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1. Inledning

I Humor. Hundra år av skämtsamhet, skriver Erik Blix: ”Människan har utrustats med humor. Utan 

den skulle det elände som omger oss till sist givit oss goda skäl att utnyttja vår unika förmåga att 

utrota vår egen art. Nu kan vi åtminstone välja att dö av skratt.”1 Detta citat har jag haft med mig 

och ofta tänkt på under arbetets gång. 

   I mitt arbete vill jag i första hand beröra den satir som är skapad för att läsas, förutom med några 

få undantag, exempelvis Tage Danielssons Om sannolikhet, som kommer att beröras djupare i min 

analysdel. Verket finns både nerskrivet och som en del i reyvn Under dubbelgöken. Jag kommer 

endast att analysera den skriftliga texten och inte beröra huruvida satiren framförs på scenen, i  

radio. Dock finns framförandet av Om sannolikhet av Tage Danielsson som länk i källförteckningen 

om läsaren är intresserad av att se detta.

   Tyngden i mitt arbete kommer att ligga i den teoretiska delen, bl.a. hur satiren sett ut och 

förändrats historiskt och vad som menas med satir under olika perioder. Exempel på verk och 

satiriker från olika tider i historien kommer dessutom att beröras.

   Jag vill undersöka några av de olika definitioner av satir som finns och sedan utifrån satirens 

historia och definitionerna utföra tre stycken analyser. Jag kommer också undersöka om det 

teoretikerna skriver stämmer med satirikernas verk.

1.1. Ämne

I mitt arbete kommer jag inledningsvis att försöka definiera begreppet satir samt kort visa på hur 

satiren sett ut under århundradena, jag kommer att gå djupare in på satirens historia under 1700-

1900-talet samt undersöka hur satiren ser ut i dag. Jag kommer dessutom att använda mig av några 

svenska författares satirer för att jämföra och diskutera ämnet. Jag planerar att bland annat titta på 

följande författare och verk: August Strindbergs Det nya riket från 1882, Astrid Lindgrens artikel 

Pomperipossa i Monismanien från 1976 och Tage Danielssons Sannolikhetsmonologen från 1979.

1.2. Syfte

Syftet med arbetet är att inledningsvis försöka definiera begreppet satir och med utgångspunkt i  

definitionen och satirens litteraturhistoria belysa tre svenska satiriker och deras verk. 

1.3. Frågeställningar

Med utgångspunkt i syftet har jag formulerat följande frågeställningar: Vad är satir? Hur har satirens 

1   Erik Blix ”Att leva för att överleva” i Humor. Hundra år av skämtsamheter, Norrbohm, Peter (red.), s. 8.
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litteraturhistoria sett ut? Hur går författarna tillväga för att få fram

sin satir? Vad riktar satirikerna sig mot? Måltavlor? Likheter och skillnader hos satirerna.

1.4. Metod

Med hjälp av litteraturen kommer jag att göra en en kort litteraturhistorisk översikt och försöka 

definiera begreppet satir. Flera olika författare/satiriker kommer att belysas och diskuteras. Jag 

kommer dessutom att jämföra olika satiriker genom att exempelvis titta på likheter vad gäller  

måltavlor för satiren. 

1.5. Avgränsning

Jag har, som nämnts innan, valt att fokusera på några satiriker och deras verk: Strindbergs Det nya 

riket, Lindgrens Pomperipossa i Monismanien och Danielssons Sannolikhetsmonolog/ Om 

sannolikhet. Dessa verk finns nerskrivna och även om de har framförts i olika media, anser jag att 

satiren fortfarande går att analysera oavsett medium. 

1.6. Tidigare forskning

Jag kommer här att gå igenom den forskning som jag använt mig av i mitt arbete.

   Ann-Sofie Ekelunds undersökning Konsten att protestera. Om satir i litteraturen från 1994, där 

författaren delat upp sin avhandling i två delar: teori och praktik/analys. I teoridelen, alltså i 

avhandlingens första del berör hon bl.a. den litteraturhistoriska översikten, satirikerns roll och syfte, 

stil och teknik. I verkets andra del, den praktiska delen, analyserar Ekelund Strindbergs Det nya 

riket, Lagerkvists Det märkvärdiga landet och P.C. Jersilds Grisjakten. Jag kommer att fokusera 

mestadels på teoridelen men också på analysen av Det nya riket, eftersom jag själv tänkt analysera 

detta verk. 

   I Jöran Mjöbergs kapitel ”Persona och ingénu i satirens konst” i Diktaren och hans formvärld från 

1975 tas begreppen persona och ingénu upp och Mjöberg visar på ett antal exempel på dessa i 

satiriska verk samt diskuterar begreppen med hjälp av andra författares verk. 

   Skrattet åt världen i litteraturen, är en avhandling skriven av Hans Lindström. Boken är indelad i 

två delar, del ett består av praktiska exempel och del två av teoretiska inslag. Det är del två och 

förordet som jag har tagit hjälp av i mitt skrivande. Jag kommer att ta hjälp av Lindströms 

undersökning då jag försöker bena ut skillnaden mellan humor, satir och ironi. 

   Humor. Hundra år av skämtsamhet, består av två delar. Den första delen fokuserar på begreppen 

satir och humor samt begreppens historia och kulturella skillnader. Grönköpings Veckoblad, som 
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firat hundraårsjubileum, och några av de texter som publicerades tas upp i bokens andra del. Men då 

detta inte är relevant för just min undersökning kommer jag därför att endast fokusera på verkets 

första del. Speciellt har jag använt mig av Ludvig Rasmussons kapitel: ”Vilsen satir i mittens rike”,  

där han tar upp hur det är att vara satiriker. Dessutom diskuterar han skillnaderna mellan humor, 

ironi och satir. Jag har också tagit del av Dick Harrisons kapitel: ”Alla tiders humor” och Margareta 

Strömstedts kapitel: ”Farväl du satans galla” i mitt arbete.

   Strindberg – ett författarliv. Första delen: Läroår och genombrott, är den första av tre delar i 

biografin om August Strindberg, som Gunnar Brandell har skrivit. I denna del utgår han från 

Strindbergs läroår och hans genombrott som författare. Brandell avslutar verket med kapitlet 

”Uppgörelsen”. Det nya riket tas här upp som ett exempel på hur Strindberg fixerat sin roll som den 

eggande Utmanaren. 

   Samhällets fiende, av Sven-Gustaf Edqvist, är en biografi om August Strindberg. Edqvist, 

försöker i sin undersökning att bl.a. förklara Strindbergs tankar och motiv i sin ungdomsdiktning 

och vilken roll samhället, politik, rörelser spelat i hans skrivande. Jag kommer i mitt arbete ta del av 

kapitel: ”I ´nihilismens´ tecken. – Det nya riket”

   Astrid Lindgren och sagans makt, av Vivi Edström, är en biografi om Astrid Lindgren. Edström 

går igenom sagan som genre, bakgrunden till Lindgrens verk, skrivande och huruvida Lindgrens ton 

i verken har förändrats under åren. 

   Avhandlingen Vältalaren Johan Henric Kellgren är skriven av Carina Burman. Där tas bl.a. 

Kellgrens författarskap, utbildning, m.m. upp. Dessutom analyserar Burman några av Kellgrens 

verk i boken. Jag har från detta verk mestadels använt mig utav bokens fjärde del: ”Ordensbrodern”. 

I denna del tas exempelvis Kellgrens Tal om Satirens skadeliga verckan på alment och enskildt  

bästa upp. Här försvarar Kellgren både satir i sig och hur viktigt det är att satiriker är personliga i 

sitt skrivande. 

   Jag har dessutom tagit del utav biografin: Tage Danielssons tid, som är skriven av Klas Gustafson. 

Där Danielssons ungdomstid, studentår, hans arbete på radiotjänsten, hans författarskap, hans arbete 

som filmregissör, o.s.v. tas upp. Jag har endast tagit del av kapitlet: ”Kärnkraftsmotståndaren” i 

detta verk. 
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2. Teori

I den här delen kommer satir på en teoretisk nivå belysas; satiren som begrepp och satirens historia. 

Den litterära utredningen kommer inte att vara heltäckande, eftersom detta kan komma att bli för  

stort för just denna uppsats. Satirens olika aspekter berörs i två delar.

   Första delen: Jag kommer att definiera begreppet satir, utifrån närliggande begrepp och med hjälp 

av olika författares avhandlingar och verk. 

   Andra delen: I denna del kommer jag att ge en kort översikt över satirens litterära historia, med ett 

helt europeisk perspektiv. Satirens ursprung fram till i dag kommer att belysas och det kommer att  

bli nerdykningar i 1700-1900-talets och i dagens satir.

2.1. Vad är satir?

Ekelund skriver i Konsten att protestera att ordet satir kommer från latinets satura. Betydelsen har 

man inte riktigt kunna få fram, men en tolkning är att satura var en årlig offergåva till gudarna som 

bestod av ett fat med frukt. Det finns en annan teori om att satura var en matlagningsterm, som 

skulle kunna betyda blandning eller röra. Den överförda betydelsen, skriver Ekelund, gav namnet 

till den litterära genren under antiken.2 Ordet satura blandades med satyr från det grekiska ordet 

satyrspel, under kejsartiden. Satura blev på så sätt genom satyra till satira. Ordet satir som vi 

använder idag har, som vi kan se, inget med satyrspelen att göra ursprungligen. Den litterära genren 

satir, började att läras ut runt år 0; det var då möjligt att avgränsa begreppet satir, vad gäller form 

och innehåll. Detta betyder inte att förlöjligande av andra var en ny företeelse bara för att det fått ett  

namn, skriver Ekelund.3  

   I denna del ska jag titta närmare på några av de definitioner av begreppet satir som finns och 

utifrån det, sammanfatta och försöka sammanställa en egen definition. 

2.1.1. Vad är satir?

På Nationalencyklopedin kan man läsa följande: 

satir (latin sa´tira, sa´tura 'blandning', röra'; 'dikt av blandat innehåll', ytterst av sa´tur 'mätt', 'fylld'), 
litterär genre som växte fram i antikens Rom. Horatius, Juvenalis m.fl. skrev hexameterdikter där de 
personligt kåserade om sin samtid, dess fel och laster. Som "verssatir" odlades denna genre in på 1700-
talet i hela Europa, av Boileau, Pope och många andra. Prosasatiren, också den med antika rötter 
(Petronius), lever kvar i den satiriska romanen, som har många sentida företrädare, t.ex. Voltaire, 
Strindberg, Orwell och Günther Grass.
Med satir avses numera inte en bestämd genre utan ett verk i vilken form som helst som har en satirisk 
hållning, i nutiden ofta revyn eller kabarén (på scen men även i radio och TV). Satir kan vara ett effektivt 
medel i opinionsbildning, men med sina tidsbundna anspelningar mister den lätt sin begriplighet.4

2 Ann-Sofie Ekelund, Konsten att protestera. Om satir i litteraturen,1994, Växjö, s. 7.
3 Ekelund, s. 8.
4 http://www.ne.se/lang/satir  
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   I kapitel 8: ”Det klassiska genresystemet” i Litteraturhistoriens grundbegrepp, står det att satir är 

en form av lärodikt.5 Lärodikt, eller didaktiskt epos som det också kallas, är en genre som i 

Grekland under 700-talet f.Kr. kunde användas för att bl.a. undervisa i jordbruk och vid 

framställningar av grekisk mytologi, skriver Bergsten & Elleström.6 Författarna skriver att 

”[t]ermen satir tar […] oftast fasta på innehållet och tonen i ett verk – ironiskt kritiserande av olika 

missförhållanden – men användes i den romerska litteraturhistorien särskilt om kåserier på vers med 

bl.a. didaktiskt innehåll.7”

   Jonathan Swift liknar satir i Råd till en ung poet vid en stor spegel. Betraktaren kan upptäcka alla 

ansikten i spegeln utom sitt eget, vilket antagligen är anledningen till att så få blir förolämpade av  

satiren och att människor i regel har en så varm inställning till den, skriver Swift.8 

   Rasmusson tar upp, i kapitlet ”Vilsen satir i mittens rike”, i Humor. Hundra år av skämtsamhet,  

att humor och satir är två olika saker. En författare som klarat av att vara både humorist och 

satiriker är Mark Twain, dock aldrig samtidigt, skriver Rasmusson. Han menar att en satiriker, i alla 

fall ibland, måste vara elak. Detta betyder inte att humorister är fega ”mesproppar”, utan oftast  

brukar de största humoristerna vara de allra sorgsnaste personerna. Humoristen har dessutom en 

förmåga att kunna se det absurda i tillvaron, skriver Rasmusson.9 Satiriker lever längre (om de inte 

avrättas) och har lyckligare liv än humoristerna. Satirikern behöver ha en stark tro på (en viss) 

sanning och ha både tävlingsinstinkt och målmedvetenhet. Humoristen får oss människor att skratta 

åt tillvaron och det som är runt oss, därför är denne alltid en revolutionär, skriver Rasmusson. 

