktiga för texten som helhet betraktat som politiskt 

manifest. Jag upplever inte att det finns ytterligare en stämma – översättarens röst – närvarande vid 

enbart en läsning av måltexten, Stridsberg har inte en förklarande och förtydligande ”extra” röst i 

texten. De tillägg som Stridsberg gjort redovisas inte som tillägg, och därför går det inte att urskilja en 

extra stämma om en inte jämfört texten med originalet. Stridsberg kommenterar dock sina attityder 

och sin översättning i förordet, och på detta sätt är hon högst närvarande i texten – mer om detta under 

avsnitt 4.1.3. Det analysen kan säga om förhållandet mellan käll- och målspråk och käll- och målkultur 

är sammanfattningsvis att det i exemplet SCUM och Stridsberg i mångt och mycket är fråga om 

kompensation snarare än fokus på att ge exakt samma eftertryck, och på ideologi snarare än form.  
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6. Värdering 

 

Om syftet antas vara ett kommunikativt sådant, där Stridsberg vill leverera ett slagkraftigt manifest 

även på svenska, anser jag att hon lyckats med sin uppgift. Till översättningens särskilda förtjänster 

menar jag att Stridsbergs uppfinningsrikedom på ordnivå hör, hennes ansträngningar för att inte låta 

översättningens språk vara rakt igenom mer allmänt än originalets och hennes kompensationer för 

originalets stilfigurer. Till översättningens svagheter menar jag däremot att en del av hennes tillägg 

hör, då översättningen redovisas som en text av Solanas i första hand.  

 

Jag menar att översättningar av detta slag kan bidra mycket till målkulturen, som i mångt och mycket 

utgörs av svenskspråkiga feministiska rum. Exempelvis ger en såhär fri och målspråkligt inriktad 

översättning ny slagkraftighet till gamla argument och tankar från 1968 som kanske annars skulle gå 

förlorade i en svensk kontext. Sedan översättningen kom ut har bl.a. en svensk pjäs satts upp baserad 

på SCUM, och på så sätt gör översättningen andra kulturyttringar möjliga. Dessutom menar jag att 

översättningen också kan ge källspråket och källkulturen något, i form av en ny publik som kan tolka 

och ge sig in i debatten kring SCUM och bidra med nya tankar och tolkningar.  

 

Sammanfattning av textanalysen av översättningen 

 

Jag menar att mina huvudresultat vad gäller undersökningen av översättningens karaktäristik kan 

sammanfattas med följande påståenden:  

 

Översättningen räknar inte med samma kunskap från läsarnas håll som författaren gjorde, och vidare 

skiljer sig käll- och måltext åt både vad gäller textbindning och syntax. En annan slutsats är att det inte 

är alltid som översättningen bevarar hur orden i källtexten relaterar till varandra. Jag har kunnat 

belägga att Stridsberg i översättningen ibland använder sig av svårare ord med högre stilnivå än 

originalet, och även att översättningen innehåller en del tillägg och omskrivningar från översättarens 

sida. Metaforer och bildspråk är bevarade i översättningen, men med mina fynd har jag kunnat 

konstatera att de överlag är något förändrade eller ersatta av idiomatiska, fasta uttryck på svenska. 

Stridsberg har i stor utsträckning bevarat originalets känslostyrka.  

 

Vidare är översättningen målspråksorienterad och mycket idiomatisk, och jag har kunnat konstatera att 

Stridsberg inte har en förklarande/förtydligande ”extra” röst i texten. Dessutom visar min analys att 

Stridsberg genomgående använder kompensation som strategi på flera nivåer genom översättningen; 

både för bortfall av färg och exakthet, nyskapande av ord, brist på synonymer, och för att behålla 

stilvariation och stilfigurer. Dessutom har jag utifrån mina fynd kunnat dra slutsatsen att Stridsberg 

haft målet att det övergripande innehållet och den sammantagna språkbilden ska vara 

överensstämmande med källtextens, och att det kan vara detta som ligger till grund för 

kompensationerna.  

4.1.2. Fallstudie av nyckelord 

I följande avsnitt redogör jag för det urval av nyckelord jag gjort i bilaga 2. Därefter gör jag en 

sammanfattande analys av dessa nyckelord med de tre fokuspunkter jag tidigare använt mig av i 

Lindqvists modell: Språklig analys, Innehållet och Stilanalys. 
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1. Redogörelse för nyckelorden i bilaga 2 

 

I en tabell presenteras ett urval av de nyckelord jag funnit i texten, dvs. ett urval av de nyckelord som 

finns i bilaga 1. Denna tabell utgör en egen bilaga till denna uppsats: bilaga 2. Vissa av nyckelorden 

står inte ensamma utan är grupperade i en och samma tabellcell med besläktade eller närliggande ord, 

eller med ord som har en liknande konstruktion, och i dessa fall är hela gruppen snarare än de enskilda 

orden att betrakta som ett nyckelord. Således finns det 17 stycken nyckelord/nyckelordsgrupper 

presenterade i tabellen. De är sorterade i alfabetisk ordning och enligt den första kolumnen.  

 

Jag redogör här för de första tre grupperingarna i bilaga 2 för att visa hur mitt resonemang ser ut, och 

går sedan av utrymmesskäl vidare in på en sammanfattande analys. 

 

Den första grupperingen gäller Big Daddy/Daddy. För denna gruppering går det att konstatera att 

Stridsberg valt att behålla orden på engelska, och att de dessutom förekommer i Stridsbergs förord. 

Big Daddy förekommer fler gånger i förordet än i själva översättningen, Daddy många färre. Daddy 

har ett högt antal förekomster i både käll- och måltext.  

 

Den andra grupperingen (motsatsorden till den första grupperingen) på nästa rad i tabellen gäller Big 

Mama/Mama. Stridsberg har behållit de engelska uttrycken i sin helhet, och motsvarigheterna i 

källtexten är oskiljaktiga från måltextens.   

 

Den tredje grupperingen består av ord avledda från stammen cool. En kan se att det i källtexten 

förekommer ytterligare tre synonymer, utöver ord också där avledda av cool. Det finns alltså färre 

synonymer för grupperingen i måltexten. 

 

2. Sammanfattande analys: Språklig analys, Innehållet och Stilanalys 

 

Huruvida det går att kalla de ord som är specifika för Solanas för facktermer är en diskussion för sig, 

men det går snabbt att konstatera att det åtminstone är fråga om termer specifika för Solanas och 

manifestet. Det finns många exempel bara i denna fallstudie på att Stridsberg just nyskapat ord som 

inte funnits sedan innan i målspråket – i vissa fall ord och sammansättningar som inte heller funnits i 

källspråket innan Solanas publicerat sitt verk. Exempel på ord från fallstudien som inte finns i 

målspråket sedan innan är fittpotten, fucka-upp-styrkan, renlevnadskvinnor och även alla termer 

som konstruerats med konstruktionerna icke- och kvinno-.  

 

I fråga om hur omväxlande översättningens ordförråd är, visar mina fynd att Stridsberg i sin 

översättning till stor del tenderar att ersätta synonymer med upprepningar. Enligt min undersökning, 

förekommer det av just denna anledning också att ord som inte är anmärkningsvärt ofta 

förekommande i källtexten vid översättningen har blivit nyckelord. Exempel på att Stridsberg ersatt 

synonymer med upprepningar är coola/coolhet, kvinna, man, oförmögen, skit och 

vidrighet/vidrig/e/a.  

 

Gällande hur associationerna bevaras i översättningen, är ogillande/gillande högaktuellt för denna 

punkt i fallstudien. Med denna översättning av approval/disapproval bevarar Stridsberg motsatsparet 

i det att det ena ordet är en negation av det andra. Däremot har Stridsberg vid andra tillfällen i texten 

översatt approval med andra ord, då istället ord avledda från bekräftelse. Vid dessa tillfällen går 

alltså associationen mellan motsatsorden förlorad i översättningen.  
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Det finns också exempel från fallstudien på att associationer skapas i översättningen som inte finns i 

originalet, framförallt i den stora mängd ord besläktade till och avledda från skit-. I originalet är det 

istället många olika synonymer som ligger i botten, och därför associerar inte dessa ord till varandra i 

källspråket som det gör på målspråk. Ord innehållande skit är så pass vanliga i Stridsbergs 

översättning att det omedelbart kvalar in som nyckelord, men så är alltså inte fallet i källtexten. Två av 

Stridsbergs förekomster av dessa ord saknar dessutom fullständigt motsvarighet i källtexten och 

återfinns i ett tillägg från översättaren: 

 

This is not too difficult for her, as the tension and anxiety, the lack of cool, the insecurity and self-

doubt, the unsureness of her own feelings and sensations that Daddy instilled in her make her 

perceptions superficial and render her unable to see that the male’s babble is a babble […] 

Solanas (2013:46-47) 

 

Något som inte är alltför svårt på grund av den brist på coolhet, den otrygghet, det självtvivel och den 

osäkerhet på de egna känslorna och sinnesförnimmelserna som Daddy ingjutit i henne för att göra 

hennes uppfattningsförmåga ytlig och göra henne oförmögen att se att en skitsnackare är en 

skitsnackare, att mannens babbel är joller. 

