
49

Orla Vigsø

Politiska satirteckningar från  
papper till den digitala världen

När danska tidningen Jyllands-Posten 30 sep-
tember 2005 publicerade 12 satirteckningar 
som visade profeten Muhammed blev konse-
kvenserna oväntat starka och globala. Kanske 
var det två faktorer som förvånade: för det 
första att satirteckningar hade förmågan att 
skapa så våldsam debatt, våldshandlingar och 
politiska utspel, och för det annat att teckning-
arna fick så stor och snabb spridning.

När terrorister 7 januari 2015 trängde in 
på tidskriften Charlie Hebdos kontor i Paris 
och bland andra dödade satirtecknarna Cabu, 
Charb, Honoré, Tignous och Wolinski, blev 
det ännu en understrykning av vilka käns-
lor satiren kan röra upp. Mycket få personer 
i Skandinavien kände till tidningen innan 
(bortsett ifrån de frankofila och satirkännare), 
och man hade ingen aning om att tecknarna 
under längre tid hade levt och jobbat under 
stark politiskydd på grund av dödshot från 
islamistiska terrorister. 

Wolinski var nog den mest kända av de 
mördade, men då mest genom översättning-
arna på 80-talet av hans erotiska och politiska 

satirteckningar, som det var svårt att se som 
tillräcklig orsak för att vilja döda honom. Men 
händelsen blev en påminnelse om att det inte 
bara finns en strid mellan satirtecknare och 
aktivister, utan att satirtecknare numera ses 
som legitima mål för våld, och att denna strid 
inte alls begränsas av nationalstatens gränser.

Satirteckningens väg in i  
dagstidningen – och ut
Att satirteckningar väcker vrede är inget nytt 
fenomen, tvärtom är det ju en av satirens vik-
tigaste funktioner: att påstå eller insinuera 
något om ens motståndare, på ett sätt som 
löjliggör dessa och gör det svårt att försvara 
sig. Redan under reformationen var satirteck-
ningar en viktig del av propagandan från båda 
sidorna; papister och anti-papister avbildades 
som djur, djävelspack, girigbukar, frossare och 
horbockar och folk på respektive sida använde 
dessa bilder för att påverka den icke-läskunni-
ga befolkningen i frågan. Samtidig bekämpade 
man med alla medel spridningen av de bilder 

När det blev möjligt att trycka bilder i stora upplagor, var satiriska bilder något av det 
första som spreds. Satirbilder var en viktig del av all form för propaganda – religiös, 
politisk, nationalistisk – och ofta i mycket grov form. Med dagspressens utveckling 
flyttade satirteckningen in i den dagliga tidningen och fick en central placering bland 
ledarartiklar och politiska kommentarer. Så är det fortfarande i många länder, till 
exempel Danmark, men inte i Sverige. Samtidig har villkoren ändrats genom möj-
ligheterna att publicera på nätet, men det har också konsekvenser för satirens status 
och roll. När satirteckningen flyttas från tidningens politiska del till kulturdelen eller 
till egna satirsajter, är den inte längre något som tidningsläsarna konfronteras med 
oavsett om de vill eller inte. Det blir ett tillval, och därmed finns det stor risk att man 
hamnar i ett echo chamber, där läsarna endast är de som redan tycker samma sak.
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som insinuerade saker om en själv, och det var 
dödsstraff för spridande och innehav av bilder 
som talade emot de härskandes position.

Satirteckningar spreds som enstaka blad 
eller i häften, ibland sattes de upp som affi-
scher på offentlig plats eller ingick i tryckta 
böcker. Men den stora spridningen började 
med framväxten av den tryckta pressen. Först 
i illustrerade tidningar av olika slag, sen i ren-
odlade satir- och skämttidningar, och även 
i dagstidningar där satirteckningar blev en 
integrerad del av opinionsdelen. Teckningarna 
placerades på ledarsidorna eller på opinions- 
och debattsidorna, och syftet var ofta tydligt 
politiskt: man attackerade sina politiska mot-
ståndare, gjorde dem till åtlöje, insinuerade 
oegentligheter och inkompetens, och lockade 
fram ett skratt.