Humoristen vänder uppochner på ting endast för att det är roligt, inte för att protestera eller 

blottlägga andra.10 

    Ekelund skriver, att satiriska texter inte kan existera enbart för att det är roligt eller för sin egen 

skull. Satiren behöver ha ett syfte, en utgångspunkt – något att protestera mot.11 

   Detta kan stämma, anser jag, då de satiriska verk som jag stött på alltid har haft en kritisk 

utgångspunkt till något eller någon. Humoristen kan skämta om företeelser från vardagen utan att 

vilja attackera någon eller förändra något.

   Ironi och parodi är något som satiriker och humorister använder sig av, skriver Rasmusson. Alltså 

är inte satir och ironi samma sak, utan ironi är endast ett uttrycksmedel för satirikern. Satiriker tar  

aldrig till självironi, då det skulle försvaga deras angrepp, skriver Rasmusson.12 

5 Staffan Bergsten & Lars Elleström, Litteraturhistoriens grundbegrepp, Studentlitteratur. (1990). Lund, s. 120.
6 Bergsten & Elleström, s. 117.
7 Bergsten & Elleström, s. 120.
8 Jonathan Swift, Råd till en ung poet och andra satirer, översättning: Per-Olof Hagberg, 1985, Uppsala, s. 11.
9 Ludvig Rasmusson, ”Vilsen satir i mittens rike”, i Humor. Hundra år av skämtsamhet, Norrbohm, Peter (red.), s. 60.
10 Rasmusson, s. 61.
11 Ekelund, s. 5.
12 Rasmusson, s. 61.
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   Jag är skeptisk till om detta stämmer. Att en satiriker aldrig skulle använda sig av självironi,  

verkar inte så troligt, menar jag. Om vi tittar på Om sannolikhet av Tage Danielsson, så kan vi se att 

denne har en självironisk ton. Detta kommer att beröras djupare när Danielsson diskuteras i arbetets 

analysdel. Satirikern måste vara obarmhärtig och får inte tveka i sitt skrivande, anser Rasmusson. 

Humoristen däremot måste i grunden kunna använda sig av självironi. De ser det lustiga och det 

förlåtande hos människor överallt.13 

   Dock kan varken satiriker eller humorister få fram en effektiv parodi av alla personer, exempelvis 

är dagens kung nästan omöjlig att göra en parodi på, skriver Rasmusson. Detta beror antagligen på 

att hans popularitet bygger på att han anses vara en vanlig människa och han skadas inte av att 

framställas som löjlig utan får mera kraft av det. Dessutom besitter dagens kung inte någon direkt 

makt och undviker genom detta att bli en måltavla. Rasmusson anser, att så fort kungen får makt så 

kommer hans mänskliga brister att bli negativt för honom.14

   I regel är oftast satiriker effektivare i humorstrider än humoristerna. Satirikern vill alltid vinna 

diskussionen och är inte rädd för att skada sin motståndare, skriver Rasmusson. Satiriker utgår inte 

från sig själva i sin satir och behöver därför inte vara personliga, detta behöver dock humoristerna. 

Rasmusson skriver, att humoristen alltid är personlig och att denne är osäker, skämtar om sig själv 

och inte är exakt i sitt skrivande. Humoristerna är ofta oklar i sina texter och mår dåligt och ångrar 

sig om de har förlöjligat en annan människa. Satirikern däremot får aldrig tveka på måltavlans 

ondska eller dumhet, denne måste vara tydlig och exakt och vara ytterst skoningslös, skriver 

Rasmusson.15

   Rasmussons åsikter om att en satiriker aldrig får tveka i sitt skrivande och behöver vara brutal och 

elak för att få fram sin satir kan, menar jag, diskuteras. Dessutom ställer jag mig skeptisk mot 

huruvida en satiriker inte kan utgå från sig själv eller vara personlig i sin satir. Jag tror mer på 

satirikern Kellgrens åsikter i detta fall. Kellgren anser att det bästa vapnet en satiriker har är den 

personliga satiren. Det viktiga är att kritisera människorna bakom dumheten eller ondskan och inte 

ondskan eller dumheten i sig. Satiren kan annars tappa sin effekt och kraft, anser Kellgren. Detta 

skriver Carina Burman i Vältalaren Johan Henric Kellgren.16

   När man ser på måltavlor i satiren kan man prata om ”personlig” -och ”offentlig” satir. När en 

specifik person kritiseras och det oftast tydligt framgår vem personen är, kan detta kallas för 

personlig satir. Men egentligen räcker det att en person känner sig utpekad och påhoppad för att det 

ska anses vara personlig satir. Satir som är riktad mot exempelvis människans girighet, olika 

13 Rasmusson, s. 61.
14 Rasmusson, s. 61.
15 Rasmusson, s. 61 – 62.
16 Carina Burman, Vältalaren Johan Henric Kellgren, 1988, Uppsala, s. 111-112.
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mänskliga företeelser, kan kallas för offentlig satir. Specifika företeelser kan dessutom bli måltavlor  

för satirikerna, dessa satirer behöver varken räknas till den offentliga eller den privata, utan är rätt  

och slätt – satir. Detta skriver Jöran Mjöberg om i kapitlet ”Persona och ingénu i satirens konst”. I 

analysdelen kommer några exempel på personlig -och offentlig satir. 

2.1.2. Sammanfattning av begreppet satir

Med hjälp av de olika källorna ovan kan jag nu sammanfatta en kort, översiktlig och väldigt enkel 

definition av satir. 

   Satir användes under 700-talet f.Kr., i undervisningssyfte och tillhörde en specifik genre. I dag 

avser inte satiren en bestämd genre utan man kan använda nästan vilket medel som helst. Bara man 

använder sig av en satirisk ton kan det då kallas satir. Satir kan dock bara definieras som satir om 

det finns ett syfte bakom det skrivna eller sagda, alltså ska denne protestera mot något eller någon 

för att det ska kunna kallas för satir. 

   Satiriker använder sig av ironi och parodi för att få fram sin kritik. Dock finns det motstridigheter 

huruvida en satiriker får använda sig av självironi eller inte. Jag personligen anser, att en satiriker 

kan vara självironisk om detta stärker kritiken mot måltavlan.

   Humor är något som människan besitter. Satiriker besitter så klart humor, men ”humorister” och 

”satiriker” rör sig på olika områden, har olika regler och har olika mål med sitt skrivande. Därför 

har de, enligt mig, blivit uppdelade som två skilda ting, exempelvis i Rasmussons kapitel. 

   När det gäller satirens måltavlor kan en satiriker använda sig av personlig – och/eller offentlig 

kritik, specifika företeelser kan också vara en måltavla för satiren. 

   Satir kan i dag vara ett effektivt medel i bland annat opinionsbildningar. Satiriker använder sig  

oftast av tidsbundna anspelningar och på grund av detta mister satiren lätt sin begriplighet.17  

   

2.2. Satirens litteraturhistoria 

Dick Harrison skriver i kapitlet ”Alla tiders humor” i Humor. Hundra år av skämtsamhet att 

”[h]umor är ett kulturellt relativt fenomen. Det är inte statiskt. Det förändras ständigt.” 18 

Även satiren förändras ständigt därför ska jag nu kort gå igenom satirens historia med hjälp av bl.a. 

Dick Harrisons kapitel, Ann-Sofie Ekelunds avhandling: Konsten att protestera. Om satir i  

litteraturen och Ludvig Rasmussons kapitel ”Vilsen satir i mittens rike” i Humor. Hundra år av 

skämtsamheter. Ekelund skriver att termen satir betyder olika saker beroende på i vilken tidpunkt i 

litteraturhistorien som vi befinner oss i. Rasmusson skriver att satiren gång på gång i olika kulturer 

17 http://www.ne.se/lang/satir   
18 Dick Harrison ”Alla tiders humor”, i Humor. Hundra år av skämtsamhet, Norrbohm, Peter (red.), s. 13.
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har uppfunnits genom satirens långa historia. Han ger i detta kapitel kommentarer på satirens 

historia, vilka jag kommer att beröra i denna del.

2.2.1. Satirens litteraturhistoria

I Rom under 100-talet f.Kr. var en skald vid namn Lucilius den första att benämna en samling 

intryck och tankar för satura. Tankarna och intrycken som skrevs ner av Lucilius hade ett 

omväxlande innehåll, alltså en slags litterär röra, skriver Ekelund. Den romerska skalden utgick från 

privata och offentliga missförhållanden och löjliggjorde dessa i sitt skrivande. Satiren under denna 

tid kunde ha ett moraliserande, didaktiskt, förlöjligande och kritiserande innehåll. Men satiriker  

kunde i sina angrepp dessutom använda sig av såväl stora som små angelägenheter för att få fram 

sin satir. Satirikerna använde sig bland annat av jamb, hexameter distikon som versformer. Även i 

romaner och andra genrer kan man hitta inslag av satir från denna tid.19 

   Det finns tankar kring att människan alltid haft ett behov av att smäda, vara kvick, elak och 

förlöjliga omgivningen för att på så vis försöka att förändra förhållanden och oskadliggöra sina 

motståndare. Detta, skriver Ekelund, kan i sin tur leda tankarna till magins olika förbannelser, 

besvärjelser och trolldomsramsor. Dessa var avsedda att användas för att oskadliggöra fiender, 

bland annat genom att göra dem kraftlösa, ofarliga och till och med orsaka deras död. Detta är 

väldigt intressant, anser jag. Att människorna trodde att orden i satirerna hade samma kraft som 

förbannelserna och hur detta kunde påverka och skrämma så många är fascinerande. 