Solanas (2003:52), min fetstil 

 

På innehållslig nivå kretsar de punkter som är aktuella för fallstudien i analysmodellen kring hur 

översättningen behandlar det underförstådda i originalet. Det som omedelbart sticker ut bland 

nyckelorden när det kommer till vad som är underförstått i käll- respektive måltext är de begrepp som 

inte ändrat sin form avsevärt vid översättningen, alltså de ord som är kvar på engelska i Stridsbergs 

text, däribland akronymen SCUM. SCUM är ett vanligare förekommande ord i den svenska texten än 

i den engelska, och lyfts särskilt fram i och med Stridsbergs förord. Dessutom anger den svenska 

utgåvan redan i baksidestexten att SCUM står för ”Society for cutting up men”, även om detta inte 

anges i originalet utan är något det råder delade meningar om. I sin uppsats “KLIPPA SÖNDER 

DERAS VÄRLDSBILD – Om den Svenska utgåvan av Valerie Solanas Scum Manifest” från 2008 

menar Ludvig Moritz att det var Solanas första förläggare som skrev ut vad förkortningen står för, och 

att ”SCUM” också går att läsa ut som ordet ”scum”, alltså ”avskum” (Moritz 2008:5). Stridsberg 

lägger fram en ytterligare möjlig tolkning av ”Society for cutting up men” i förordet, då hon påpekar 

att ”cutting up” på engelska inte enbart härbärgerar en våldsam handling utan också innebär att 

kritisera (Stridsberg 2003:XVIII). Översättningen skriver således ut något som är underförstått, eller 

till och med, beroende på utgåva, dolt, i originalet. 

 

Utöver detta är översättningen av drag queen högst intressant på innehållslig nivå – det semantiska 

fält och de konnotationer som hör till originalets uttryck motsvaras inte av Stridsbergs översättning, 

som istället får en mer transfobisk och transmisogyn innebörd än förlagan. I RFSL Stockholms projekt 

HBTQkojan sammanställs en ordlista, där drag queen finns med och redogörs för som begrepp 

(http://www.hbtqkojan.se/ordlista). Stridsbergs översättning transa finns inte redogjord för på en sida 

som RFSL:s, då det till skillnad från drag queen är ett nedsättande istället för beskrivande ord, som 

använts för att referera till transvestiter, men också för att uttrycka sig nedsättande mot transkvinnor. 

Då Stridsberg vid andra tillfällen i texten inte dragit sig för att behålla ord på engelska, är det 

förvånande att hon inte valt att ha kvar även drag queen i sin ursprungliga form då det ändå är ett 

relativt väletablerat ord även i en svensk kontext. Ett alternativ hade också varit att använda det 

svenska ordet ”druga”. Särskilt med tanke på att mycket av den kritik som förts mot manifestet i 

svenskspråkiga, feministiska rum vidrör just transfobi i manifestet, blir denna förändring vid 

http://www.hbtqkojan.se/ordlista
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översättningen påtagligt betydelsefull. Exempelvis har Maria Ramnehill redogjort för manifestets 

transfobi i tidskriften Bang under (Ramnehill 2014), och refererar till ett av styckena som just ordet 

transa förekommer i. Det är således möjligt att Stridsbergs översättning spär på det som uppfattas som 

transfobiskt i manifestet, och därför hör vissa laddade ordval till svagheterna i Stridsbergs 

översättning.  

 

På stilistisk nivå kan en konstatera att det stilläge Stridsberg valt vid ett antal tillfällen är ett annat än 

det som finns att hitta i originaltexten. Att i den i övrigt svenskspråkiga texten behålla vissa ord på 

engelska är ett sådant exempel – Daddy klingar förstås mer naturligt och kanske barnsligt på engelska 

än vad det gör på svenska, vilket gör att det i översättningen främst sticker ut som ett ord på ett annat 

språk. Daddy på svenska får en klang som snarare är slangartad och ungdomlig än naturlig och 

barnslig. Stilvariationen i översättningen av nyckelorden är i stort sett samma som i originalet – 

språket varierar mellan ordval som är skämtsamma, vulgära och har låg stilnivå (t.ex. fittpotten/pussy 

pool), och ordval som är mer neutrala och även högtravande och intellektuella (t.ex. nytto-

illusion/delusion of usefulness och icke-analytiska/unanalytical). Denna stora stilvariation finns 

bevarad vid översättningen av nyckelorden.  

 

Bland nyckelorden i bilaga 2 är det främst två exempel som aktualiseras i fråga om stilfigurer: pussy 

pool och SCUM. Pussy pool innehåller en allitteration som Stridsberg valt att bevara, men istället för 

att som i källtexten alliterera på bokstaven P följt av en rundad vokal, skapar Stridsberg assonans med 

kort vokal följt av bokstaven T med sin översättning fittpotten. Som tidigare nämnt är det oklart om 

Solanas avsåg att använda termen SCUM som en ordvits med engelskans motsvarighet till ”avskum”, 

men ifall så var fallet har denna vits inte bevarats i översättningen.  

 

Lindqvist ställer på stilistisk nivå även upp frågan om huruvida måltexten är mer öppen eller mer 

sluten än källtexten – huruvida den ger upphov till fler eller färre möjliga tolkningar än vad källtexten 

gör (Lindqvist 2004:7). Bland nyckelorden i bilaga 2 är det enbart renlevnadskvinnor och 

renlevande manskvinnor/clean-living male women som erbjuder exempel på skillnad i antal 

möjliga tolkningar. Eftersom den svenska översättningen erbjuder två alternativ där den engelska 

enbart erbjuder ett, är den svenska mer öppen när det kommer till att förklara vad en manskvinna är. 

En möjlig förklaring till att Stridsberg valt att inte vara konsekvent vad gäller detta uttryck, är att även 

Solanas i originaltexten växlar mellan kvinnokvinna och manskvinna i sitt resonemang där hon till 

synes menar samma kategori av kvinna, vilket ger upphov till viss förvirring hos många läsare, något 

som inte uppkommer i samma utsträckning för läsarna av den svenska översättningen.  

 

För att bedöma om översättningen har ett lika färgrikt och levande språk som originalet eller inte i 

fråga om nyckelorden i bilaga 2 får en ta flera saker i beaktande. Dels går det att konstatera att 

Stridsberg skapat en text där nyckelorden vid ett flertal tillfällen motsvaras av flera synonymer i 

förlagan, och på så vis är måltexten förstås fattigare på just synonymer. Dessutom är saker som t.ex. 

uppfinningsrikedom vad gäller ordens utformning, och djärvhet vad gäller ordval högst tänkvärt i 

frågan. På denna punkt uppvisar Stridsberg både uppfinningsrikedom (t.ex. i utformningen av orden 

fittpotten,upp-fuckarna och icke-bögiga) och djärvhet (t.ex. i valet att behålla flera uttryck på 

engelska).   

 

Sammanfattning av fallstudien av nyckelorden 

 

Jag menar att mina huvudresultat vad gäller undersökningen av nyckelord i översättningen kan 

sammanfattas med följande påståenden:  
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Översättningen innehåller många nyskapade ord. Vidare ersätts i översättningen flera synonymer i 

källtexten med upprepningar i måltexten. Något annat jag kunnat konstatera är att det finns exempel 

både på att framträdande associationer mellan ord gått förlorade och skapats i översättningen. En 

annan slutsats av min analys är att Stridsberg vid vissa tillfällen skriver ut saker som är underförstådda 

och dolda i originalet. Utöver detta, skapar översättningen större laddningar i vissa värdeladdade ord 

(t.ex. vad gäller det transfobiska uttrycket transa) än vad originalet gör, och stilläget i översättningen 

är vid ett antal tillfällen ett annat än i originaltexten. Däremot har översättningen har bevarat 

manifestets stilvariation. Även bland nyckelorden har Stridsberg till stora delar bevarat/gjort varianter 

på originalets stilfigurer. Med vissa översättningsval har Stridsberg förtydligat Solanas resonemang, 

och slutligen uppvisar översättningen också vad gäller nyckelord ett färgrikt och levande språk. 

 

4.1.3. Textanalys av förordet 

Stridsbergs förord behandlar inte själva översättningen särskilt mycket, denna berörs enbart indirekt i 

texten. Istället behandlar förordet boken och författaren, och i förordet lyfter Stridsberg fram sin syn 

på möjliga tolkningar och läsningar av manifestet. Nedan följer en textanalys av förordet och dess 

relation till översättningen.  

 

 

 

Kontexten 

 

Textens mottagare är till stor del samma som mottagarna av själva manifestet (det svenskspråkiga), 

eftersom förordet presenteras innan Solanas text. Däremot kan inte alla som läser manifestet på 

svenska även antas läsa Stridsbergs förord. Det är möjligt att mottagargruppen som väljer att läsa 

förordet är mer intresserade av manifesttexten, bakgrundsinformation om den och infallsvinklar i den, 

jämfört med de som väljer att bläddra förbi förordet. Givet bokens radikalfeministiska innehåll, är det 

rimligt att anta att mottagarna för den, men alltså i ännu högre grad för förordet, är feminister och 

andra politiskt intresserade läsare.  

 

Sändaren är översättaren till manifestet, Sara Stridsberg, och i förlängningen även förlaget Modernista 

som låtit publicera det. Som nämnt under kapitel 3.1.1., har Stridsberg sedan publikationen 2003 blivit 

en erkänd författare (och nu senast kommande medlem av Svenska Akademien) med en rad romaner 

och pjäser publicerade, bland annat verk som handlar om just Solanas. Således har sändarrollen 

förändrats, även om texten ifråga inte har gjort det; Stridsberg framstår för en läsare idag som ännu 

mer av en expert på ämnet än vad hon gjorde från början. Därför är det möjligt att tala om det 

Hellspong och Ledin kallar för en asymmetrisk maktstruktur mellan mottagare och sändare (Hellspong 

och Ledin 1997:53).  