Så ser bilden fortfarande ut i en lång rad 
länder: satirteckningarna ses som viktiga 
kommentarer till politiska och andra händel-
ser, och de mest estimerade tecknarna ses som 
kommentatorer på nivå med de som skriver 
texterna på samma sidor. Ibland finns satir-
teckningen till och med på framsidan av den 
tryckta tidningen, vilket visar vilken vikt man 
lägger vid tecknarnas förmåga att samman-
fatta, koncentrera och vrida på perspektivet i 
en aktuell fråga.

I de skandinaviska tidningarna har satir-
teckningarna funnits länge, men hur det ser ut 
idag skiljer sig avsevärt. I Danmark har nästan 
alla större tidningar dagligen åtminstone en 
satirteckning, och ganska ofta används satir-
teckningar även som illustration till nyhets- 
och bakgrundsartiklar. Dagens tidning kan 
på så sätt innehålla flera teckningar, alla med 
en viss satirisk brodd mot ett fenomen, en or-
ganisation eller en person. I Sverige har näs-
tan alla tidningar upphört med denna praxis; 
Dagens Nyheter har en teckning i veckan och 
med långa mellanrum även illustrationer till 
debattartiklar, men i övriga tidningar har det 
hänt det att satirteckningarna – om de finns 
kvar – har flyttats till kultursektionen eller ”de 
oseriösa sidor”, sidorna där man har lustiga in-
slag, serier, kåserier med mera. De anses med 
andra ord inte längre ha en plats i den politis-
ka debatten. Vad gäller Norge, ligger man väl 
(även här) mitt emellan, men min uppfattning 

är att man har kommit närmare den svenska 
situationen under senare decennier.

Varför det har blivit så kan man fundera 
på, men en orsak som ofta nämns av personer 
inom tidningsbranschen är ekonomin. När 
tidningarnas ekonomi började bli sämre, var 
satirteckningarna något av det första som fick 
stryka på foten. 

Jag har precis påbörjat en kartläggning av 
svenska dagstidningars användande av sa-
tirteckningar sen 1890, och något som ver-
kar vara tydligt redan nu är att avvecklingen 
började innan ekonomin satte redaktionerna 
under press. Det verkar snarare som om sa-
tirteckningarna försvann som ett resultat av 
redaktionella beslut, där man kanske inte an-
såg att satirteckningar hade någon plats i en 
objektivt nyhetsförmedlande och icke-parti-
bunden tidning. I de fall där satirteckningarna 
finns kvar, men har flyttats till andra delar av 
tidningen, är det ett tydligt tecken på att teck-
ningarna inte anses ha något att göra med det 
”egentliga” politiska meningsbildandet. De har 
med andra ord reducerats till underhållning – 
även placeringen i kulturdelen är att betrakta 
som en degradering från det politiska.

Nytt liv på nätet?
Men hur ser det då ut på nätet? Man kan kon-
statera att svenska tidningar som inte har sa-
tirteckningar i pappersversionen inte heller 
har det på nätet, och att de som har det på 
papper inte har utökat antalet på nätet. Det ser 
med andra ord ut ungefär på samma sätt; man 
måste i de flesta fallen bläddra fram till en spe-
cifik sektion och sida för att få se teckning-
arna, och de befinner sig inte i den (politiska) 
kontext som de kommenterar. Aftonbladet 
lägger ribban högst med unga tecknare med 
distinkta egna stilar, och dessa teckningar får 
ganska stor spridning via sociala medier som 
Facebook – åtminstone bland personer som 
delar tecknarnas normkritiska synpunkter 
som måste placeras till vänster på en politisk 
skala.