   Men allt eftersom tankarna och tron på magi avtagit med samhällets förändring, så har också 

satiren förändrats. Från att vara intressant på grund av sina magiska krafter, blev satiren mer 

intressant på grund av det estetiska värdet, skriver Ekelund.20 

   Satirens rötter skulle kunna man finna i den primitiva magin, men Ekelund menar att vi kan hitta  

närmare inspirationskällor för de romerska diktarna, till exempel i Grekland där många jamber 

diktades. Dessa jamber kallas också för smädesdikter i detta sammanhang. Det anses av vissa vara i 

Grekland och inte i Rom som satirens historia började, skriver Ekelund. Jamber kunde enligt 

tradition besitta en fruktansvärt kraft, exempel på detta är jambdiktningens mästare Archilochos 

som levde under 600-talet f.Kr. När hans blivande svärfar bröt förlovningen attackerade han både 

sin före detta fästmö och svärfar med jamber. Jamberna Archilochos skrev hade sådan kraft i sig att 

både dotter och far tog livet av sig, skriver Ekelund.21

   Aristofanes anses ha varit politiskt aktiv, då han angrep demokratin i Grekland och dessutom 

kritiserade Sokrates, skriver Rasmusson. Han var frispråkig sexuellt och drev med männen. Men 

19 Ekelund, s. 8.
20 Ekelund, s. 8-9.
21 Ekelund, s. 9.
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han räknas framförallt som en av moralisterna. Rasmusson skriver att ”[s]atiren och humorn är 

moralens förlängda arm.”22 

   Aristofanes anses vara den första betydande satirikern, skriver Rasmusson. Något som är väldigt 

intressant är hur stor yttrandefrihet han hade. Under en så kritisk period i Greklands historia, då hela 

Athens existens var hotat, är det fascinerande hur många satirer demokratin och samhället kunde 

acceptera från Aristofanes. Rasmusson skriver, att denna yttrandefrihet kan liknas vid den som finns 

i Sverige i dag. Dock så skulle inte Sveriges samhälle ha klarat av satirer på den nivå som 

Aristofanes skrev på, under den kritiska tiden under andra världskriget.23 

   Vi kan då fråga oss hur det kommer sig att Aristofanes klarade sig ifrån dödsstraff i Grekland 

under 600-talet f.Kr. men att han antagligen skulle fått fängelse eller dödats under 1940-talet i  

Sverige för liknande satiriska verk. Detta skulle vara intressant att se närmare på i ett annat arbete.

   Rasmusson skriver, att den europeiska satiren har sitt ursprung i antikens Grekland. Där 

skämtades det friskt om gudarna och grekerna trodde väl inte alltid själva att gudarna fanns, i alla 

fall inte med samma allvar som de senare kristna gjorde. 

   Huruvida man vill fastställa att satirens litteraturhistoria började i Rom under 100-talet f.Kr. eller i  

Grekland 600-talet f.kr. får i detta sammanhang betraktas som personliga åsikter, skriver Ekelund. 

Det är i alla fall fastställt att satir som litterär genre, under eget namn och med avgränsningar börjar  

med Lucilius´ samling, som vi berört tidigare.24

   Ekelund skriver, att efter det romerska rikets upplösning tycks satiren inte ha varit så utmärkande 

som genre under några århundraden vad gäller skrifter och författarskap. Under 1000-talet kan vi 

med grov förenkling säga att satiriska inslag på nytt började dyka upp i större omfattning, 

exempelvis i djurfabeln. 

   Fabeln är en gammal folkligt förankrad tradition med stor geografisk spridning, som bland annat 

användes för att håna mänskliga laster och driva med makthavare.25 Djurfabeln skulle ha dött ut om 

den inte hade drabbats av en väldigt gynnsam mutation, skriver Bergsten & Elleström. Djurfabeln 

fick ett nytt liv som genre i de moderna barnsagorna och kännetecknas numera för de djur som talar 

och beter sig som människor.26

   Det finns två genrer från medeltiden där satiren kom till uttryck, vilka Ekelund berör; fabliaun 

och sirventesen. Fabliaun hade en kort blomstringstid i Frankrike under 1200-talet. De är realistiska 

skämtsagor som utspelar sig i vardagsmiljöer. Satiren och agget i fabliaun är riktad mot kyrkans 

män, mot de privilegierade i samhället och mot kvinnor. Kvinnor framställdes i fabliaun som 

22 Rasmusson, s. 63.
23 Rasmusson, s. 62-63.
24 Ekelund, s. 9.
25 Ekelund, s. 9.
26 Bergsten & Elleström, s. 147-148.
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svekfulla, trolösa och lögnaktiga.27 Det mest kännetecknande för de franska bonde-fabilunerna, är 

triangeldramat mellan bonden, hans fru och fruns andlige älskare. Hårddragningar och prygel är 

också några vanliga inslag, kan man läsa i Litteraturens världshistoria.28 

   Bergsten & Elleström skriver att fabliau är en episk genre som ofta ses som en slags versnovell. I 

fabliaun använde man sig ofta av ett samtidsrealistiskt innehåll, skriver författarna.29 Sirventesen är 

en provencalsk diktform som var avsedd att sjungas och som riktade sin satir mot politiska, 

religiösa och moraliska oegentligheter, skriver Ekelund.30 Bergsten & Elleström skriver att sirventes 

är en form av trubadurdikt. Dikterna utmärker sig genom att de inte handlar om kärlek.31 

   Geoffrey Chaucers Canterbury Tales och Giovanni Boccaccios novellcykel Decamerone är två 

exempel på genrer som innehåller satiriska inslag och som uppkom i gränslandet mellan medeltid 

och renässans. I dessa verk angrips kyrkans män och i första hand deras dubbelmoral. Detta var ett 

väldigt vanligt motiv under medeltiden, skriver Ekelund. Exempel på detta är när kyrkans 

ensidighet, men också medeltidens undervisningssystem, blev kritiserade av renässansdiktaren 

Rabelais i hans berättelse om Pantagruel och Gargantua.32    

   Under upplysningen var prosan den form som satiren i huvudsak framträdde igenom. Candide av 

Voltaire är en av romanerna som i första hand utmärker sig ”med sin skepsis mot den leibnizska 

optimismens religion[...]”33, skriver Ekelund. Gullivers resor av Swift utmärker sig också med sin 

satir mot bland annat bristerna i det engelska samhället. Båda verken är exempel på reseskildringar,  

där huvudkaraktären kommer till ett främmande land och får ta del av landets traditioner, politiska  

systemet, osv. Huvudpersonen uppfattar ofta landet som denne besöker som väldigt konstigt. Att 

författaren låter karaktären i romanen besöka ett land, som egentligen är författarens eget, är ett  

väldigt effektivt verktyg för satirikern att få fram sin satir, skriver Ekelund.34 Jag håller med Ekelund 

om detta, dessutom finner jag att både Candide och Gullivers resor är utmärkta exempel på detta. 

   Rasmusson anser, att satir från äldre tid är tråkig för ”vanligt” folk och att även om historikerna 

anser att Aristofanes och Boccaccio är ”oöverträffliga och helt moderna”35 så håller uppenbarligen 

inte vardagsläsaren med. Han skriver att anledningen till denna slutsats är att komedierna av 

Aristofanes endast går på statliga subventionerade teatrar och Boccaccio går inte att sälja i  

pocketformat. Han menar alltså att satiren från äldre tid inte riktigt går fram till dagens  

27 Ekelund, s. 10. 
Detta finns också att läsa i Litteraturens världshistoria, band II. Medeltiden, s. 322-323.

28 Sven Rinman (red.), Litteraturens världshistoria, band II. Medeltiden, (1971), 1991, Stockholm, s. 323.
29 Bergsten & Elleström, s. 141.
30 Ekelund, s. 10.
31 Bergsten & Elleström, s. 143.
32 Ekelund, s. 10.
33 Ekelund, s. 11.
34 Ekelund s. 11-12.
35 Rasmusson, s. 64.
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”bortskämda” läsare som vill ha snabb och lätt läsning. Satiren från äldre tid är inte träffsäker eller  

roande för alla läsare utan kan kännas omständig och långsam. Ett exempel på detta är satirikern 

Swift, som inte lyckats hålla sig modern. Swifts verk läses endast i förkortad form eller inte alls,  

konstaterar Rasmusson. Men Rasmusson anser, att det finns de satiriker och satirer som klarat sig 

även i modern tid, exempelvis Voltaires Candide.36    

   Även om Rasmusson har vissa poänger i det han skriver, exempelvis så håller sig skolor och 

bibliotek ofta med verk i förkortad form istället för hela verk, anser jag att han är lite orättvis i sitt 

resonerande bl.a. vad gäller Swift. Swift har ju bevisligen hållit sig modern, då de flesta vet vem 

han är och kan nämna minst ett verk av honom. När det gäller Aristofanes och Boccaccio däremot, 

så stämmer Rasmussons resonerande någorlunda. Dessa är inte lika kända utanför universitetets 

väggar, anser jag. 

   Satirens guldålder inom europeisk litteratur infann sig under senare delen av 1600-talet och under 

en stor del av 1700-talet, skriver Ekelund. Den allmänna uppfattningen om orsaken till detta är att  

”samhällsordningen och kulturen stod under denna period på en relativt hög utvecklingsnivå 

(åtminstone för ett fåtal), och satirikernas önskan var att bevara detta samhälle.37” Satirikerna 

hoppades kunna, med hjälp av hån och förakt, skydda den rådande samhällsordningen. De ville 

förhindra att samhället blev förstört av korruption och moraliskt förfall, skriver Ekelund.38 Ekelund 

använder här Swift och Voltaire som exempel på satiriker som kämpade för detta samhälle. Det kan 

dock diskuteras om detta stämmer. Om det stämmer så lyckades bevisligen inte Voltaire eller Swift  

att ”skydda” den rådande samhällsordningen.

   Satirens historia i Sverige är betydligt yngre än i andra delar av Europa och det finns, enligt 

Ekelund, en kvalificerad gissning att genren antagligen har, i likhet med Grekland, sina rötter i  

magisk vidskepelse, folktro och myter.39 I Sverige under 1400-talet finns det två verk som utmärker 

sig med en tydlig satirisk ton. Det första är Skämtan om abbotar, som riktar sin satir mot kyrkans 

dubbelmoral. Vilket gör att verket, som belysts innan, följer den satiriska traditionen som var rikligt  

representerad i Europa. Det andra verket är en allegorisk dikt vid namn Schacktavelslek. I dikten 

representerar schackpjäser olika samhällsroller, där man bland annat kan uppfatta en kritik mot 

olika kungar och andra högt uppsatta män, skriver Ekelund.40 

   När man skämtar på någon annans bekostnad, kallas dessa för aggressiva skämt, skriver Harrison i 

sitt kapitel ”Alla tiders humor” i Humor. Hundra år av skämtsamheter Aggressiva skämt kan delas 

in i två olika grenar. I den ena gör man narr av socialt underlägsna individer. Den andra kan vi se ett  

36 Rasmusson, s. 64.
37 Ekelund, s. 12.
38 Ekelund, s. 12.
39 Ekelund, s. 13.
40 Ekelund, s. 13.
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exempel på ovan. Där sparkar man uppåt, mot abbotar, socialt överlägsna individer, sheriffer, 

myndigheter, politiker, m.fl. med hjälp utav satir och humorattacker, skriver Harrison.41

   Jacke Sjödin skriver, i ”En ynnest att ha humorn som arbetsfält” i Humorbefrielse, att dessa två 

aggressiva skämt-grenar också kan kallas för: satir – skämtar om socialt överlägsna personer och 

lyteskomik – skämtar om socialt underlägsna personer.42

   Under renässansen försökte moralens väktare, d.v.s. myndigheterna, stoppa tryckandet och 

läsandet av nöjeslitteratur. Dock lyckades inte detta helt. Därav kan vi i dag hitta översättningar  

med satiriska inslag, som utgivits under 1600-talet, exempelvis Rävromanen från Frankrike som, 

enligt Ekelund, länge cirkulerat i Europa.43 
  

2.2.2. Satirens historia under 1700 – 1900-talen

Under upplysningen (år 1700 – 1750), användes satiren som verkningsmedel flitigt av författare 

som exempelvis John Henric Kellgren och Anna Maria Lenngren. Satir som klassisk litterär genre 

slutar i stort sett att existera efter upplysningen i såväl Europa som i Sverige. Man får nu söka i 

andra former av litteratur för att finna satir, därav fick termen också en mer vidsträckt betydelse. 
   Under 1600-1700-talet fanns det en elitkultur som skapats under 1500-talets senare hälft. 