 

Syftet med texten tycks vara att ge en introduktion till Solanas person och tankevärld, att ge 

bakgrundsinformation om manifestet, att presentera olika möjliga sätt att läsa det på och att ge läsaren 

en litterär upplevelse i sig. Delar av detta syfte, att ge en introduktion och att ge bakgrundsinformation 

om texten, är typiskt för genren och på så vis är texten mycket genrestyrd. Däremot avviker det sista 

syftet från den typiska genretexten – att ge läsaren en litterär upplevelse i sig är inte typiskt för 

metatext såsom förord. Ett exempel på när texten blir litterär snarare än informativ, är i de tre 

meningarna som följer (citatet utgör ett eget stycke avgränsat med stjärnor): 
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Svindlande klar. Skitig. Lejonhjärta. 

Stridsberg (2003:VIII) 

 

Som Hellspong och Ledin påpekar, är även språkbruk  en central fråga vad gäller 

kommunikationssättet (Hellspong och Ledin 1997:55-56). Stridsberg använder sig i förordet av ett till 

stora delar vardagligt språkbruk med en del vulgära inslag och en relativt bred kod, men det är på sina 

ställen också möjligt att urskilja en smalare jargong, vilket signalerar grupptillhörighet (Hellspong och 

Ledin 1997:55). Exempelvis använder sig Stridsberg av ord som är nya för någon som inte läst 

översättningen av manifestet, som Daddy’s Girls och Universumsregerare. Den signalerade 

grupptillhörigheten avser alltså den grupp som känner till referenserna, dvs. engagerade (befintliga och 

blivande) läsare.  

 

Formen (den textuella strukturen) 

 

I förordet är de allra mest förekommande orden, om en räknar bort de för alla texter vanligt 

förekommande formorden och de vanligaste verben, och begränsar sig till ord med 10 eller fler 

förekomster, följande: SCUM (52 förekomster), Valerie (50 förekomster), kvinnor (21 förekomster), 

män (19 förekomster), text (17 förekomster), Daddy’s Girls (10 förekomster), läsa (10 förekomster) 

och patriarkatet (10 förekomster), vilket indikerar att förordet fokuserar på samma teman som själva 

manifestet. Tilläggen är Valerie och läsa, vilket indikerar att just information om författaren och sätt 

att läsa manifestet, är vad förordet tillför. 

 

I förordet förekommer en del adjektiv, vilka enligt Hellspong och Ledin kan röja skribentens attityd 

(Hellspong och Ledin 1997:112) och därför kan säga något om Stridsbergs attityder gentemot texten 

hon översatt. Exempel på adjektiv från förordet är böjningsformer av ord som: fräck, aggressiv, 

egoistisk, konstig, skitig, våldsam, litterär, utopisk, kompromisslös, feministisk, skärpt, politisk, 

ensam, vild, respektlös, genial, jävlig, antipatriarkal och olycklig. Vissa av adjektiven (som 

exempelvis genial och utopisk) avslöjar en positiv inställning från skribenten; skribenten är 

imponerad av manifestet och dess författare. Samtidigt finns bland exemplen en mängd adjektiv med 

negativ klang, så sammantaget målar adjektiven upp en dynamisk bild av manifestet, dess idéer och 

dess författare som något både avigt och imponerande.  

 

Förordet innehåller en del ofullständiga meningar, framförallt meningar som saknar verb. Att det 

förekommer ofullständiga meningar är något Hellspong och Ledin pekar ut som ”viktigt för syntaxen” 

(Hellspong och Ledin 1997:77). De ofullständiga meningarna ger texten en delvis fragmentarisk stil 

som kräver att läsaren fyller i luckorna själv. Enligt LIX-räknaren på lix.se får förordet dock 

läsbarhetsindexet 35, vilket klassificerar texten som ”lättläst, skönlitteratur, populärtidningar” (lix.se).  

 

Beträffande textbindningen är den relativa avsaknaden av varierande, utsatta konnektiver något som 

präglar förordet ifråga. Det klart vanligaste av de utsatta konnektiverna är det additiva och med 112 

förekomster i förordet. Det adversativa men har 6 förekomster och det temporala sedan har 5 

förekomster. Baserat på konnektivbindningen kan en således påstå att förordet är i första hand 

beskrivande, och i andra hand argumenterande och berättande.  

 

I förordet återfinns retoriska bindningar, då textförfattaren ”upprepar element i den textuella 

strukturen” (Hellspong och Ledin 1997:94). Exempelvis använder sig Stridsberg av hopning, anaforer 



20 

 

och allitterationer. Dessa retoriska bindningar vittnar om förordets fokus på stil och i förlängningen 

dess skönlitterära karaktär. Ett exempel på en allitteration från texten, här på bokstaven P, finns i 

följande citat: 

 

Vi kan också läsa det metaforiskt. Valerie hatar våldet. Våld är en helt manlig kvalitet i hennes 

begreppsvärld. Hon är mitt i det. Prostitution. Psykos. Paranoia. 

Stridsberg (2003:XXI) 

 

Innehållet – den ideationella strukturen 

 

I Hellspong och Ledins analysmodell är teman en av de centrala punkterna att undersöka i en analys på 

innehållslig nivå (Hellspong och Ledin 1997:154). Att dela upp texten i teman kan förstås göras på 

flera nivåer, men övergripande bedömer jag att en sammanfattning av förordets teman se ut såhär: 

information om Valerie Solanas, Stridsbergs känslor inför texten, förslag på sätt att läsa texten 

och bakgrundsinformation om tiden och den feministiska rörelsen.  

 

Du-tilltalet, att Stridsberg finns med som ett ”jag” i texten, att det ställs direkta frågor till läsaren och 

att Solanas närmast förekommer som en skönlitterär karaktär styrd av Stridsberg i texten, ger förordet 

vad Hellspong och Ledin kallar ett personperspektiv (Hellspong och Ledin 1997:152). Teoretisk-

ideologiskt markerar Stridsberg sitt feministiska perspektiv i sitt ställningstagande för Solanas och för 

manifestet, bl.a. genom modaliteten i verbformen borde i följande två exempel: 

 

 

Den borde ha en hedersplats i varje kvinnas hjärta och bokhylla. 

Stridsberg (2003:VI) 

 

SCUM borde ha översatts till svenska för länge sedan. 

Stridsberg (2003:V) 

 

Medhållet och engagemanget från Stridsberg går således att utläsa på flera plan i förordet, och 

speciellt innehållsligt. Stridsberg pekar exempelvis i förordet ut intertextualitet som en viktig aspekt av 

manifestet, och namnger flera filosofer osv. som hon upplever att det refereras till genom 

manifesttexten, och när hon då omnämner Jean-Jacques Rousseau gör hon det med lilla Rousseau 

(Stridsberg 2003:XVIII). På så sätt markerar hon sin attityd och sitt ideologiska medhåll till 

manifesttexten, något som vidare markerats redan i inledningen till förordet: 

 

Jag har aldrig älskat en text som jag älskar Valeries text. Ingen text har förändrat mig så. Ingen 

händelse eller företeelse. Den har förändrat mitt sätt att tänka, mitt hjärta & min fitta, mitt sätt att röra 

mig genom staden, den har lärt mig allt jag behöver veta. 

Stridsberg (2003:V) 

 

Relationen – den interpersonella strukturen 

 

Hellspong och Ledin framhäver språkhandlingar som en viktig del av en texts interpersonella struktur 

(Hellspong och Ledin 1997:193). I det aktuella förordet finns både påståenden, frågor, uppmaningar, 
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interjektioner och utrop att hitta, och jag menar att speciellt frågorna och utropen som har direkt tilltal 

gentemot läsaren är särskilt anmärkningsvärda eftersom de avviker från den informativa 

förordsgenren. Exempel på ett sådant utrop är som följer: 

 

Kära SCUM-kvinna, kära Daddy’s Girl! 

Stridsberg (2003:XXV) 

 

I detta utrop tilltalas läsaren med begrepp som myntas dels av Solanas och dels av Stridsberg, och att 

det är just ett utrop markeras av ett utropstecken. Utropet följs av en rad uppmaningar från Stridsbergs 

sida om att läsa manifestet och att bete sig som det de båda kallar för en SCUM-kvinna. Att använda 

sig av ordet kära i utropet strax innan uppmaningarna är en förtrolighetsstrategi, som skapar närhet (i 

motsats till distans) i texten.  

 

Att Stridsbergs attityd röjs vid ett flertal tillfällen genom förordet är redan nämnt i denna analys, både 

vad gäller bruket av adjektiv och hur personer omtalas i texten. Det ger sig även uttryck i bruket av 

värdeord. Precis som i manifestet ställs många värdeord på sin spets även i det svenska förordet, där 

traditionellt negativt laddade värdeord framställs som något eftertraktansvärt, och tvärtom. I förordet 

hyllas exempelvis följande värdeord hos t.ex. manifestets text, organisationen SCUM, kvinnor, osv.: 

farlig, stygg, fräck, aggressiv, egoistisk, beskäftig, arrogant, flabbande, hatisk, våldsam, asexuell, 

skitigt, respektlöst, arg, helt utan inställsamhet, frågar ingen om lov och självupptagna. Följande 

värdeladdade ord framställs istället som förkastliga: mansvänliga, normal, hederliga, trevligheter 

och hemmafruar. Just att Stridsberg likt Solanas vänder på ordens värdeladdning visar på Stridsbergs 

närhet till manifestförfattaren.  

 

Gällande textens ramar, har Stridsberg skapat en stor närhet till läsaren med hjälp av tilltal och 

språkhandlingar, men också etablerat manifesttexten som en ram till sin text, inte bara i och med sin 

status som efterföljande huvudtext, utan också i och med de många citaten och referaten från den 

genom förordet.  

 

Stilen 

 

Hellspong och Ledin ser inte stil som något som kan redogöras för på samma sätt som de övriga 

analyspunkterna, utan som något som skall undersökas genom dessa (Hellspong och Ledin 1997:215). 