Det som har hänt med den politiska satir-
teckning när tidningarna flyttat ut på nätet, 
är med andra ord att teckningarna får ett eget 
liv: de sprids utan att tidningskontexten föl-
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jer med; de rekontextualiseras i andra flöden 
och når en annan publik, men förmodligen 
en publik som mer homogen och positiv än 
vad som är fallet med tidningens läsare som 
helhet.

Men nätet har påverkat situationen för 
politiska satirteckningar på åtminstone två 
andra sätt, oberoende av de traditionella tid-
ningsföretagen. För det första har det blivit 
lättare för tecknare att offentliggöra sina verk. 
En lång rad satirtecknare är mycket aktiva på 
Facebook och Twitter, eller på egna webb-
platser. I Sverige har tecknare som Wisti och 
Max Gustafson fått en stor spridning på nätet. 
Skillnaden är här att läsaren aktivt måste göra 
ett val, antingen gilla en sida eller skriva in 
adressen på en websida, för att komma fram 
till teckningen. Det finns med andra ord en 
stor sannolikhet att de som faktisk läser sa-
tirteckningen i förväg är övertygade om det 
tecknaren förmedlar. Med andra ord att vi 

hamnar i en situation med echo chambers, 
där alla tycker likadant.

För det andra har det växt fram en rad 
olika platser där man samlar satirteckningar 
från olika håll just därför att de är satir. Ett 
amerikanskt exempel är Facebooksidan Edi-
torial & Political Cartoons.

En sak som blir tydlig med satirteckningar 
på nätet, är hur snabbt spridningen går. Del-
ning av andras inlägg, med eller utan kom-
mentarer, ger en spridningshastighet som lig-
ger långt från vad som var fallet med pappers-
tidningarnas tryckta teckningar. Då kunde en 
teckning kanske tryckas av andra tidningar 
dagen eller dagarna efter den ursprungliga pu-
blikationen, nu dröjer det inte många timmar 
innan en kontroversiell teckning har nått från 
till exempel Aftonbladets nätupplaga via Twit-
ter och Facebook till andra tidningars debatt-
sidor. I slutet av augusti 2016 var det Pontus 
Lundkvist satir över #Mittkors-rörelsen som 
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kopierades, spreds, länkades till och kritisera-
des, alternativt berömdes.

Satirens plats
När man tittar på den politiska satiren i teck-
nad form är det svårt att inte lyfta blicken och 
titta på andra former för politisk satir i dagens 
samhälle. Där måste man utan tvekan kon-
statera att politisk satir har fått en ordentlig 
renässans under de senaste par decennierna, 
och det gäller i synnerhet på nätet. 

Kanaler som YouTube fylls med satiriska 
inslag – monologer, montage, animerade film, 
sånger – och etablerade kanaler i bland annat 
USA har mycket populära och bitande sati-
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riska program som Last Week Tonight med 
John Oliver eller The Daily Show med John 
Stewart. Man kan till och med gå så långt som 
Sophia A. McClennen och Remy M. Maisel 
som retoriskt frågar Is Satire Saving Our Na-
tion? i titeln på deras bok från 2014. Men även 
om de pekar på den ökade betydelsen satir har 
fått i den amerikanska politiska offentligheten, 
så lyfter de också frågan som vi var inne på 
tidigare, nämligen om satiren rent faktiskt når 
ut till andra än de som redan är övertygade 
om att det är så här världen ser ut. 

Med andra ord, fungerar satiren enbart 
som en bekräftelse av ens egen ståndpunkt, 
eller har den en övertygande potential? Ska 
man vara realistisk måste man nog svara att 
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satiren förmodligen inte fungerar särskilt bra 
som medel för att flytta folk från en stånd-
punkt till en annan, men att det nog aldrig 
har varit fallet. Däremot har den kraften att 
genom att ställa saker på sin spets, locka till 

skratt och dra ner byxorna på makten få oss 
att klarare erkänna, vad vi rent faktiskt tycker. 
Och det är väl något som kan behövas även i 
dagens samhälle.
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