Elitkulturen tog ett markant avstånd från folket och flera humorarenor försvann, skriver Harrison. 

Det var inte längre accepterat för präster och adelsmän att dra grova vitsar eller göra sig lustiga 

under fina middagar. Kvinnor från adeln skulle absolut inte dra roliga vitsar eller historier ifall de 

ville anses vara ädla. Under 1600-1700-talet var det antagligen väldigt trist att tillhöra de högre 

stånden, skriver Harrison. Hovnarren sparkades ut ur salarna och många andra komiska inslag som 

färgat livet under medeltiden försvann. In kom istället stela ceremonier och höviska uppträdanden. 

Dock växte humorn och levde kvar genom författare som till exempel: Shakespeare under 

renässansen samt Voltaire och Fielding under 1700-talet. Men det folkliga skrattet och de förfinade 

anekdoterna fick en större och större klyfta mellan sig under denna period, skriver Harrison.44

   I Sverige under 1700-talet levde satirikern Kellgren. Enligt Carina Burman, i Vältalaren Johan 

Henric Kellgren, började han tidigt i livet att skriva satirer. Burman ger exempel på hur Kellgren 

använder sig av ingénu för att få fram sin satir. Men också hur författaren använder sig av ironi, 

exempelvis i Tal om Satirens skadeliga verckan på alment och enskildt bästa.45 

   Kellgren ansåg att den personliga satiren, som vi har tittat på tidigare, var viktigare för en satiriker  

41 Harrison, s. 15.
42 Jacke Sjödin, ”En ynnest att ha humorn som arbetsfält” i Humorbefrielse. Humor som HAHA-upplevelse, AHA-

upplevelse och som AAH-upplevelse, s. 20-21.
43 Ekelund, s. 13.
44 Harrison, s. 19.
45 Burman, s. 104.
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att använda sig av än den allmänna. Ett av de drag som skiljer komedi från satir är de personliga 

attackerna och angreppen skriver Burman.46 

Rätt och väl, säga de, förföljen utan skonsmål den nedrige pasquillanten, som antastar personerne, 
men prisen och berömmen den nitiske Skalden, som blottställer lasten och gör dårskapen löjelig. 
Hvilcken Sophisme? Hvad är väl lasten annat än personerne som göra lastbare gärningar? Hvad är 
dårskapen annat än dårarne, som galnas? Ja, svarar de, det är lofligt, at smäda dårar i gemen, allenast 
ingen i synnerhet. Det är likasom jag ville säga: Det är tillåtit at henga upp sina Bröder i allmenhet, 
allenast man ej henger opp någon i synnerhet.47

   

I detta utdrag från ett av Kellgrens försvarstal menar han bland annat att det inte är någon mening 

att attackera dårskapen, utan det är personerna som utför dårskap som bör träffas av satiren för att 

den inte ska tappa sin kraft. 

   Under 1700-talet i Sverige var det speciellt de ”låga poeterna” som blev väldigt dåligt behandlade 

av satirikerna anser Kellgren, skriver Burman:

   

Men de som i synnerhet pläga vara Satirens villebråd äro låga Poëter. Poësiens ändamål och 
vitterhetens i allmenhet är at förena det nöjsamma och nyttiga. Låtom oss då, frie från väld, och 
fördom fråga förfarenheten, hvilcke som bäst uppfylla detta dubbla ändamål. Virgilier eller 
Bavier? Man leser de förre med en trumpen förundran, men man skrattar åt de sednare och hvilcken
vågar påstå at det är af missnöje man skrattar? Hvad nyttan åter återgår, så trotsar jag hvar och en at 
visa när den härflutit af den höga Poësien. Den låga deremot har den äran at biträda Medicine ofta i de 
svåra sjukdomars botande. Den täflar med Rhabarber, Ipecacuanha och Opium. 48

Detta var en del av Kellgrens försvar av de ”låga Poëternas” litteratur, skriver Burman.49

   Om vi jämför med tidigare århundraden så hade satiren under 1800-1900-talet helt nya motiv. 

Politiken och byråkratin är det som nu behöver tillrättavisas genom satir, istället för bland annat  

prästerskapet, mänskliga laster, adelsmän.50

   Under 1800-talet fanns det plats för satiriska inslag, men inte i  den utsträckning som litteraturen 

under upplysningen erbjöd, skriver Ekelund.51 

   Enligt Ekelund kan man förenklat säga att satiren under 1900-talet riktar spetsen mer mot 

samhällssystemet och mot politiker, än mot brister hos människan, adeln och prästerskapet. Med 

bland annat nazismens frammarsch under 40-talet, ansågs det antagligen också vara viktigare att  

varna för detta, än att kritisera det egna landets förhållanden.    

   Under detta århundrade är det romanen som är den populäraste form för satiriker att välja. 

Exempel på några satirförfattare från denna tid är: Evelyn Waugh, Göran Palm, Karel Capeks, Pär 

46 Burman, s. 111.
47 Burman, s. 112.
48 Burman, s. 117.
49 Burman, s. 117.
50 Ekelund, s. 16.
51 Ekelund, s. 14-15.
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Lagerkvist, Wyndham Lewis, m.fl.52 

   Om vi ser tillbaka på 1920-talets skämt och reklamer så skulle vi i dag kalla alla västerlänningar  

för rasister, skriver Harrison. Under senare delen av 1900-talet förändrades dock detta markant. Att 

tabun fortfarande ska brytas är självklar. Men det är betydligt lättare om skämtaren själv ingår i den 

grupp som narras, skriver Harrison. Det har under historien förekommit problem som när 

exempelvis Janne Carlsson, en vit programledare, drog följande vits i tv: ”En neger är ute och går 

med en anka. Han möter en man som säger: ´Det var en lustig apa du är ute och går med´. Negern 

svarar: ´Det är inte en apa. Det är en anka´. Svaret kommer rappt: ´Tyst, jag talar med ankan!´.” 

Detta ansågs vara ett övertramp och politiskt inkorrekt, även om Carlsson själv ansåg att kritiken 

var onödig och att ingen skulle ha brytt sig om skämtet skulle vara riktad mot en norrman. Harrison 

tror inte att människor skulle ha reagerat lika starkt, om Carlsson hade varit mörkhyad. Det är mer 

accepterat och politiskt korrekt att driva med sin egen tillhörighet, vad gäller etnicitet, religion än  

med andras.53 

   När något har blivit offentligt så är det accepterat att skämta om det, skriver Harrison. Det spelar 

ingen roll hur osmakligt eller känsligt ämne det gäller, till exempel: terrorattacker, folkmord,  

naturkatastrofer, olyckor. 

   Etiopien-vitsarna är exempel på populär och osmaklig humor som under 1980-talet cirkulerade på 

skolgårdarna i Sverige. Exempel: 

”Fråga: Varför har de etiopiska barnen så uppsvällda magar men så smala armar och ben?

Svar: De äter för mycket och motionerar för lite.”54

De lika tabubrytande ”alla barnen-skämten” kom några år senare till skolgårdarna. Dessa blev lika 

populära som Etiopien-vitsarna, skriver Harrison.55 Exempel: ”Alla barnen leker och har roligt utom 

Siv. Siv har hiv.”56

   Jöran Mjöberg har skrivit kapitlet ”Persona och ingénu i satirens konst” i Diktaren och hans 

formvärld, där han tar upp begreppen persona och ingénu. Mjöberg skriver att dessa två begrepp 

som kompletterar varandra används när en författare vill belysa ett samhälle eller en viss 

miljöskildring med en satirisk framställning. Författaren kan på detta vis låta sin ironi flyta över det  

fält som han vill framställa och angripa. Mjöberg skriver: ”[a]tt i varje satiriskt verk analysera hur 

en författare utnyttjar sina huvudkaraktärer för att komma åt sin fiende kastar ett viktigt  

psykologiskt ljus över hans sätt att tänka och arbeta.”57 Vi ska nu titta närmare på vad dessa två 

52 Ekelund, s. 16-17.
53 Harrison, s. 23-24.
54 Harrison, s. 22.
55 Harrison, s. 21-22.
56 Harrison, s. 22.
57 Jöran Mjöberg “Persona och ingénu i satirens konst” i Diktaren och hans formvärld. Lundastudier I  

15



begrepp innebär.

   Med det latinska ordet persona, menar Mjöberg att det också kan betyda mask. Författaren skapar 

sig en uppdiktad personlighet som denne använder för att objektivt belysa sina erfarenheter och på 

så sätt demaskera andra. Den typen av mask, skriver Mjöberg, kan flitigt användas inom satiren. 

Mjöberg tar dessutom upp att författaren Hodgart anser att det effektivaste sättet att skriva en satir 

är att använda sig utav en persona/mask som avviker från satirikern själv när det gäller bland annat 

social position och ålder.58 

   Mjöberg skriver om begreppet ingénu och att Voltaires Candide är ett exempel på detta. Candide 

är Voltaires ingénu, alltså en karaktär som oavbrutet drabbas av olyckor och ändå håller fast vid sin 

oskuldsfulla och naiva syn på världen. Satiriker använder sig av ingénu för att på ett effektivt sätt att 

avslöja dårskap och ondska, skriver Mjöberg.59 Mjöberg visar dessutom på exempel där författare 

använt sig av oskuldsfull dumhet för att bygga upp karaktärer.60 Mobergs verk Det gamla riket från 

1954, använder Mjöberg som exempel på ingénu från svensk satir från under 1900-talet.61

2.2.4. Satiren i dag

Det har skrivits väldigt mycket om gamla satiriker och deras verk. Anledningen till detta ställer sig  

Rasmusson frågande till. Han skriver följande: 

Varför? För att de älskar dem så högt? Och vill sprida sina favoriter till fler? Eller för att ge 
dagens satiriker en bakgrund så de kan lära av föregångarna? Eller för att ge satiren som 
konstform respektabilitet? Jag tycker inte att satiren ska vara respektabel. Och jag tror inte att
dagens skämtare har något att lära av gårdagens. De måste försöka vara roliga och slagkraftiga 
på egen hand och uppfinna allt på nytt.62

   Rasmusson skriver, att det i Sverige finns tre satirer som är gångbara under dagens 2000-tal: 

1. Raljerande. Det är en moderat specialitet, skriver Rasmusson, där troende moderater hånar 

de som hyser andra åsikter än dem. Det är en särskild satir i Sverige i dag där man speciellt 

gör narr av miljövård, alla former av nytänkande, idealitet och social rättvisa. 

2. Töntsvensksatirikerna, alltså satirerna över töntiga svenskar. Dessa satiriker riktar sig mot 

ett reglerat Sverige, mot töntiga svenskar som älskar att stå i kö, lyder ”Big Brother”, är 

moralister m.m. Dessa satiriker målar upp en bild av Sverige som inte riktigt stämmer 

längre, skriver Rasmusson. I Sverige finns det bl.a. inte fler regler eller förbud än i andra 

litteraturvetenskap tillägnade Staffan Björck och Carl Fehrman., (red.) Rolf Arvidsson, Bernt Olsson och Louise 
Vinge, 1975, s. 292.

58 Mjöberg, s. 285 – 286.
59 Mjöberg, s. 288.
60 Mjöberg, s. 290.
61 Mjöberg, s. 291.
62 Rasmusson, s. 65.
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jämförbara länder. Rasmusson skriver att precis som raljerarsatirikerna så  har 

töntsvensksatirerna inte vistats så mycket utomlands. Då det inte är ovanligt att det är 

rökförbud på restauranger, vanligt med köande och cykelbanor. Detta är inte något som 

utmärker Sverige. 