Hellspong och Ledin menar att stildrag inte bäst beskrivs med facktermer utan med allmänspråkliga 

ord (Hellspong och Ledin 1997:198). Exempel på lämpliga ord som kan beskriva stildragen i förordet 

skulle kunna vara ord som dramatisk, vulgär, slagkraftig, talspråklig, poetisk och spontan. Jag 

menar att det i mina redogörelser över tidigare punkter finns belägg för samtliga dessa stildrag, men av 

utrymmesskäl och min eftersträvan att efterlikna Lindqvists analysmodell, går jag inte närmre in på 

dem i denna uppsats. 

 

Jag menar att det skulle ligga mycket långt ifrån det förfaringssätt som Lindqvists analysmodell 

bygger upp till att gå igenom beläggen, alltså stilmarkörerna, var för sig, och därför vill jag istället 

återkoppla till Lindqvists modell på stilistisk nivå, som utöver sådant som redan behandlats i denna 

textanalys av förordet, främst lägger fokus på stilvariation, mångtydighet, och frågan huruvida språket 

är ”levande och rikt” (Lindqvist 2004:8-9).  
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Förordet har i dessa avseenden en stor stilvariation, både i ordval och i annan textuell utformning 

(exempelvis varvas mycket långa stycken med mycket korta). Uttryckssättet blir i många fall 

mångtydigt då fragmentariska och symboliska uttryck är vanliga i texten, och mot bakgrund av detta 

och den övriga analysen är det även rimligt att bedöma språket som just levande och rikt. 

 

 

Sammanfattnings av textanalysen av förordet 

 

Jag menar att mina huvudresultat vad gäller undersökningen av förordet som hör till översättningen 

kan sammanfattas med följande påståenden:  

 

Av min analys framgår att Stridsberg för en läsare idag framstår som ännu mer av en expert på ämnet 

än vad hon gjorde när texten gavs ut, och därför har sändarrollen förändrats sedan 2003. Jag har 

dessutom kunnat sluta mig till att förordets syfte tycks vara att ge en introduktion till Solanas person 

och tankevärld, att ge bakgrundsinformation om manifestet, att presentera olika möjliga sätt att läsa 

det på och att ge läsaren en litterär upplevelse i sig. Analysen visar också att texten är genretypisk för 

genren förord i det att den ger en introduktion och bakgrundsinformation, men avviker från genren i 

sin ambition att fungera som en litterär upplevelse i sig. Vidare präglas förordet av ett vardagligt 

språkbruk med en del vulgära inslag och en relativt bred kod, men signalerar också stundvis 

grupptillhörighet med en smalare jargong. Analysen visar vidare att nyckelorden i förordet följer 

manifestets teman väl. Sammantaget målar Stridsberg i förordet upp en tvetydig bild av manifestet, 

dess idéer och dess författare; det är något både avigt och imponerande. En annan slutsats utifrån 

analysen är att förordet är en personlig text med direkt tilltal. Undersökningen visar dessutom att 

texten har en fragmentarisk stil, och vissa fynd pekar på att förordet är i första hand beskrivande, och i 

andra hand argumenterande och berättande. Av analysen framgår att Stridsberg använder sig av flera 

olika typer av retoriska bindningar i texten. Dessutom markerar hon sitt feministiska perspektiv, sitt 

medhåll och sitt engagemang för Solanas och för manifestet på flera plan i förordet. Ytterligare en 

slutsats är att Stridsberg refererar mycket till manifestet och citerar från det i förordet, och att förordet 

har en stor stilvariation, ett mångtydigt uttryckssätt och ett levande och rikt språk. 

5. Diskussion 

5.1. Diskussion om resultaten 

5.1.1. Diskussion om resultat kring karaktäristiken 

Mina resultat vad gäller karaktäristiken över översättningen kan tolkas som att Stridsberg gjort en 

översättning som förhåller sig relativt fritt till sin förlaga, men att hon medvetet kompenserat för 

bortfall av diverse stilgrepp genom texten. Översättarens tolkning av manifestets innehåll lyser 

stundtals igenom vid dessa kompensationer, och tydliggör att Stridsberg valt att fokusera på att bevara 

det övergripande ideologiska innehållet och den språkliga slagkraftigheten snarare än det semantiska 

innehållet och formen.  
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Jag anser att mina resultat visar på att Stridsbergs översättning fungerar mycket bra som text och 

läsupplevelse, men att den inte tycks vara gjord som en bokstavlig eller exakt redogörelse över vad 

Solanas skrivit, och att den heller inte fungerar som en sådan. 

 

Jag menar att en översättning av det här slaget bidrar med ett flertal saker. Exempelvis utgör den ett 

ifrågasättande av gängse uppfattning om hur översättning av texter som är så starkt sammankopplade 

med en person, och speciellt en politisk person, ska göras. Att förhålla sig så pass fritt och att fokusera 

på läsupplevelse och ideologi snarare än semantiskt innehåll, menar jag kan bidra till en ökad 

förståelse för hur denna typ av texter uppfattas på sitt källspråk och i sin originalkontext, och gör det 

möjligt att se dem som något mer än bara rent politiska texter. 

5.1.2. Diskussion om resultat kring nyckelorden 

Jag menar att mina resultat vad gäller nyckelorden visar på att Stridsberg gjort en mycket engagerad 

översättning med höga krav främst på språklig rikedom och stil, vilket också gjort att översättningen i 

många avseenden avviker från förlagan. Avvikelserna innebär att Stridsbergs översättning kanske inte 

bör betraktas främst som en översättning av manifestets politiska innehåll, utan främst som en 

översättning av SCUM Manifesto som litterärt verk. Översättningens innehåll kommer förstås 

oundvikligen fortsätta att vara starkt politiskt även med detta perspektiv, men då snarare som en del i 

en litterär upplevelse än som en nära överföring av ett politiskt manifest. 

 

Jag menar även att det varit ett medvetet val från Stridsbergs sida att fokusera just på språk och stil 

snarare än exakt politiskt innehåll, eftersom det finns konsekventa belägg för detta genom hela min 

fallstudie av nyckelorden. En förklaring till att detta blev resultatet av Stridsbergs översättning kan 

vara att hon möjligtvis valt att betrakta verket som mer litterärt än politiskt.  

5.1.3. Diskussion om resultat kring förordet  

Jag menar att det mina fynd huvudsakligen innebär är att förordet är starkt intertextuellt kopplat till 

manifestet, och att det behandlar samma teman som är centrala i manifestet och att det skapar sin 

dramaturgi med till stor del samma medel som i själva översättningen. Resultaten av min 

undersökning pekar också på att Stridsbergs engagemang för och ideologiska medhåll med Solanas 

präglar både förord och översättning. Samtidigt visar mina resultat att Stridsberg i förordet bjuder in 

till olika sätt att läsa manifesttexten på, och att det är en mångsidig och dynamisk bild av Solanas och 

manifestet som målas upp. 

 

Resultaten pekar således på att förordet inte bara ger en introduktion till Solanas och den kommande 

texten, utan också till Stridsbergs egen ingång och attityd gentemot texten och översättningen. Därför 

menar jag att resultaten visar att förordet är ett komplement till den översatta texten, som ger läsaren 

möjlighet både att läsa manifesttexten på olika sätt, och att åtminstone delvis urskilja översättarens 

bidrag till texten.  

5.1.4. Koppling till tidigare forskning  

Vad gäller den tidigare forskning som jag tagit upp i avsnitt 2.1., menar jag att mina resultat 

kompletterar många av de tidigare slutsatser som kunnat dras, eftersom mina resultat visar på vad just 

själva översättningen gjort för texten, en aspekt som inte tagits upp i någon större utsträckning i 

tidigare forskning. 
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Exempelvis de slutsatser som Gustavsson kunde dra efter sin undersökning, om att de positiva 

recensionerna av Turteaterns uppsättning utgår ifrån ett antagande om att en patriarkal struktur råder i 

samhället, och att de negativa ifrån att en sådan struktur inte är aktuell för vår tid, är slutsatser som kan 

nyanseras med mina resultat. Eftersom mina resultat visar att Stridsberg på flera sätt förändrat texten i 

och med sin översättning, menar jag att själva översättningen måste tas i beaktande för hur texten (och 

en teateruppsättning baserad på den) tas emot. Det som når recensenterna är inte originaltexten utan en 

översättning, och då är det i min mening också rimligt att fråga sig hur själva översättningen påverkat 

upplevelsen av texten. 

 

De av mina resultat som pekar på att översättningen inte tycks vara gjord med som vara en bokstavlig 

eller exakt redogörelse över vad Solanas skrivit, är exempel på något som skulle kunna påverka en 

sådan slutsats som den Gustavsson dragit. Kanske är frågan om huruvida recensenten utgår från 

översättningen som exakt redogörelse eller som en litterär överföring något som kan kopplas till 

huruvida recensenten är positivt eller negativt inställd, och därför menar jag att frågan om hur 

översättningen i sig påverkar kan nyansera och komplettera resultat även inom denna närliggande 

forskning.  

 

Jag har även tagit upp Thirds forskning, i vilken hon bl.a. diskuterar tänkbara anledningar till varför 

Solanas bidrag till andravågsfeminismen aldrig kanoniserades. Solanas position inom feminismen är 

inte fokus för min undersökning, men efter min undersökning är däremot är möjlig tankegång att följa 

huruvida Solanas kunnat kanoniseras inom svensk feminism på ett annat sätt i och med Stridsbergs 

översättning och kanske framförallt hennes förord, som ju markerar medhåll, återaktualiserar texten 

och erbjuder alternativa ingångar i den. Är det kanske just det att översättningen gjorts med fokus på 

det litterära och inte på det semantiska innehållet som gjort denna utveckling möjlig? På så vis menar 

jag att mina resultat öppnar upp för nya frågor i anslutning till denna tidigare forskning.  

 

Vad gäller Moritz slutsatser kring att finns två läsningar av manifestet (dels som litterärt verk, och dels 

som en ”politisk pamflett skriven på fullt allvar” (Ludvig Moritz 2008:37), menar jag att min 

undersökning och dess resultat kan komplettera dessa. Jag menar att Stridsbergs översättning med 

tillhörande förord bjuder in till olika sorters läsningar av manifestet, och att den i översättningsmetod 

tenderar att fokusera på texten just som litterärt verk, och att läsaren således får hjälp just i den 

riktningen, att läsa texten litterärt, från själva översättningen och inte bara från texten i sig eller från 

vad Moritz kallar ”ens förståelse” (Ludvig Moritz 2008:38). 

5.2. Diskussion om Lefeveres teori 

Vad innebär resultaten i min undersökning kopplat till de teorier av Lefevere jag redogjort för? Finns 

det något i resultaten som fungerar som belägg för dem, eller tvärtom som motbevis?  

 

Som tidigare redogjort för, är en central poäng i Lefeveres teorier att ideologiska och poetologiska 

faktorer på flera nivåer är överordnat lingvistiska överväganden vid översättningsval (Lefevere, 

1992:39). Det Lefevere åsyftar med ideologi är inte ideologi i strikt politisk mening, utan det som 

åsyftas är ideologi som ett idésystem som styr översättaren. Lefevere menar att huruvida översättaren 

håller med eller motsätter sig sin tids dominerande ideologi, påverkar hur en rewriting ser ut 

(Lefevere, 1992:7). I anslutning till mina resultat, är det möjligt att konstatera att textens inneboende 

ideologi kan vara vad som styrt översättaren.  
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Stridsbergs ideologiska medhåll syns vid flera tillfällen genom förordet (vilket jag redogjort för i 

avsnitt 4.1.3.), och just därför menar jag att Lefeveres teorier är applicerbara i detta fall. I min 

undersökning har jag inte kunnat utröna vilka av Stridsbergs översättningsval som varit just 

ideologiskt motiverade, men däremot kunnat konstatera att just ideologiskt medhåll är något som 

motiverat Stridsberg att översätta texten, och något som signaleras just i förordet. 

 

Stridsbergs tydligt uttryckta engagemang för texten i förordet, avslöjar hennes ideologi som en del av 

hennes ingång i översättningsarbetet. De resultat i mina textanalyser som visar på att Stridsberg 

fokuserat på de språkliga uttrycken snarare än den semantiska innebörden, menar jag också visar på att 

poetologiska faktorer fått ta överhanden över just lingvistiska överväganden vid översättningsarbetet. 

Ett exempel på ett sådant resultat är bl.a. det faktum att Stridsberg i stort sett bevarar metaforer och 

bildspråk, men överlag förändrar dem något i översättningen (vilket jag redogjort för i avsnitt 4.1.1. 

under punkt 2). Ett annat exempel är den uppfinningsrikedom jag kunnat påvisa i Stridsbergs 

utformning av ord som fittpotten, upp-fuckarna och icke-bögiga, och djärvheten i valet att behålla 

flera uttryck på engelska (vilket jag skrivit om i avsnitt 4.1.2. under punkt 2).   

 

Ett tydligt exempel från min undersökning som visar på att Stridsbergs översättning faktiskt också 

påverkats av det ideologiska medhåll hon uppvisat i förordet, är tillägget jag skrev om i avsnitt 4.1.2. 

under punkt 2, och som i följande citat är markerat med fetstil: 

 

Något som inte är alltför svårt på grund av den brist på coolhet, den otrygghet, det självtvivel och den 

osäkerhet på de egna känslorna och sinnesförnimmelserna som Daddy ingjutit i henne för att göra 

hennes uppfattningsförmåga ytlig och göra henne oförmögen att se att en skitsnackare är en 

skitsnackare, att mannens babbel är joller. 

Solanas (2003:52), fetstil min 

 

Då tillägget saknar motsvarighet i källtexten blir det extra tydligt att tillägget består av just Stridsbergs 

och inte Solanas tankar, och samtidigt kan det konstateras att tillägget ligger i linje med Solanas så 

tydligt uttryckta ideologi. Stridsberg har av detta exempel och förordet att döma alltså inte befunnit sig 

i en position där hon i första hand motsatt sig textens inneboende ideologi. Tillägget visar på att 

ideologin överlag verkar ha varit viktigare för denna översättning än lingvistiska överväganden, vilket 

alltså stämmer överens med Lefeveres teori.  

 

Eftersom Stridsberg enligt min undersökning verkar vara just ideologiskt motiverad att ta sig an 

texten, och hennes översättningsval utöver ideologiskt motiverade i så stor utsträckning tycks vara 

poetologiskt motiverade, menar jag att mina fynd pekar på att Lefeveres teorier i allra högsta grad 

stämmer för denna översättning, och i förlängningen för andra översättningar av liknande slag.  

 

Min undersökning har tillfört det att den visar på att ett ideologiskt medhåll från översättaren av texter 

med stark inneboende ideologi, kan synas i själva översättningen. Detta bevisar naturligtvis inte något 

i någon större utsträckning om Lefeveres teorier, men det pekar på att det kan vara intressant att vidare 

undersöka just översättning av starkt ideologiska texter med hans teorier i åtanke.  

5.3. Metodutvärdering 

Textanalyser såsom de jag gjort i min undersökning, präglas enligt min mening alltid av ett visst mått 

av subjektivitet, eftersom de som metoder utgår ifrån att en ska välja ut de punkter som är mest 
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relevanta. Vad som upplevs som mest relevant beror förstås på vem som utför textanalysen, och därför 

är de textanalysmetoder jag använt inte objektivt tillförlitliga.  

 

Däremot menar jag att även om det krävs viss subjektivitet för att genomföra en textanalys som inte 

bara är punkter att bocka av utan där vissa aspekter får väga tyngre än andra, så är det den mest 

upptrampade vägen att gå för att analysera en sådan här text. Textanalysmodellerna jag använt är 

vedertagna och välanvända, och därför menar jag att de är tillförlitliga om än subjektiva. 

 

Vad gäller urvalet av nyckelord, och framförallt urvalet av nyckelord till fallstudien, hade jag eller 

någon annan student förstås kunna begränsa urvalet annorlunda, och på så vis hade resultaten kunnat 

bli andra än de jag kommit fram till i min undersökning. Däremot menar jag att eftersom resultaten av 

min textanalys av själva översättningen rimmar så väl med resultaten från analysen av nyckelorden, 

verkar det som att mitt urval var ett rimligt sådant. 

 

Andra metoder att använda för en analys av manifestets översättning hade kunnat vara att jämföra med 

översättningar till andra språk, eller i större utsträckning göra digitala sökningar i texten och jämföra 

med någon korpus och på så sätt hitta mönster specifika för översättningen. Det är mycket möjligt att 

andra metoder hade lett till andra resultat än mina, men jag vill trycka på att mina resultat snarare 

pekar ut en riktning för vad som går att säga om översättningen, än att konstatera något slutgiltigt om 

den. 

5.4. Avslutning 

Syftet med denna kandidatuppsats var att göra en övergripande karaktäristik av översättningen av 

manifestet, en karaktäristik vad gäller nyckelord och att beskriva samspelet mellan förord och 

översättning, vilket också är genomfört genom tre textanalyser.  

 

Sammanfattningsvis kunde jag i uppsatsen påvisa att Stridsbergs svenska översättning av SCUM 

Manifesto är en målspråksorienterad sådan, som fokuserar på manifestet som litterär text och inte i 

första hand på exakt vad Solanas politiska idéer bestod av. Jag har även lyft tanken om att en 

översättning av detta slag fungerar som ett ifrågasättande av den gängse uppfattning som finns om hur 

översättning av starkt politiska eller personkopplade texter ska göras. Att anamma Stridsbergs påvisat 

fria förhållningssätt och fokus på läsupplevelse och ideologi snarare än semantiskt innehåll, skulle 

kunna göra det möjligt att se denna kategori av texter som något mer än bara rent politiska texter. 

 

Särskilt intressanta menar jag också att mina fynd kring Stridsbergs förord är. Förordet är nära 

sammankopplat med det översatta manifestet, det har en funktion som komplement till den översatta 

texten, och det presenterar olika möjliga sätt att läsa manifesttexten på för läsaren. Detta innebär att 

Stridsberg vidgat sitt bidrag till texten till att innebära något mer än enbart översättning, vilket dels 

öppnar upp för frågor om hur pass olika översättarens roll kan se ut, men också frågor om hur arbetet 

med manifestet påverkat Stridsbergs författarkarriär – frågor som skulle kunna bli föremål för vidare 

forskning, som kanske särskilt är särskilt aktuella nu med nyheten om Stridsbergs intåg i Svenska 

Akademien.  

 

I övrigt har jag i uppsatsen behandlat hur Stridsbergs ideologiska medhåll och engagemang färgat 

hennes översättning, och även hur Lefeveres teori om att ideologiska och poetologiska faktorer är av 
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större vikt än lingvistiska överväganden visade sig applicerbar i fallet Stridsberg och SCUM 

Manifesto.  