3. Vänstersatirikerna. Är som väntat motsvarigheten till de raljerande moderaterna. Dessa 

riktar sin satir mot polisen, homofober, fascister, kungen, skriver Rasmusson.63  

   

   Rasmusson skriver dessutom att i dagens samhälle saknar nästan alla satiriker från punkt 1 och 3 

”det stora maktetablissemanget i mitten.”64 Orsaken till detta är antagligen beroendet politikerna har 

av partistöd, kulturstöd, stipendier, presstöd. Att angripa den politiska korrektheten och mitten är 

den stora utmaningen för höger- och vänstersatiriker i dag, skriver Rasmusson.65 

   Detta kan stämma, anser jag, då det oftast är Moderaterna eller Socialdemokraterna som 

kritiseras. Det är sällan jag ser satir eller hör satir riktad mot exempelvis Miljöpartiet .

   Harrison skriver att humorn fick en rad nya utmaningar och arenor när det moderna samhället 

utvecklades. I takt med att folkmängd och utbildning ökade och etableringen av industrialiseringen,  

så vidgades humorns värld. Informationens ökade flöde och medialiseringen spelade också en stor 

roll för att humorns möjligheter växt och fortsätter att växa. Vi har gått från rännstenen, gatan,  

krogen, teatrar och salonger till ståuppkomiker, tv-och filmkomiker, radioskämtare, självutnämnda-

skämtare på internet o.s.v. Harrison konstaterar att ”[a]ldrig krigar humorns soldater så bra som i 

strålkastarljus.66” I dagens samhälle är ingen offentlig person fri från humorns/satirens piska och 

ingen grupp i dagens Sverige slipper undan från spott och spe, skriver Harrison. Precis som 

Rasmusson menar Harrison, att politiker och statschefer är de som är mest utsatta och de som bör 

vara beredda på att attackeras och anklagas. Harrison menar att varje mäktigare politiker i dag borde 

veta att ett opassande eller dumt uttalande med största sannolikhet kommer att leda till humorhämnd 

från flera håll. Det bästa en politiker kan göra vid ett sådan tillfälle är att skratta med folket och  

erkänna att det man blir utskrattad för är sant, anser Harrison.67 

   Ju mer komplex, ju mer vårt samhälle utvecklas och ju offentligare allt blir, desto mer kommer 

arenorna för humor att utvecklas. Fler ämnen kommer att bli tabu och kontrollförsöken över 

humorn kommer att öka, skriver Harrison. 68 

   Ludvig Rasmusson skriver, i kapitlet ”Vilsen satir i mittens rike” i Humor. Hundra år av 

63 Rasmusson, s. 65-67.
64 Rasmusson, s. 67.
65 Rasmusson, s. 67.
66 Harrison, s. 21.
67 Harrison, s. 21-22.
68 Harrison, s. 24.
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skämtsamhet, att det är svårt att vara satiriker i dagens Sverige. Han menar att det svåra är att det 

finns ett lagom motstånd mot satiriker idag, vilket är det absolut svåraste att arbeta med. Det bästa  

är om det inte finns något eller ett väldigt stort motstånd. Satirikern kan, om det finns ett litet  

motstånd, skämta på ett snällt sätt om små bagateller som inte stör men som behåller samma muntra  

ton. Om det finns ett stort motstånd kan författaren riskera att fängslas och avrättas, men denne vet 

ändå att satiren gått fram, skriver Rasmusson.69 Men om det är lagom svårt/hårt motstånd, så är det 

ett sånt mellanting att detta gör det svårt för satiriker att skämta och få fram sin åsikt.

   Rasmusson skriver, att i dagens Sverige regerar det politiskt korrekta och därför får man inte 

”skämta om negrer, som man inte ska kalla negrer, zigenare, som man inte ska kalla zigenare, judar,  

handikappade, homosexuella, transsexuella, invandrare, arbetare, kvinnor, poeter, kvinnor, 

byggnadsarbetare och den svenska dagspressen.70” Detta gör det svårt för satiriker i dagens svenska 

samhälle. Rasmusson menar, att satirens storhetstid var under 1900-talet då satiriker ”kunde ta ut 

svängarna – rita kroknästa judar och feta kapitalister med hög hatt, kluriga bönder, snuskiga gubbar, 

snåla änkor och stroppiga generaler.71”

69 Rasmusson, s. 56.
70  Rasmusson, s. 57 – 58.
71 Rasmusson, s. 58.
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3. Analys

Hittills i detta arbete har satir behandlats på ett teoretiskt plan. Jag kommer nu, utifrån historia och  

begreppets definition, att analysera tre svenska satiriska verk; boken Det nya riket av August 

Strindberg, från 1882,  Sannolikhetsmonologen eller Om sannolikhet, som är ett inslag i revyn 

Under dubbelgöken av Tage Danielsson, från 1979 och Astrid Lindgrens artikel Pomperipossa i  

Monismanien, från 1976. 

3.1. Det nya riket

Rasmusson anser, att Strindbergs satirer i dag kan uppfattas som gnälliga och tjatiga och är inte alls 

lika effektiva som de var på hans tid. I dagens samhälle tror inte författaren att dessa satirer skulle 

bli lästa från början till slut av personer som inte är litterärt intresserade. Han anser, att satirerna är  

övertydliga och klumpiga och även om Rasmusson vet att kritikerna inte håller med honom så 

håller han fast vid sin åsikt; Strindbergs romaner och dramer är betydligt lättare och friskare än vad 

hans satirer är.72 Jag anser att detta är väldigt intressant och uppfriskande att läsa, då jag sällan 

kommit över negativa kommentar kring Strindbergs satir i denna form av litteratur. 

   I Konsten att protestera. Om satir i litteraturen skriver Ekelund att Strindbergs verk utgår från 

traditioner hämtade från de sociala litterära impulser som används i Frankrike, England och 

Amerika. Det Nya riket ingår även i den svenska samhällskritiska-satirtraditionen. Många kände sig 

antagligen trampade på tårna då denna uppseendeväckande bok utkom. Författaren skriver 

dessutom att Det nya riket är mer likt en samling essäer och kåserier i sin uppbyggnad än vad det är 

likt en roman.73 

   I Det nya riket går Strindberg med en kritisk inställning igenom samhällets olika områden, till 

exempel: kyrkan, hovet, militären, akademin o.s.v. Med sitt verk vill Strindberg visa inkompetensen 

hos de inflytelserika och styrande människorna i samhället och riktar sin satir mot just dessa. I sin 

samtid angrep han falskhet och hyckleri vilket, enligt Gunnar Brandell, har format vår uppfattning 

om hur Sverige såg ut under 1800-talet.74 Dock finns det motsättningar vad gäller Strindbergs bok, 

då motståndarna beskyller denne för att endast vilja skapa skandal och utföra en personlig hämnd.75 

Men om vi ska se på den definition av satir som vi fått fram ovan, så har författaren helt klart 

lyckats med detta. Om hans bok ger en trovärdig bild av samtiden, är en annan frågeställning. Men 

att författaren ville framkalla protester är det dock ingen tvekan om, skriver Brandell. 76

72 Rasmusson, s. 64.
73 Ekelund, s. 35.
74 Gunnar Brandell, Strindberg – ett författarliv. Första delen: Läroår och genombrott, 1987, Stockholm, s. 321-322.
75 Brandell, s. 322.
76 Brandell, s. 322.
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    Strindberg ska ha uttalat sig på följande vis i en intervju med Klas Rydberg: 

Det nya riket är ingen pamflett; det är ett radikalt program, ett fältrop, som vill krig på lif och död. 
… Jag har i allmänhet ej tecknat någon viss person, utan personligheter, hvilka sammanhängande 
företräda den offentliga lögnen å olika håll. Ej enskilda porträtt, utan allmänporträtt.77

Boken i sig var ett slags attentat, skriver Edqvist i Samhällets fiende. Detta var Strindbergs ”skott” 

mot samhället, då boken har en tydlig samhällsfientlig ton. Strindberg var väl medveten om denna 

ton, har det kommit fram i både samtida och senare uttalanden.78

   Kapitlet ”Svenska folket”79 är Strindbergs första aggressiva uttryck i boken, skriver Edqvist. 

Aggressiviteten efter detta kapitel höjer fortsättningsvis satirens kraft och temperatur i verket,  

dessutom tränger satiren ibland fram som ett slags revolutionshot, skriver Edqvist.80 Ett exempel på 

detta kan man se i kapitlet ”De nyadlige” då sonen, som vill bli ämbetsman, får råd av sin gamle 

far:

Min son! Din farfar var hökare, jag fick aldrig nordstjernan; låt oss återgå till vår bestämmelse; 
vi äro icke födda till jarlar, låt oss fortfara att vara trälar och vara lyckliga; snart kommer nog 
trälarens tid och då är kanske godt att icke vara jarl.81

   Strindbergs bok har många inslag av parenteser, där författaren kommenterar det berättade. Detta 

kan vi exempelvis se i ”Svenska folket”:

Jernvägarne äro en bild af denna trohet, ty de förena konung och folk med jernband, svenska
jernband (gjorda i England). Detta band skall alltid (genom lättade trupptransporter) sammanhålla 
konungafamiljen och folket, de skola lättare kunna så att säga umgås med hvarandra och de skola
lära känna hvarandra i botten (på glaset).82

Hans satir kan på detta sätt uppfattas som dämpad, då läsaren kan välja att hoppa över författarens 

inlägg. Men med dessa kommentarer avbryter han berättelsen på ett väldigt slående och roande sätt,  

anser jag. Ett annat exempel på användandet av parenteser i ”Svenska folket” kan vi se i följande 

citat:

Kungen kommer. Smörgåsbordet angripes. Soppan serveras. Korkarne smälla. Fogeln är uppäten. 
Champagne! Tal! – En ny pulsåder är öppnad (= en ny åderlåtning)! Nytt blod (= pengar) skall 
strömma genom den Svenska Statskroppen, hvars hjerta ligger på slottsbacken; nationen (d.v.s. 
jernbruksbolaget Kolbotten) skall andas lättare, då nya syremängden tillföras.83

77 Edqvist, s. 191.
78 Sven-Gustaf Edqvist, Samhälletsfiende. En studie I Strindbergs anarkism till och med Tjänstekvinnans son, 1961, 

Stockholm, s. 191.
79 Strindberg, s. 26-40.
80 Edqvist, s. 193-194.
81 Strindberg, s. 49.
82 Strindberg, s. 28.
83 Strindberg, s. 27.
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I detta exempel kan vi se hur Strindberg i parenteserna också använder sig av likhetstecken för att få 

få fram sin satir. Om vi skulle välja att läsa samma stycken igen utan parenteser så skulle tonen vara 

en helt annan. I parenteserna ligger på så vis Strindbergs satir. 

   ”Emellertid, våra kompanier stå uppställda; släktingar och vänner nicka avsked och återseende till  

gärdet*”. Detta är den enda markering för fotnot som finns i boken. Fotnoten lyder följande:

Här måste jag begagna tillfället upplysa alla språkforskande bönder, att en stockholmare aldrig
säger ”gelet” för gärdet, hvilket alltid deremot säges af resande vestgötar och småländingar,
som befolka våra hamnbryggor och hvilka visst icke vilja räkna sig som stockholmare, Gud bevars!84

   Strindberg har en enda roande och satirdrypande fotnot i verket, där han förklarar för läsaren hur 

det kommer sig att han har valt att stava ett ord på ett specifikt sätt. Dock behöver ju varken 

parenteser eller fotnoter läsas om inte läsaren själv vill veta mer och av nyfikenhet läser dessa.  

Anledningen till Strindbergs val av parenteser kan vara en satirisk handling i sig själv, anser jag. 

Med parenteserna avbryter Strindberg berättelsen och förklarar hur det egentligen ligger till. Men 

Strindberg kan dessutom vara väldigt rak och tydlig med sina åsikter och sin kritik. På vissa ställen 

skriver han ut precis vad han tycker, utan att använda vare sig parenteser eller nertonande andra 

medel.    