 

Frågor om översättningens konsekvenser utöver det rent språkliga, väcks när en text som denna 

förflyttas från en undangömd originalkontext till en ny tid och plats där idéerna kan få återuppstå och 

inspirera till nya yttranden. I fallet SCUM Manifesto på svenska, finns konstverk, teateruppsättningar 

och annat som utkom i anslutning till och efter att översättningen kom ut. Ett ytterligare förslag på en 

fråga som skulle kunna vara föremål för framtida studier, är således att undersöka vad det beror på att 

skriften kunde få ett genomslag och Solanas kunde kanoniseras i Sverige efter år 2003, när så inte var 

fallet i andravågsfeminismens USA under 60- och 70-talen. Kanske kan en del av förklaringen 

härledas till denna översättnings fokus på det litterära istället för det semantiska innehållet. 
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Bilaga 1: nyckelord i SCUM Manifest 

 

Nyckelorden är sorterade i tabeller enligt kategorierna MÄN, KVINNOR, PENGAR, konstruktionen 

ICKE-, EGENSKAPER, BEGREPP, FULT OCH/ELLER FÖROLÄMPANDE samt FAMILJ OCH 

PAR.  

 

Vissa av orden förekommer i flera av kategorierna. I de tabellceller där flera ord står listade är orden 

sinsemellan närbesläktade eller av varandra avledda. Kursiverade ord är besläktade ord som inte hör 

till den aktuella kategorin. Innehållet i kolumnerna är sorterat i alfabetisk ordning efter kolumn 1.  

 

Alla tabeller är uppdelade i fyra kolumner, där: 

 

• kolumn 1 innehåller nyckelordet/n 

• kolumn 2 innehåller antal förekomster i manifestet, alternativt sidhänvisning om det bara finns en 

förekomst 

• kolumn 3 innehåller den engelska motsvarigheten från källtexten samt antalet förekomster där 

• kolumn 4 innehåller mina eventuella kommentarer 
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Nyckelord med tema MÄN 

avmanifiera x1 de-man x1  

Big Daddy x3 Big Daddy x2, Daddy x4 i förord 

och alltså en mer i 

själva översättningen 

(Big Daddy på sid. 

70 motsvaras av 

Daddy i KT) 

bög/bögar/bögen 

bögighet 

böga sig 

icke-bögiga 

bögiga 

x6 

x2 

x1 

x1 

x1 

faggotry, fag/fags x4, 

fagginess, faggot x3 

 

not being a faggot x1 

 

Daddy x25 Daddy x23 x2 i förord 

faderseffekten x1 the effect of fathers x1  

faderskap x8 fatherhood x8  

Familjeförsörjaren 

familjeförsörjare 

x2 

sid 73 

Breadwinner x2 

Breadwinners 

 

genomsnittsmannen x1 the average man x1  

man + böjningar 

manlig/manliga/manligt 

manlighet 

omanliga 

x138 

x28 

x7 

x1 

male x70, man x91 

manly x1 

maleness x8 

unmanly x1 

 

de-man ej borträknad 

mansakademiker x1 male professionals x1 (konstruktionen 

mans- ej borträknad 

från antal male) 

mansdefinitionen x1 male definition x1  

mansforskare x1 male scientists x1  

mansskäl  x1 male reasons x1  
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Nyckelord med tema KVINNOR 

 

bitchig 

bitchar 

x1 

x1 

bitchy x1 

bitches x1 

+ bitch x1 i förord 

Daddy’s Girls x10 Daddy’s Girl x5 

+ x1 plural 

(de andra förekomsterna 

motsvaras av who) 

x10 i förord 

kvinna + böjningar 

kvinnlig/kvinnliga/kvinnligt 

x315 (ej räknat 

bort 

kvinnokvinna 

osv) 

x5 

woman/women x78, 

female/s: x418 

 

kvinnobefolkning x1 female population x1 (konstruktionen 

kvinno- ej 

borträknad från 

antal female eller 

woman/women) 

kvinnoinstinkter x1 female instincts x1  

kvinnokvinnor x3 female females x2, 

women being truly 

female x1 

 

kvinnomassorna x1 mass of women x1  

kvinnosamhälle x1 female society x1  

Mama 

Big Mama 

x7 

x2 

Mama x7 

Big Mama x2 

 

manskvinna/manskvinnor x4 male women  

Modern 

mamma 

x6 

x1 

Mother x3 

mother x5 

motherly 

motherhood x1 

 

renlevnadskvinnor 

renlevande manskvinnor 

x1 

x1 

clean-living male women 

x2 

 

inkonsekvent 

(kan förklaras av att 

Solanas själv är lite 

oklar med vad som 
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är en manskvinna 

och vad som är en 

kvinnokvinna) 
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Nyckelord med tema PENGAR 

penga-arbete-systemet 

pengasystemet 

sid. 34 

x7 

the money-work system 

the money system 

 

pengafritt samhälle  sid. 34 moneyless society  
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Nyckelord med konstruktionen ICKE- 

icke-analytiska sid. 39 unanalytical  

icke-bögiga sid. 49 not being a faggot  

icke-inblandning sid. 75 non-involvement  

icke-relaterande  sid. 35 non-relating  

icke-samarbete sid. 44 non-cooperation  

ickearbeta x4 unwork + icke-arbeta i 

förord 

icke-intellektuell  non-intellectual  
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Nyckelord med tema EGENSKAPER 

banal/a 

banalitet 

x3 

x1 

banal, trivial, banality 

triviality x1 

 

bristfällig 

 

bristfälligheter 

 

bristsjukdom 

x4 

 

x1 

 

x1 

incomplete, deficient, 

inadequate, deficiencies 

deficiencies x1 

 

deficiency disease 

 

 

 

 

+ x1 förordet 

degenererad/e x3 degenerate x3  

depraverade x1 completely warped  

frifräsande x2 free-wheeling  

hat 

hatar 

hatiska 

x9 

x1 

x1 

hate x8 

hate x1 

hateful x1 

 

 

+x1 i förord 

icke-analytiska x1 unanalytical  

intellektuell/a/t 

 

högintellektuellt 

icke-intellektuella 

x7 

 

x1 

cerebral/cerebrally x2, 

intellectual x4,  

high level inellectual x1 

non-intellectual x1 

+ cerebral har även 

översatts med 

exempelvis har 

hjärna  inte 

konsekvent 

krassa x2 crass 

who 

+ en i förordet 

( x3 i MT, x1 i 

KT) 

Midas-drag x1 Midas touch  

moral 

moralisk/moraliska 

omoralisk 

x3 

x2 

x1 

morality x2 

moral 

immoral 

 

 

+ x1 i förordet 

ocoola 

coola 

coolhet 

x1 

x8 

x2 

uncool x1 

swinging x2, groovy x2, 

funky x2, cool x3 

coolness x1, cool x1 

 

oduglig x2 unfit x1, uselessness x1  

oförmögen/oförmögna x27 incapable x10, unablex14 Differensen beror på 

upprepningar i MT. 

oreflekterad x1 mindless x1 mindless nyckelord i 

KT – 9 förekomster. 
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Översätts bl.a. m. 

själlös. 

passivitet 

passiv/passiva/passivt 

x10 

x17 

passivity x10 

passive x16 

 

respekt/respekten 

respektfulla 

respektera 

respekterad 

x9 

x4 

x5 

x1 

respect x9 

respectful x4 

respect x5 

respected x1 

 

självupptagen/självupptagna 

självupptagenhet 

x4 

x4 

self-absorbed x2 

conceited x2 

self-absorption x4 

 

skitfega 

fega 

feghet 

x1 

x4 

x1 

utterly cowardly x1 

cowardly x4 

cowardice x1 

 

skittråkig/a/t 

skiträdd 

skitfega 

skitig/skitiga 

x4 

x1 

x1 

x1  

utter bore x4 

scared shitless 

utterly cowardly 

dirty 

 

+ x1 i förordet   

 

 

sunt/sund x3 healthy x2 

sane x1 

 

tillfredsställa 

tillfredsställande 

x2 

x4 

satisfaction x1, satisfy x1 

satisfying x2, pleasurable 

x1, satisfactory x1  

 

bekräftelse- och 

trygghetssökande 

x1 approval and security 

seekers x1 
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Nyckelord med tema BEGREPP 

anti-arbetsstyrkan x1 unwork force x1  

antisex x1 anti-sex x1 + x2 i förordet 

artigheter x4 politeness x4  

auktoriteter x6 authorities x4, authority 

x2 

+ x1 i förord 

automatisering x6 Automation x6  

avmanifiera x1 de-man x1  

avprogrammering/en x1 debrainwashing x1 + x3 i förord 

avskaffat 

avskaffande 

x1 

x1 

off (to be off the) x1 

elimination x1 

 

banal/a 

 

banalitet 

x3 

 

x1 

banal x1, trivial x1, 

banality x1 

triviality x1 

 

Beskyddare 

beskyddad 

x1 

x1 

Protector x1 

protected x1 

Protect har ytterligare 1 

förekomst i KT – då 

översatt med försvara. 

bristfällig 

 

 

bristfälligheter 

 

bristsjukdom 

x4 

 

 

x1 

 

sid. 29 

incomplete x1, deficient 

x1, inadequate x1, 

deficiencies x1 

deficiencies x1 

 

deficiency disease 

 

 

 

 

 

+ x1 förordet 

dalta 

daltande 

x4 

sid. 53 

pandering 

pandering 

+ x1 i förord 

pandering har 7 

förekomster i KT, 

översatt med 

underblåser x1, 

insmickrande x2  

döda + böjningar (verb) 

dödandet 

sätta igång med dödandet 

x5 

x2 

murder, kill x4  

killing x2 

stalk its prey and 

quietly move in for the 

kill 
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eliminera 

eliminerandet 

x2 

x1 

Eliminate x4 

elimination x6 

Differensen förklaras 

med att det även översatt 

med avskaffa osv.  

familjeenheter x1 family units x1  

filosofi 

det Filosofiskt Goda 

filosofiska 

Filosofie doktorn 

x2 

x1 

x1 

x1 

philosophy x2 

a Philosophical Good 

x1 

philosophical x1 

Ph.D. x1 

 

fittavund  x1 pussy envy x1 motsvarighet till 

penisavund 

fittpotten x1 pussy pool allitteration har blivit 

assonans 

fucka upp 

 