   Strindberg använder sig av personer som samtidens människor känner till i Det nya riket. 

Exempel på detta är ”rikets förnämsta herre, ädlingen utan fruktan och tabel”,85 som introduceras i 

första kapitlet. Här kan man se vad Rasmusson menar med sitt tidigare uttalande. Samtidens läsare 

förstod på en gång att denne man var Henning Hamilton, som tvingats fly från sitt land då han 

ertappats med förfalskning.86 Detta är dock inte självklart för dagens läsare.

   Enligt Brandell, så vill Strindberg att läsaren ska leta efter verkliga personer i verket, men 

detaljerna runt denne person behöver inte stämma. ”Därmed styr Strindberg läsaren ut på en 

schnitzeljakt efter tänkbara föremål för satiren.”87 Det intryck som Strindberg med detta vill 

förmedla, enligt Brandell, är att samhället under 1800-talet är ett hopkok av skurkaktighet och 

inkompetens. Det är ett spel i sig att försöka hitta ”nycklarna” i Strindbergs satir, skriver Brandell.  

Många historiker har fått förslag, prövat sig fram och undersökt olika karaktärer i boken, som skulle 

kunna vara baserade på verkliga personer. I vissa fall har de hittat tillräckligt mycket bevis för att  

kunna tro sig veta vem Strindberg riktade sin satir mot och i vissa fall har förslaget fallit platt. 88

   I varje kapitel går Strindberg igenom, som sagts innan, olika samhällsområden. Men i kapitlet 

84 Strindberg, s. 14-15.
85 Strindberg, s. 2.
86 Brandell, s. 322.
87 Brandell, s. 323.
88 Brandell, s. 323.
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”Moses” bryter han mot sitt tidigare mönster, skriver Brandell. Han riktar inte sin kritik mot en 

institution eller person utan mot en hel folkgrupp, närmare bestämt judarna. Exempel:

Enkel och flärdlös är han till sin natur; det har han med sig från sitt gamla öken- och bergsland, 
der han på kamelens kutiga rygg lärde sig försakelser af alla slag; han är derför särdeles lämplig 
för acklimatisering i vårt steniga land, der en ringa bergning är hans förnöjda sinne nog. Sådan är
vår Moses! Kanske finner läsaren min hastiga skildring nog ljus. Har Moses inga fel? Äro hans 
karakter och hans vandel så alldeles utan skuggor? Jo, han har ett fel, men det är icke hans och det
kunde snart hjelpas, om det icke vore för sent. Han är litet bortskämd! Moses ska vara snäll mot de 
beskedliga urinnevånarne, ty de har varit snälla mot honom, när han kom fattig och mauschlande och
fick lof att sätta lian på de åkrar de brutit och besått.89

Strindberg avslutar kapitlet med att lämna ironin, skriver Brandell, då Strindberg skriver följande 

uppmaning mot judarna som grupp: ”Moses ska vara snäll mot de beskedliga urinnevånarne, ty de 

har varit snälla mot honom, när han kom fattig och mauschlande och fick lof att sätta lian på de 

åkrar de brutit och besått.”90 Detta kan ha varit, enligt Brandell, en vädjan från Strindbergs sida till 

de anti-judiska stämningarna, som under 1870-talet inte var ovanliga i Sverige.91

   Ett annat exempel på hur Strindberg använder sin satir mot judarna kan vi se här: ”Är hans 

[Moses] kärlek rigtigt brinnande, så har han på dörrposten ett glasrör fyldt med papperslappar och 

på hvilket han fingrar då han går ut och in under den bekanta bönen ´Allah ekbar barastrunt!´”92

Strindberg syftar antagligen här på den islamska bönen: Allahu akbar, som betyder Gud är störst.93 

Stavfelet var antagligen ett medvetet val från Strindbergs sida och han har dessutom skrivit in ordet 

”barastrunt” – bara strunt. Han använder här en känd bön för att göra narr av och få fram sin satir 

mot judarna. Brandell menar, att detta kapitel antagligen är i centrum när Det nya riket diskuteras.94 

Dock är inte satiren i detta kapitel lika frän som i några av de andra kapitlen i verket, skriver 

Brandell. Strindberg använder sig mest av ironi och skriver på ett lekfullt sätt i ”Moses”, även om 

han, som Brandell visat på innan, släpper detta i slutet av kapitlet ”Moses”.95 

   Vi har tidigare sett på olika typer av satir. Strindberg använder sig av personlig satir i Det nya 

riket, exempelvis då denne skriver om Sveriges kung. 

   Strindberg använder sig också av persona och ingénu i sitt skrivande. Han belyser alltså sina 

erfarenheter runt olika företeelser och på så sätt demaskerar han sina måltavlor. Han använder sig 

också av oskuldsfull dumhet, naivitet och  för att bygga upp bokens karaktärer. Strindberg 

använder sig av dessa stildrag för att avslöja dårskap och ondska på ett effektivt sätt. 

89 Strindberg, s. 115-116.
90 Strindberg, s. 115-116.
91 Brandell, s. 324.
92 Strindberg, s. 101-102.
93 Islamic-Dictionary.com.
94 Brandell, s. 324.
95 Brandell, s. 324.
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Exempel på en oskuldsfull och naiv karaktär, kan vi se i kapitlet ”De nyadlige”:

- Hvad heter du?
- Jag heter Lundqvist.
- Fy fan! svarade den längste och svaret helsades med bifallsskratt. Uppmuntrad häraf fortfor han:
- Hvad heter din far? 
Lundqvist, som nu först erinrade sig det oförskämda i att en student kallades du, utom sjelvfa frågornas 
nårgångenhet och frånvaron af presentation, flammade nu upp och svarade:
- Med hvem har jag den äran att tala? 
En örfil blef svaret och frågan upprepades:
- Hvad är din far?
- Det rör dig inte, din lymmel, svarade Lundqvist och föll ur rolen. Den långe spottade honom i ansigtet,  
hvilket måtte ha varit någon militärisk signal till anfall, ty i ett var Lundqvist omringad. 
- Vet ni inte att jag är studnnt [sic.]; man slår inte en fri student! Jag är akademisk medborgare! ropade 
han, men låg snart genompryglad på ett bord af femtio icke-studenter.96

Strindberg använder sig här av Lundqvist som sin ingénu, för att få fram sin satir mot såväl 

militären som mot de lärda. 

3.2. Pomperipossa i Monismanien

 Astrid Lindgren hade roligast med språket, skriver Margareta Strömstedt i kapitlet: ”Farväl du 

satans galla” i Humor. Hundra år av skämtsamheter.97 Ingen kunde heller slå henne i fråga om 

kvicka och träffande svar. Lindgren, precis som hennes karaktär Pippi, var alltid redo att kasta 

tillbaka repliker och säga emot om hon behövde, skriver Strömstedt. När Gunnar Sträng 

(socialdemokraten) med en överlägsen ton försökte sätta Lindgren på plats i debatten kring 

Pomperipossa 1976, fick han ett smakprov av hennes kvickhet:

- Här har man nu i skattepolitiken kunnat ta del av ett inlägg av Astrid Lindgren.
 Det är en intressant kombination av stimulerande litterär förmåga och djup okunskap
 i skattepolitiken irrgångar. Men det sista begär vi ju inte att Astrid Lindgren ska klara.
Astrid:
- Räkna kan han ju inte, men han är duktig på att berätta sagor, så därför borde vi byta yrke, 
 han och jag.98

  Astrid Lindgren hade en otrolig förmåga att skriva berättelser som växlar mellan fantasi och 

verklighet. Hon hade ett spännande och mångsidigt förhållande till sagan, skriver Vivi Edström i 

Astrid Lindgren och sagans makt.99 Vi kan se hur hon på ett effektivt sätt använde sig av just denna 

förmåga, då hon skrev Pomperipossa i Monismanien.

   I Pomperipossa i Monismanien använder sig Lindgren tydligt av begreppet persona och ingénu, 

96 Strindberg, s. 53.
97  Margareta Strömstedt, “Farväl du satans galla” I Humor. Hundra år av skämtsamheter, (red.) Peter Norrbohm, 

2002, Stockholm, s. 74.
98  Strömstedt, s. 75.
99  Vivi Edström, Astrid Lindgren och sagans makt, 1997, Stockholm, s. 17.
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som vi berört tidigare.100 I detta fall använder sig Astrid Lindren av karaktären Pomperipossa för att 

skapa sin ingénu, alltså en karaktär som trots sina olyckor är hopplöst oskuldsfull och naiv. 

Exempel:

Pomperipossa älskade sitt land, dess skogar, berg och sjöar och gröna lunder, men inte bara det
utan också människorna som bodde där. Och till och med de vise männen som styrde det, o, hon
tyckte att de var så visa och därför röstade hon troget på dem varje gång det skulle väljas vise män
till att bestämma i Monismanien. De där som nu hade styrt och ställt i mer än 40 år, de hade ordnat
ett så bra samhälle, tyckte hon, ingen behövde vara fattig där, alla skulle ha sin bit av välfärdskakan, 
och Pomperipossa var lycklig över att hon själv kunnat bidraga en del till det kakbaket.101

Med meningen ”[d]e där som nu hade styrt och ställt i mer än 40 år”, visste nästan alla i Sverige 

under 70-talet att det var socialdemokraterna som Lindgren syftade på. Även när Lindgren skrev 

”riksskattemästaren” så visste de flesta att det var finansministern Gunnar Sträng som hon syftade 

på.

   I Lindgrens saga har den egna företagaren, Pomperipossa, fått veta att hon ska betala 102% i skatt 

och att hon endast kommer att få behålla 5 000 kronor. Först tror hon inte att detta är sant. Men när 

hon fått veta att det stämmer, så hoppas hon att de ”vise männen” (=socialdemokraterna) kommer 

att hjälpa henne:

[...]Kanske om jag uppsöker också de vise männen och klappar på deras port, att de förbarmar
sej och ger mej en tallrik soppa då och då, tar de lite av de där 1 995 000 kronorna, så kan den ju
för all del bli rätt mustig, kanske lägger de rentav en liten korvbit i den?102

Lindren använder detta stilmedel, på ett effektivt sätt för att avslöja dårskapen i  

socialdemokraternas handlingar. Hon målar också upp Pomperipossa, som antagligen är hon själv, 

som en oskuldsfull liten dam som inte ens visste att hon räknades som egen företagare. Vi kan med 

också detta se hur Lindgren använder sig av persona och ingénu i sitt skrivande. 

   Pomperipossa blir mer och mer nertyngd och orolig genom artikeln dock vänder detta i slutet när 

hon inser att hon kan ha hittat en lösning på sina pengaproblem:

Mer och mer hopade sej skuggorna omkring henne, och än en gång tänkte hon på de femtusen hon 
skulle ha att leva av, om hon nu verkligen råkade tjäna två millioner. Jag arma, tänkte hon, varför är 
jag inte en folkpensionär utan varje spår av annan inkomst, hur rik vore jag inte då jämfört med nu! 
Men då slog det ner i henne som en blixt från klar himmel – människa, du måste ju kunna få 
socialunderstöd! O, underbara tanke! Med nyväckt hopp satte hon sej att skriva till riksskattemästaren
för att fråga hur mycket det kunde bli.103

100  Mjöberg, s. 288. 
101  Lindren, Astrid, ”Pomperipossa i Monismanien”, Expressen 10 juni 1976.
102  Lindgren, Expressen, 10 juni 1976.
103  Lindgren, Expressen, 10 juni 1976.
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Efter detta slutade Pomperipossa att skriva böcker och började leva på socialunderstöd. Men 

artikeln slutar inte här, följande inlägg avslutar Lindgren artikeln med:

PS. I pressläggningsögonblicket nåddes Pomperipossa av en mera exakt uträkning från de vise 
männens räkneverk som sa att ingalunda skulle hon få några 5 000 kronor att förslösa i sus och rus. 
Nej, sa de, om du tjänar två millioner, så ska vi ha, halleluja: Kronor 2 002 000 kronor. Då beslöt 
Pomperipossa att gå ut på gator och torg och tigga ihop pengar så att hon kunde köpa sej en aldrig 
så liten kofot. Darra, vise män, tänkte hon, och skärp den nattliga bevakningen omkring era 
kassakistor! 5 000 ska jag ha i alla fall – kan ni stjäla fullständigt ohämmat så kan jag!104

Lingrens måltavla i sin satiriska artikel är, inte så överraskande nog, socialdemokraternas 

skattepolitik. Hon använder sig av aggressiva skämt i den mening att hon vänder sig uppåt med sin 

kritik, mot politikerna. 

   Astrid Lindgrens satir var nog inte tänkt att bli personlig, då hon vände sig mot en specifik 

företeelse – skatten. Men genom att skriva följande: ”De tre vise männen […] De där som nu hade 

styrt och ställt i mer än 40 år[...]”, så kan man tänka sig att bland annat Olof Palme kände sig träffad 

och andra i Riksdagen. Gunnar Sträng, som vi sett innan, tog uppenbarligen illa vid sig av 

Lindgrens kritik.

3.3. Om sannolikhet eller Sannolikhetsmonologen

År 1975 skrev Tage Danielsson sin första tankedikt om Olof Palme och kärnkraften i Arbetaren.  

Debatten gjorde att Danielsson många gånger fick återkomma till att diskutera både kärnkraft och 

Palme, oftast i kombination, skriver Klas Gustafson i Tage Danielssons tid. Under den senare delen 

av 1970-talet var kärnkraftfrågan politiskt sprängmedel, skriver Gustafson. Detta orsakade en kris 

för regeringen och var nära att klyva det socialdemokratiska partiet på mitten.105

   Olof Palme försökte år 1975 att lugna de skeptiker mot kärnkraft som fanns i det 

socialdemokratiska partiet. Han visade då på de grundliga undersökningar som fanns om 

reaktorhaveri. Palme ska ha sagt följande: ”Sannolikheten för större skador på människor och djur 

utanför reaktorn är utomordentligt små.”.106

   Olof Palme försäkrade inför valet 1976 att om riskerna, mot förmodan, skulle vara större än 

förväntat så skulle kärnkraften nästa dag stängas av. Carl Z skrev, kort efter att haveriet i Harrisburg 

skett, kåseriet ”Sannolikheten” i Dagens Nyheter. Vilket, enligt Gustafson, gjorde ett väldigt djupt 

intryck på Palme. Inför folkomröstningen, använde Danielsson ”Sannolikheten” som ett argument 

mot kärnkraften. Gustafson skriver, att ”[h]ans monolog blev därtill en framtida revyklassiker.”.107 

104  Lindgren, Expressen, 10 juni 1976.
105 Klas Gustafson, Tage Danielssons tid, 2008, Stockholm , s. 266.
106 Gustafson, s. 272.
107 Gustafson, s. 272.
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   Många svenska artister, även de som inte velat ta politiska ställningar innan, engagerade sig och 

var emot kärnkraften under 70-talet. På grund utav detta fick de som representerade nej-sidan i 

kärnkraftsdebatten smeknamnet ”gitarrspelare och kändisar”. Detta stämde ganska bra, påstår 

Lennart Daléus som var ledare för dessa i kampen mot kärnkraft, då det var många sångare och 

andra artister med i gruppen.108 

   I monologen Om sannolikhet, eller Sannolikhetsmonologen från 1979, talar Tage Danielsson om 

kärnkraftens risker, vad gäller sannolikhet och sanningar. Iwa Boman skriver, i kapitlet ”Att få folk 

att skratta – en härlig känsla” i Humorbefrielse, att Danielsson har en resonerande stil i sitt 

skapande. Han har dessutom en förmåga att skapa och bygga ut de mest halsbrytande konsekvenser, 

skriver Boman.109

   Då Sannolikhetsmonologen, menar jag, inte är så lång så kan den läsas här:

Danielsson, Tage. 1979-10-17. "Om sannolikhet"

Sannolikt va, det betyder väl nåt som är likt sanning. Men riktigt lika sant som sanning är det inte 
om det är sannolikt.Nu har vi tydligen inte råd med äkta sanningar längre, utan vi får nöja oss med 
sannolikhetskalkyler. Det är synd det, för dom håller lägre kvalitet än sanningar. Dom är inte lika 
pålitliga. Dom blir till exempel väldigt olika före och efter. Jag menar före Harrisburg så var det ju 
ytterst osannolikt att det som hände i Harrisburg skulle hända, men så fort det hade hänt rakade ju 
sannolikheten upp till inte mindre än 100 procent så det var nästan sant att det hade hänt. Men bara
nästan sant. Det är det som är så konstigt. Det är som om man menar att det som hände i Harrisburg
var så otroligt osannolikt så egentligen har det nog inte hänt. I själva verket gick ju hela det 
socialdemokratiska partiet och väntade i över ett halvår på att få veta om det som hände i 
Harrisburg har hänt eller inte, innan de kunde bestämma sig för om dom ska tycka att kärnkraften 
är så farlig som den skulle vara om det som har hänt i Harrisburg hade hänt. Nu har dom bestämt sig 
till sist, och tydligen kommit fram till att det som hände i Harrisburg inte har hänt, men att vi å andra 
sidan måste ha mycket bättre säkerhetsanordningar så det inte händer här också. Och man förstår ju
 att dom har tvekat, för en sån olycka inträffar ju enligt alla sannolikhetsberäkningar bara en gång på 
flera tusen år, och då är det ju i varje fall inte troligt att den har hänt redan nu, utan det är väl i så fall 
mera sannolikt att den har inträffat längre fram. Och då kommer ju saken i ett annat läge. För det kan
ju inte vi bedöma nu. Då. Eller... Sen är det också det att om det som hände i Harrisburg verkligen
hände, mot förmodan, så är ju sannolikheten för att det ska hända en gång till, den är ju så oerhört
löjligt jätteliten så att på sätt och vis kan man säga att det var nästan bra att det som hände i 
Harrisburg hände, om det nu gjorde det. För jag menar då kan man ju nästan säkert säja att det inte 
kommer hända igen. I varje fall inte i Harrisburg. Och säkert inte samtidigt som förra gången. Risken
för en upprepning är så liten att den är försumbar. Med det manas att den finns inte, fast bara lite. 
Nu är ju det här rätt krångligt för gemene man, så egentligen är det väl ingen idé att ha 
folkomröstning om sånt här. Folk i allmänhet dom tänker förstås på sitt grovhuggna vis att det 
som hände i Harrisburg verkligen har hänt. Dom tar det som en sanning. Tala alltid sanning, barn,
sa våra föräldrar till oss. Det får vi inte säga till våra barn utan vi måste lära dom att alltid tala 
sannolikt. Att säga sannolikheten, hela sannolikheten och ingenting annat än sannolikheten. Så att
dom inser att det som hände i Harrisburg inte kan hända här, eftersom det inte ens hände där, vilket
hade varit mycket mer sannolikt, med tanke på att det var där det hände.110

   I Sannolikhetsmonologen kan man se ett exempel på hur Danielsson använder sig av aggressiva 

108 Gustafson, s. 273.
109 Iwa Boman, “Att få folk att skratta – en härlig känsla” i Humorbefrielse. Humor som HAHA-upplevelse, AHA-  

upplevelse och som AAH-upplevelse, s. 94.
110   www.folkkampanjen.se/danielsson1979.html   (  2013 – 02 – 27).
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skämt, där han i detta fall gör narr av socialdemokraterna.111 Som vi sett tidigare så är detta, enligt 

Sjödin, ett exempel på hur satir kan användas:

I själva verket gick ju hela det socialdemokratiska partiet och väntade i över ett halvår på att få 
veta om det som hände i Harrisburg har hänt eller inte, innan de kunde bestämma sig för om dom
ska tycka att kärnkraften är så farlig som den skulle vara om det som har hänt i Harrisburg hade 
hänt. Nu har dom bestämt sig till sist, och tydligen kommit fram till att det som hände i Harrisburg 
inte har hänt, men att vi å andra sidan måste ha mycket bättre säkerhetsanordningar så det inte 
händer här också.112

Vi kan också titta på huruvida Danielsson använder sig av personlig satir eller inte. Han går inte 

efter en specifik person, utan socialdemokraterna som grupp och därför lutar det mer mot offentlig 

satir än personlig. Dock har det kommit fram att premiärministern, Olof Palme , antagligen känt sig 

träffad av Danielssons satir. På detta vis kan den då kallas för ”personlig” då en specifik person 

kände sig träffad och utsatt. 

   Tage Danielsson hade själv stöttat socialdemokraterna under en längre tid113 och han blev 

förvirrad och förbryllad över socialdemokraternas dubbla budskap. Riksdagen hade väntat igenom 

två utredningar från Harrisburg innan de gjorde en ny riskbedömning. Sedan beslöt sig regeringen 

för att kärnkraftverken i Sverige behövde bli säkrare och antalet kärnreaktion skulle fördubblas.114  

   I följande exempel kan vi se hur Danielsson använt sig av persona och ingénu:

 
Nu är ju det här rätt krångligt för gemene man, så egentligen är det väl ingen idé att ha 
folkomröstning om sånt här. Folk i allmänhet dom tänker förstås på sitt grovhuggna vis att det 
som hände i Harrisburg verkligen har hänt. Dom tar det som en sanning. Tala alltid sanning, barn,
sa våra föräldrar till oss. Det får vi inte säga till våra barn utan vi måste lära dom att alltid tala 
sannolikt. Att säga sannolikheten, hela sannolikheten och ingenting annat än sannolikheten. Så att
dom inser att det som hände i Harrisburg inte kan hända här, eftersom det inte ens hände där, vilket
hade varit mycket mer sannolikt, med tanke på att det var där det hände.115

Han använder sig här av en ”mask”, en karaktär – i detta fall sig själv och folket, för att på ett 

effektivt sätt demaskera sin motståndare – socialdemokraterna. Vi kan i citatet se hur Danielsson 

använder sig av en viss oskuldsfullhet när han pratar om ”folk i allmänhet”. 

    Tidigare i arbetet visade jag på Rasmussons tankar kring självironi. Han menar att en satiriker 

aldrig får vara självironisk, men stämmer verkligen detta? Jag tycker mig kunna urskilja en ton av 

självironi, även om det är en förrädisk sådan i Danielssons verk. Exempel: “Tala alltid sanning, 

barn, sa våra föräldrar till oss. Det får vi inte säga till våra barn utan vi måste lära dom att alltid tala  

111 Sjödin, s. 20-21.
112 www.folkkampanjen.se/danielsson1979.html   (  2013 – 02 – 27).
113 Gustafson, s. 275.
114 Gustafson, s. 271.
115   www.folkkampanjen.se/danielsson1979.html   (  2013 – 02 – 27).
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sannolikt.”116 Han använder sig av ord som: ”oss”, ”våra” och ”vi”. Detta gör att han i texten 

använder sig av både sig själv och sina medmänniskor i sin satir.

   I Sannolikhetsmonologen kan vi också se satirens historia lysa igenom. Under 1900-talet var det, 

som vi sett innan, vanligt att författare riktade sin satir mot politiker istället för mot till exempel  

präster, Danielsson har dessutom ett tydligt syfte med sin satir – att sätta stopp för kärnkraften i 

Sverige. 