 

 

fucka-upp-styrkan 

 

 

upp-fuckarna 

x4 

 

 

 

x1 

 

 

x1 

fucking up x2, fucking-

up x2 

 

 

fuck-up force x1 

 

 

fuck-ups x1 

+ 1 i förord (KT ej 

konsekvent  kan 

förklara att Stridsberg ej 

är det i andra fall?) 

låter i MT som att det är 

skilt från anti-

arbetsstyrkan, ej så i KT.  

förortsvärlden 

förort/förorten/förorterna 

x1 

x4 

world of suburbs x1 

suburbs x4 

 

ge upp 

 

Ge-Upp-Folket 

x3 

 

x1 

dropping out x3 

 

Drop-Out people x1 

x5 i KT. Översatt med 

det och försvinnande. 

skoj 

skoja/skojar 

skojig 

jätteskojiga 

x1 

x1 

x1 

x1 

thrilling living x1 

crack jokes x1 

witty x1 

great fun x1 

 

+ x2 i förord 

gillande 

ogillande 

x2 

x2 

approval x6 

disapproval x2 

Differensen beror på att 

approval även  översatts 

med bekräftelse 

(+bekräftelsetörstande) 

och bekräftade. Det som 

går förlorat är 
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motsättningen mellan 

approval/disapproval 

med ”inkonsekvent” 

översättning. 

hat 

hatar 

 

hatiska 

x9 

x1 

 

x1 

x9 

hates x1 

 

hateful x1 

+ x3 i förord (plus 6 

stycken avledda ord i 

förordet) 

+x1 i förord 

icke-inblandning x1 non-involvement x1  

icke-samarbete x1 non-cooperation x1  

ickearbeta x4 x4 + icke-arbeta i förord 

individualitet 

 

 

individualist 

individer 

x11 

 

 

x2 

x2 

individuality x9  

 

 

individualist x2 

individuals x2 

Differensen på 2 

förekomster beror på ord 

som which och  it  fler 

upprepningar av 

individualitet i MT. 

intighetsproblem 

intighet 

x1 

x1 

nothingness problem x1 

nothingness x1 

 

isolering 

isolera/isolerad 

x3 

x5 

isolation x3 

isolated x6  

 

öv. även med enstaka 

konst/konsten 

konstnär 

konstnärliga 

x12 

x11 

x1 

art x10 

artist 

artistic 

 

inkl. låtsaskonstnär 

kvinnobefolkning x1 female population x1  

kvinnosamhälle x1 female society x1  

kärlek x14 love x14 + en del andra 

förekomster av love, 

t.ex. som verb 

kärlekssubstitut x1 love substitute x1  

låtsaslevare x1 vicarious livers x1 exempel på att 

Stridsberg skriver ihop 

ord 

mentalsjukdom 

mentala hälsa 

x3 

x2 

mental illness x2 

sanity x2 

 

Midas-drag x1 Midas touch x1  
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mixade par (man–kvinna) 

 

man-och-kvinna-par 

x1 

 

x1 

mixed (male-female) 

couples 

male-female couple x1 

 

mobb 

mobb-basis 

blobb 

x1 

x1 

sid. 75 

mob x1 

mob basis x1 

blob 

+ x1 i förord 

 

+ x1 i förord (blob har 3 

förekomster i KT, då 

översatt med klump och 

kladdet) 

moral 

 

moralisk/moraliska 

omoralisk 

x3 

 

x2 

x1 

Morality x1, morals x1, 

morality x1 

ethically x1, moral x1 

immoral x1 

 

 

+ x1 i förordet 

njutning x3 pleasure x3  

nytto-illusion  x1 delusion of usefulness 

x1 

exempel på hur 

Stridsberg skriver ihop 

ord 

par-krascha/ndet x2 couple-bust x1, couple-

busting x1 

 

PetterNiklaspiren 

fittpiren 

x1 

x1 

the peter pier x1 

the pussy pier x1 

 

primitivism  x9 animalism x11  

privatliv 

 

 

det privata 

 

privat/a 

x5 

 

 

x2 

 

x2 

privacy x6 

 

 

privacy x1, private 

level x1 

private x2 

differensen beror på att 

det en gång översatts 

med det privata 

 

rännstens-instinkter 

 

rännstenen 

x1 

 

sid. 59 

gutter instincts x1 

 

the gutter 

+ x2 i förordet (men då 

rännstensinstinkter) 

SCUM x66 SCUM x56 + x69 i förord (alltså fler 

än i manifestet) 

Differensen består av 

mer upprepning i MT 

(Many women will fall 
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into line  Många 

kvinnor kommer att följa 

SCUM) 

 (titelblad osv. borttaget i 

antalen) 

sensibilitet x2 sensitivities x1, 

sensitivity x1 

 

sexgalningar x1 sex maniacs x1  

show/en x3 show x3 (+ några förekomster 

som ej är substantiv) 

Skitsammankomster 

sammankomsterna 

x1 

x2 

Turd Sessions x1 

session x1, the sessions 

x1 

 

skitställe  

skithögen 

x1 shitpile x2 Differensen beror på att 

det även översätts med 

skithögen, vilket 

antagligen är en 

felöversättning – i MT 

ser det ut som att 

mannen åsyftas, inte 

samhället. 

skönhet x2 beauty x2  

slampfacket x1 sex bag x1  

totalsexualitet x1 total sexuality x2 differensen beror på att 

det även översätts med 

med det faktum att han 

är helt och hållet sexuell 

undantagslista x1 escape list x1  

vansinneslust x1 frenzies of lust x1  

vidrighet 

 

 

 

 

 

 

x2 

 

 

 

 

 

 

repulsiveness, 

disgustingness 

 

 

 

 

 

De båda förekomsterna 

av ”vidrighet” i MT är 

bara någon rad ifrån 

varandra, vilket gör det 

än mer tydligt att 

Stridsberg skapat en 
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vidrig/e/a 

 

 

 

 

 

x3 

 

 

 

 

 

contemptible, hideous, 

sickening 

upprepning där det inte 

finns någon i KT. 

Det som i KT är 3 olika 

synonymer blir i MT en 

och samma  

upprepning.  

Vägledare 

vägledning 

vägleda 

vägledd 

x1 

x3 

x2 

x1 

Guider x1 

guidance x3 

guide x2 

guided x1 

 

värdighet 

värdig/t 

x5 

x2 

dignity x5 

of worth, dignified 
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Nyckelord med tema FULT OCH/ELLER FÖROLÄMPANDE  

apansiktet x1 apey brow x1  

arsle/arslen 

 

arselhålor 

x9 

 

x1 

ass/es x5, asshole/s x3, 

down on 

assholes x1 

+ x7 i förordet 

banal/a 

banalitet 

x3 

x1 

banal, trivial, banality 

triviality x1 

 

bög/bögar/bögen 

bögighet 

böga sig 

icke-bögiga 

bögiga 

x6 

x2 

x1 

x1 

x1 

faggotry, fag/fags x4, 

fagginess, faggot x3 

 

not being a faggot x1 

fags x1 

 

Daddy’s Girls x10 Daddy’s Girl/s x5 + x10 i förord 

Diffen består av 

upprepningar, i KT: 

who. Främst i 

Konflikten-stycket) 

degenererad/e x3 degenerate x3  

depraverade x1 warped x1  

fitta + böjningar  

fittavund 

 

fittpott 

fittpiren 

x6  

x1 

 

x1 

x1 

pussy x6 

pussy envy x1 

 

pussy pool x1 

the pussy pier x1 

 

motsvarighet t 

penisavund 

halvdöd/halvdöda x4 half-dead x2, half dead 

x2 

Ytterligare ett bevis 

på att Solanas ej var 

konsekvent själv. 

knulla/knullar x11 screw + böjningar x7, 

fuck+ böjningar x3, 

hump x1 

+x2 i förord (+ 1 

avlett ord) 

 större upprepning 

i MT 

kuk  x3 dick, cock x2  

manskvinna/manskvinnor x5 male female x5  

passivitet 

passiv/passiva/passivt 

x10 

x17 

passivity x10 

passive x16 

 

pucko x2 dullard x1, simpleton x1  
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självupptagen/självupptagna 

 

 

självupptagenhet 

x4 

 

 

x4 

self-absorbed x2, 

conceited x2 

 

self-absorption x4 

 

skit 

 

skitsnackare 

 

 

 

skittråkig/a/t 

skiträdd 

skita 

skitfega 

barnskit 

skitig/skitiga 

Skitsammankomster 

x11 

 

x2 

 

 

 

x4 

x1 

x2 

x1 

x1 

x1 

x1 

shit x4, turd/s x6, fink 

streak   

--- 

 

 

 

utter bore x4 

scared shitless x1 

shitting x2 

utterly cowardly x1 

baby shit x1 

dirty  

Turd Sessions x1 

 

 

att en skitsnackare 

är en skitsnackare 

är ett tillägg från 

Stridsberg 

 

 

 

 

 

(+ x7 förordet) 

skitfega 

fega 

feghet 

x1 

x3 

x1 

utterly cowardly x1 

cowardly x4 

cowardice x1 

 

transa/transor 

 

 

transar 

transvestit 

x4 

 

 

x1 

x1 

drag queen x4 

 

 

being a drag queen x1 

transvestite x1 

mer transfobisk 

översättning än 

originalet 

vidrighet 

 

 

 

 

vidrig/e/a 

x2 

 

 

 

 

x3 

repulsiveness, 

disgustingness 

 

 

 

 

contemptible, hideous, 

sickening 

De båda 

förekomsterna av 

vidrighet i MT är 

bara någon rad ifrån 

varandra, vilket gör 

det än mer tydligt att 

Stridsberg skapat en 

upprepning där det 

inte finns någon i 

KT. 
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Det som i KT är 3 

olika synonymer blir 

i MT en och samma 

 upprepning 
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Nyckelord med tema FAMILJ OCH PAR 

Big Daddy x3 Big Daddy x2, Daddy x4 i förord 

och alltså en mer i 

själva översättningen 

(Big Daddy på sid. 