   År 1980 den 23 mars, alltså efter riksdagens energibeslut om att använda kärnkraft i Sverige, var 

det en folkomröstning om kärnkraften, skriver Gustafson. Detta tyckte Tage Danielsson var 

beklagligt och att det nu skulle bli kostsammare och omständligare att avskaffa kärnkraften.  

Folkomröstningen skulle ha ägt rum innan riksdagens beslut fattats, menade Danielsson.117 

   Sveriges riksdag beslutade, efter att de sett folkomröstningens resultat, att år 2010 skulle 

kärnkraften vara avvecklad. Riksdagen beslöt dessutom att kärnkraften, innan avvecklingen, skulle 

fördubblas. Det tog väldigt hårt på Danielsson när kärnkraftsomröstningen inte resulterade i det han 

önskat och han tog efter detta avstånd från socialdemokraterna, skriver Gustafson.118 ”Det var då jag 

slutligen förstod att jag inte längre levde i ett solidariskt samhälle. Partidisciplinen krävde inte  

solidaritet med en övertygelse, utan lojalitet mot en diktat”, skrev Danielsson när han, några år efter  

folkomröstningen, sammanfattade sina politiska erfarenheter av opinionsarbetet.119

   Danielsson var dock noga med att inte bunta ihop alla politiker i samma fack, då han inte ville  

döma ut dem som grupp. Det fanns, enligt Danielsson, politiker som förtjänade att bli respekterade 

och det fanns de som missbrukade det svenska språket, med syfte att vilseleda folket och utnyttjade 

och missbrukade sin politiska makt. Det var de sistnämnda politikerna som han föraktade.120 

   

3.4. Likheter och skillnader mellan verken

Strindberg, Lindgren och Danielsson har olika måltavlor i sin satir. Strindberg kritiserar samhällets 

olika områden; institutioner, adeln. Lindgren och Danielsson vänder sig båda två mot företeelser 

som rör socialdemokraternas regering. Med den skillnaden att Danielsson går emot kärnkraften och 

Lindgren kritiserar skatten för egna företagare. Denna skillnad, vad gäller måltavlor, har antagligen 

med skillnaden i tid att göra. Som vi sett innan så kritiserades adeln, kungen, kyrkan fram till  

ungefär 1800-talet av satirikerna, sedan var det mestadels politikerna som fick ta del av kritiken. 

Om Strindberg hade levt under 1900-talet med Lindgren och Danielsson, så hade nog även han 

116   www.folkkampanjen.se/danielsson1979.html   (  2013 – 02 – 27).
117 Gustafson, s. 273.
118 Gustafson, s. 274-275.
119 Gustafson, s. 275-276.
120 Gustafson, s. 277.
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kritiserat politiker och vise versa. Alla tre har de styrande som måltavlor och använder sig därav av 

aggressiva skämt. 

   Lindgren var ganska rak i sin kritik och riktar sig direkt mot Gunnar Sträng i sitt verk. Danielsson 

menade antagligen inte att vara personliga i sin satir, men lyckades bli det ändå. Speciellt Olof  

Palme kände sig personligt kritiserad. Strindberg däremot hade inga problem med att vara så väl 

offentlig som personlig i sin satir. 

   Samtliga författare använder sig dessutom av persona och ingénu för att få fram sin satir.

   Danielsson gillade kärnkraften i början av användandet, men började under 70-talet att ifrågasätta 

den. Lindgren, stöttade socialdemokraterna men blev sedan besviken och gick emot deras 

skattepolitik. Antagligen är Lindgren anledningen till att Socialdemokraterna förlorade valet och  

Danielsson är antagligen en av anledningarna till att det blev ett ”nej till kärnkraft” i  

folkomröstningen. Båda författarna tog avstånd från socialdemokraterna efter att i flera år ha röstat  

och litat på partiet. Strindberg däremot verkar aldrig ha haft förtroende för de styrande i landet. 
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4. Sammanfattning 

Syftet med detta arbete var att definiera begreppet satir och utforma en kort litteraturhistorisk 

översikt. Med utgångspunkt i definitionen och satirens litteraturhistoria ville jag också belysa tre 

svenska satiriker och deras verk. Här följer en kort sammanfattning av vad jag kommit fram till i  

min undersökning.

    Begreppet satir kommer från början från latinets satura. Ordet satura blandades under 

kejsartiden med det grekiska ordet satyr som är hämtat från ordet satyrspel. Satura blev alltså 

genom satyra till satira. I början av vår tidräkning började begreppet satir att läras ut och det blev 

då möjligt att avgränsa begreppet satir, vad gäller form och innehåll. Begreppet satir avser numera 

inte en bestämd genre. Satirer är tidsbundna, vilket gör att de lätt kan uppfattas som obegripliga, om 

vi bland annat ser på satirer från 1400-talet.

   I Litteraturhistoriens grundbegrepp står det att satir under 700-talet f.Kr. i Grekland kunde 

användas i undervisningssyfte. Även i romersk litteraturhistoria hade ofta de satiriska kåserierna ett 

didaktiskt innehåll. Satiren under denna tid användes alltså inom en specifik genre. 

   Om man vill använda sig av satir så behöver man ha ett syfte; något eller någon att protestera mot 

och ha en satirisk ton, alltså använda sig av exempelvis ironi eller parodi i sitt skrivande. Men det 

finns motstridigheter om huruvida en satiriker får använda sig av självironi eller inte. Ludvig 

Rasmusson anser, att det endast är humoristen som får och behöver använda sig av självironi och 

han har på grund utav dessa skillnader valt att dela in ”satiriker” och ”humorister” i två olika 

grupper. Personligen anser jag att vi kan se exempel på självironi hos bland annat Tage Danielsson 

och att detta är inget som är helt förbjudet för en satiriker att använda sig av. 

   När begreppet satir har diskuterats så har även andra närliggande begrepp så som ingénu, persona, 

ironi, parodi, personlig -och personlig satir också berörts. 

   Satirens litteraturhistoria, från vår tidräkningsbörjan till idag, kan översiktligt sammanfattas på 

följande vis: Under 600-talet f.Kr. levde den frispråkige och politiskt aktiva jambdiktningsmästaren 

Arichilochos, som vissa anser var den första betydande satirikern.

   Skalden Lucilius, var under 100-talet f.Kr. den förste att skriva en satir; han utgick bland annat 

från offentliga och privata missförhållanden för att skapa sitt verk. Under denna tid hade ofta satiren 

ett kritiserade, didaktiskt, moraliserande eller förlöjligande innehåll. Även i romaner och andra 

genrer kan man hitta spår av satir från denna epok. Man trodde även att en satir hade lika kraftig 

magi i sig som en förbannelse. Antagligen började även Sveriges satiriska litteraturhistoria med tron 

på magin – ordets kraft. 

   Satiren, under det romerska rikets upplösning, var inte så utmärkande som genre under några 
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århundraden vad gäller skrifter och författarskap. Under 1000-talet kan vi med grov förenkling säga 

att satiriska inslag på nytt började dyka upp i större omfattning, exempelvis i djurfabeln. 

   Under medeltiden kom satiren till uttryck i genrerna: fabliaun och sirventesen och i gränslandet 

mellan medeltid och renässans uppkom de satiriska genrerna: Chaucers Canterbury Tales och 

Boccaccios novellcykel Decamerone.

   Under upplysningen är det de satiriska reseskildringarna Swifts Gullivers resor och Voltaires 

Candide som i första hand utmärker sig. 

Under 1400-talet  finns det två satiriska verk som utmärker sig i Sverige; Skämtan om abbotar och 

Schacktavelslek. Dessa två är exempel på aggressiva skämt, då satirikerna riktar sin kritik mot 

socialt överlägsna individer. Sjödin skriver att man också kan dela upp aggressiva skämt i: satir – 

skämtar om socialt överlägsna personer och lyteskomik – skämtar om socialt underlägsna personer.

   Under renässansen försökte myndigheterna att stoppa tryckandet och läsandet av nöjeslitteratur, 

detta lyckades tack och lov inte helt. Vi kan därför i dag hitta översättningar med satiriska inslag 

som utgivits under 1600-talet.
   Under upplysningen användes satiren flitigt av svenska författare exempelvis; John Henric 

Kellgren och Anna Maria Lenngren. Termen satir fick också en mer vidsträckt betydelse under 

denna tid.

   Satiren under 1800-1900-talet har helt nya motiv jämförelsevis med tidigare århundraden. Det 

anses att satirens storhetstid var under 1900-talet då satirikerna ”kunde ta ut svängarna”. Enligt 

Ludvig Rasmusson var 1900-talet satirens storhetstid. Satiren är mer riktad mot samhällssystemet 

och mot politiker, än mot brister hos människan, adeln och prästerskapet. Exempel på satirförfattare 

från denna tid är bland annat: Göran Palm, Pär Lagerkvist och Wyndham Lewis. 

   När något har blivit offentligt så är det accepterat att skämta om det. Hur osmakligt eller känsligt 

ämne det än rör sig om, till exempel: terrorattacker och folkmord. Mobergs verk Det gamla riket  

från 1954, är exempel på svensk satir från 1900-talet. 

   I dagens samhälle är ingen offentlig person eller grupp fri från att narras av humorister och 

satiriker. Exempelvis är politiker de som är mest utsatta och varje mäktigare politiker i dag borde  

veta att ett dumt uttalande kommer att leda till hämnd i form av humorattacker. I dagens Sverige 

regerar dock det politiskt korrekta och många ämnen är tabu. Det svåra med att vara satiriker i dag 

är just detta. Inget är så förbjudet att man riskerar fängelse eller liknande och inget är heller riktigt  

helt accepterat att skämta om. Det är ett mellanläge som är väldigt svårt att arbeta med som 

satiriker. Vilken genreform som helst som har en satirisk hållning kan idag kallas satir. 

  Fortsättningsvis har jag i arbetet analyserat och jämfört tre svenska författares satirer; Strindbergs 

Det nya riket från 1800-talet och Lindgrens Pomperipossa från Monismanien och Danielssons 
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Sannolikhetsmonologen, båda från 1900-talet. 

   Man kan man säga att Strindberg, Lindgren och Danielsson har olika måltavlor i sin satir och 

detta har antagligen med tidsskillnaden att göra. Jag tror att om Strindberg hade levt under 1900-

talet så hade nog även han kritiserat politiker och vise versa (om Lindgren och Danielsson levt 

under 1700-1800-tal). 

   Författarnas måltavlor i sina satirer är de styrande i Sverige, de använder sig alltså av aggressiva 

skämt då de riktar sin kritik uppåt. 

   När det gäller personlig -och offentlig satir så använder sig alla tre författare av dessa. Dock, 

anser jag inte att Danielsson menade att vara personliga i sin satir men lyckades ändå. Bland annat 

Olof Palme kände sig personligt kritiserad av satirikern. Lindgren däremot var ganska rak i sin 

kritik mot finansministern Gunnar Sträng. I Strindbergs fall, så ville han vara så väl offentlig som 

personlig i sitt skrivande. Samtliga författare använder sig dessutom av persona och ingénu för att få 

fram sin satir, vilket man kan se exempel på i deras respektive verk.

   Om jag skulle utföra en liknande undersökning igen, så skulle jag välja att fokusera på flera olika 

medier som satirer kan framföras i, exempelvis radio, stand-up komedi. Jag skulle antagligen också 

välja att byta ut en av författarna från 1900-talet och istället välja en satiriker från i dag eller välja  

bort alla tre från såväl 1800- som 1900-tal och istället välja endast satiriker från 2000-talet.  

Exempelvis så skulle stand-up komikern Magnus Betnér och författaren Jonas Hassen Khemiri vara 

intressanta att jämföra och undersöka hur de framför sin satir. Därmed skulle vi kunna ta del av hur 

politikerna i dag kritiseras av satirikerna. 
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