70 motsvaras av 

Daddy i KT) 

Daddy x25 Daddy x23 x2 i förord 

faderseffekten x1 the effect of fathers x1  

faderskap x8 fatherhood x8  

Familjeförsörjaren 

familjeförsörjare 

x2 

x1 

Breadwinner x2 

Breadwinners x1 

 

förortsvärlden 

förort/förorten/förorterna 

x1 

x4 

world of suburbs x1 

suburbs x4 

 

Mama 

Big Mama 

x7 

x2 

Mama x7 

Big Mama x2 

 

mixade par (man–kvinna) 

 

 

man-och-kvinna-par 

x1 

 

 

x1 

mixed (male-female) 

couples x1 

 

male-female couple x1 

 

Modern 

mamma 

x6 

x1 

Mother x3 

mother x5 

motherly 

motherhood x1 

 

par-krascha/ndet x2 couple-bust x1, couple-

busting x1 
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Bilaga 2: ett mindre urval av 

nyckelord i SCUM Manifest 

Nyckelorden är ett urval av de nyckelord som presenterats i bilaga 1. Som angivet och motiverat för i 

metodkapitlet i denna uppsats lät jag mig vid urvalet styras av frågan om nyckelordet var intressant för 

min undersökning, framförallt på språklig, innehållslig och stilistisk nivå. För att få innehållslig 

spridning bland exempelorden, valde jag ord från nästan samtliga teman/kategorier i bilaga 1. 

Undantaget blev temakategorin PENGAR. Vid urvalet har jag även tagit hänsyn till frekvens, och jag 

har bland annat valt ut de mest frekventa orden. Utöver detta har jag valt ord som också förekommer i 

förordet, och också de ord som Stridsberg i översättningen behållit på engelska. Slutligen har jag i 

bilaga 2 inkluderat tydliga motsatsord och motsatspar. 

 

I de tabellceller där flera ord står listade är orden sinsemellan närbesläktade eller av varandra avledda. 

Innehållet i kolumnerna är sorterat i alfabetisk ordning efter kolumn 1.  

 

Tabellen är uppdelade i fyra kolumner, där: 

 

• kolumn 1 innehåller nyckelordet/n i Stridsbergs översättning 

• kolumn 2 innehåller antal förekomster i Stridsbergs översättning 

• kolumn 3 innehåller den engelska motsvarigheten från källtexten samt antalet förekomster där 

• kolumn 4 innehåller eventuellt antal förekomster i förordet samt mina eventuella kommentarer 
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Big Daddy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daddy 

x3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x25 

Big Daddy x2, Daddy x1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daddy x23 

x4 i förord, alltså en 

mer än i själva 

översättningen 

 

Big Daddy på sid. 70 

motsvaras av Daddy i 

KT  ev. slarvfel 

 

 

 

x2 i förord 

Big Mama 

Mama 

 

x2 

x7 

 

Big Mama x2 

Mama x7 

 

motsatsord till Big 

Daddy och Daddy. 

coola 

 

 

coolhet 

 

 

ocoola 

 

x8 

 

 

x2 

 

 

x1 

 

swinging x2, groovy x2, funky x2, 

cool x3 

 

coolness x1, cool x1 

 

 

uncool x1 

 

4 synonymer i KT blir 

en och samma i MT 

 

2 synonymer i KT blir 

en och samma i MT 

Daddy’s Girls x10 Daddy’s Girl x5, Daddy’s Girls 

x1, who x4 

 

x10 i förord 

 

Fler förekomster i MT 

än i KT: de andra 

förekomsterna 

motsvaras av who 

fittpotten x1 pussy pool x1 allitteration har blivit 

assonans  

fucka upp 

 

 

 

x4 

 

 

 

fucking up x2, fucking-up x2 

 

 

 

+ 1 i förord (KT ej 

konsekvent  kan 

förklara att Stridsberg 

ej är det i andra fall?) 
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fucka-upp-styrkan 

 

 

 

 

upp-fuckarna 

 

x1 

 

 

 

 

x1 

 

fuck-up force x1 

 

 

 

 

 

fuck-ups x1 

 

låter i MT som att det 

är skilt från anti-

arbetsstyrkan, ej så i 

KT.  

gillande 

ogillande 

x2 

x2 

approval x6 

disapproval x2 (+disapproved x1) 

Differensen beror på att 

approval även  

översatts med 

bekräftelse 

(+bekräftelsetörstande) 

och bekräftade. Det 

som går förlorat är 

motsättningen mellan 

approval/disapproval 

med ”inkonsekvent” 

översättning. 

icke-analytiska 

ickearbeta 

icke-bögiga 

icke-inblandning 

icke-intellektuell 

icke-relaterande  

icke-samarbete 

x1 

x4 

x1 

x1 

x1 

x1 

x1 

unanalytical x1 

unwork x4 

not being a faggot x1 

non-involvement x1 

non-intellectual x1 

non-relating x1 

non-cooperation x1 

 

+ icke-arbeta x1 i 

förord 

kvinna + böjningar 

kvinnlig/kvinnliga/kvinnligt 

 

 

kvinnobefolkning 

 

 

kvinnoinstinkter 

kvinnokvinnor 

kvinnomassorna 

x315 

x5 

 

 

x1 

 

 

x1 

x3 

x1 

woman/women: x78 

female/s: x418 

 

 

female population 

 

 

female instincts 

female females 

mass of women 

Konstruktionen kvinno- 

är ej borträknad från 

antalet female eller 

woman/women. Jag har 

heller ej räknat bort 

kvinnokvinna osv. från 

antalet kvinna.  

 

Den relativt stora 

skillnaden i antalet 
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kvinnosamhälle x1 female society förekomster mellan 

kvinna och female/s 

förklaras av 

konstruktionen kvinno-

och upprepningar 

strukna i måltexten. 

man + böjningar 

manlig/manliga/manligt 

manlighet 

omanliga 

 

mansakademiker 

mansdefinitionen 

mansforskare 

manskvinna/manskvinnor 

 

 

mansskäl  

mixade par (man–kvinna) 

man-och-kvinna-par 

genomsnittsmannen 

 

x138 

x28 

x7 

x1 

 

x1 

x1 

x1 

x5 

 

 

x1 

x1 

x1 

x1 

male x70, man x91 

manly x1 (även male) 

maleness x8 

unmanly x1 

 

male professionals x1 

male definition x1 

male scientists x1 

male women x2, male females x3 

male-females x1 

 

male reasons x1 

mixed (male-female) couples x1 

male-female couple x1 

the average man x1 

de-man ej borträknad 

(konstruktionen mans- 

ej borträknad från antal 

male”) 

 

enbart man för 

male/man, verkar vara 

kompenserat med flera 

konstruktioner på 

svenska 

nytto-illusion  x1 delusion of usefulness x1 Exempel på hur 

Stridsberg skriver ihop 

ord 

oförmögen/oförmögna x27 incapable x10, unable x14 Differensen beror på 

upprepningar i MT 

renlevnadskvinnor 

renlevande manskvinnor 

x1 

x1 

clean-living male women x1 

clean-living male women x1 

inkonsekvent 

(men Solanas själv 

inkonsekvent i 

resonemanget) 

SCUM x66 SCUM x56 + x69 i förord (alltså 

fler än i manifestet) 

Differensen består av 
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mer upprepning i MT 

(Many women will fall 

into line  Många 

kvinnor kommer att 

följa SCUM) 

 (titelblad osv. borttaget 

i antalen) 

skit 

 

skitsnackare 

 

 

 

skittråkig/a/t 

skiträdd 

skita 

skitfega 

barnskit 

skitig/a/t 

 

Skitsammankomster 

 

skitställe  

skithögen 

x11 

 

x2 

 

 

 

x4 

x1 

x2 

x1 

x1 

x1 

 

x1 

 

x1 

 

shit x4, turd/s x6, fink streak  x1 

--- 

 

 

 

utter bore x4 

scared shitless x1 

shitting x2 

utterly cowardly x1 

baby shit x1 

dirty x1 

 

Turd Sessions x1 

 

shitpile x2 

 

 

att en skitsnackare är 

en skitsnackare är ett 

tillägg från Stridsberg 

 

 

 

 

 

 

skitig förekommer 7 

gånger i förordet. 

 

 

shitpile har 2 

förekomster i KT. 

Andra gången översätts 

det med skithögen, 

vilket antagligen är en 

felöversättning – i MT 

ser det ut som att 

mannen åsyftas, inte 

samhället. 

transa/transor 

 

 

transar 

transvestit 

x4 

 

 

x1 

x1 

drag queen x4 

 

 

being a drag queen x1 

transvestite x1 

mer transfobisk 

översättning än 

originalet 
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vidrighet 

 

 

 

 

 

 

vidrig/e/a 

x2 

 

 

 

 

 

 

x3 

repulsiveness x1, disgustingness 

x1 

 

 

 

 

contemptible x1, hideous x1, 

sickening x1 

De båda förekomsterna 

av vidrighet i MT är 

bara någon rad ifrån 

varandra, vilket gör det 

än mer tydligt att 

Stridsberg skapat en 

upprepning där det inte 

finns någon i KT. 

Det som i KT är 3 olika 

synonymer blir i MT en 

och samma  

upprepning 
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