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Förord 

Denna forskningsrapport utgör första större avrapporteringen från ett projekt jag har genomfört tack 
vara ett stipendium från Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning, för vilket jag är mycket 
tacksam (två mindre artiklar har tryckts tidigare, Vigsø 2016 och 2018). Rapporten tar endast upp de 
statistiska resultaten, men den kommer att följas av en större studie som fokuserar innehållet i 
satirteckningarna under perioden.  

Tack till min kollega, professor Bengt Johansson, för genomläsning och konstruktiva förslag till 
förbättringar. Tack även till min numera före detta kollega Tomas Odén för att hjälpsamt att ha delat 
med sig av sin stora kunskap om svensk dagstidningshistoria. 

 

Göteborg, december 2019  
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Satirteckningar i svensk dagspress 1890-
2017 
 

Inledning 

Satirteckningar är något alla känner till, och som vi har varit vana att se som en naturlig del av en 
svensk dagstidning. Men bläddrar man i dagens tidningar, på papper eller på nätet, blir det tydligt att 
satirteckningar inte längre är en lika naturlig del av tidningens repertoar. Det är helt enkelt färre 
teckningar i alla tidningar, och en del verkar helt ha slutat med satirteckningar.  

När jag började undra varför denna förändring hade ägt rum och började leta efter studier av 
utvecklingen inom området satirteckningar i svenska dagstidningar, stod det snabbt klart för mig att 
detta var ett tämligen outforskat område. De studier som fanns, handlade mest om enstaka 
tecknares utveckling eller om avgränsade historiska händelser och hur de skildrats i satiren. Det 
saknades en studie som gav en överblick över historien: hur mycket satirteckningar har det funnits i 
dagstidningarna, var i tidningarna fanns de, vilka ämnen tog de upp och vem hade gjort dem ‒ bara 
för att nämna några grundläggande frågor.  Samtidig verkade det finnas en föreställning om en 
"standardsatirteckning", som i likhet med amerikanska och brittiska "political cartoons" eller 
"editorial cartoons" var en självständig teckning på ledarsidorna. Men man behöver inte ha tittat 
igenom särskild många äldre svenska tidningar för att förstå att detta inte helt överensstämmer med 
verkligheten. För att få svar på frågorna och få klarhet över huruvida det fanns en svensk tradition, 
och hur den i så fall såg ut, formulerade jag därför ett projekt som finansierades av Ridderstads 
stiftelse för historisk grafisk forskning, där jag gjorde ett urval av ett antal dagstidningar och 
undersökta deras användning av teckningar från 1890 till vår tid. Av praktiska orsaker valde jag en 
månad, januari, vart tionde år med början 1892 och kopierade samtliga teckningar i tidningen från 
Universitetsbibliotekets samling av mikrofilm och elektroniska kopior. Tidningarna som valdes ut 
syftade till att inkludera de största tidningarna samt att få en politisk bredd. Samtidig valdes vissa 
tidningar som enligt tidigare studier hade publicerat kända satirtecknare. Urvalet blev därför 
tidningarna i tabell 1, där några endast utkom under en del av perioden medan andra är 
representerade i alla decennier. För att komma få med den senaste utvecklingen valdes även 2017 
som urvalsår, även om det endast ligger fem år efter föregående urvalsår. I allt omfattar databasen 
1644 bilder från perioden 1892-2017. 
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Tidning Antal teckningar 
Aftonbladet 163 
Arbetet 131 
Dagens Nyheter 291 
Expressen 95 
Göteborgs-Posten 132 
Ny Dag 81 
Socialdemokraten 87 
Stockholmstidningen 125 
Svenska Dagbladet 372 
Sydsvenska Dagbladet 167 

 
Tabell 1 Tidningar i urvalet och antal teckningar 

 

En del teckningar har varit svårtolkade på grund av dålig kvalitet på mikrofilmen eller på den använda 
tryckta tidningen; för flera årgångars del har det handlat om otillräcklig eller för mycket svärta som 
har gjort det svårt att urskilja detaljer i text eller bild. 

Att 1890 har valts som startpunkt för undersökningen beror dels på att det är då den moderna 
dagstidningen börjar ta form, dels att tidigare fall av satirteckningar verkar ha varit sporadiska. 
Sundsvallstidningen Alfvar och Skämt som startade 1841 var en av de första, och även Östgötha 
Correspondenten och Kalmartidningen Barometern var tidiga med att trycka satirteckningar. Från 
december 1843 och under åren fram till 1849 publicerade Barometern satirteckningar, men mycket 
oregelbundet  och de flesta lånade från danska tidningen Corsaren. 

Lite av historien bakom Barometerns introduktion av satirteckningar berättas av Manne Hofrén i 
boken om Barometerns första 125 år. Redaktören Engström annonserade att han skulle införa ”ett 
par träsnittsfigurer […] i varje nummer av Barometern” (Hofrén, 1966: 55), och senare anger han 
källan: ”Ett och annat träsnitt av den muntre Corsarens fabrik (i Köpenhamn) skall framdeles åtfölja 
Lördags-Barometern” (ibid.). Den första satirteckningen i Barometern publicerades 20 december 
1843. I allt fanns det tre nummer med satirteckningar under december; under hela 1844 handlade 
det om 7 nummer, 1845 om 9, sen följde två år utan, 1848 var det 2 och 1849 hela 15. Sen tog det 
slut. Och studerar man bilderna är det en högst blandad kompott, där vitsteckningar blandas med 
allmän satir och enstaka mer konkreta satirbilder, bland annat kring relationen till den övriga 
pressen. Den bitskhet som präglade danska Corsaren finns det inte mycket av i det urval av bilder 
som återgavs, och bilderna återanvänds dessutom ofta som om redaktören inte förväntade sig att 
läsaren skulle komma ihåg bilderna. 

Någon studie som kan berätta om när nästa försök att införa satirteckningar i en svensk dagstidning 
ägde rum verkar inte ha gjorts. Vad som hände var bland annat att en rad radikala tidningar med 
olika publiceringsfrekvens dök upp, ofta klassade som "skandalblad" av de politiska motståndarna. 
Dessa innehöll ofta satirteckningar, som till exempel Folkets Röst som från 1849 på sin fjärde och 
sista sida tryckte skämtsamma och satiriska bilder. Men annars är det med skämttidningarna som 
satirteckningen får sin stora spridning i Sverige. Fast det är mycket olika i hur hög grad man kan tala 
om satir. Som namnet anger är skämttidningarna främst inriktade på att underhålla genom att vara 
roliga, även om bakgrunden i hög grad var de tidningar i Frankrike och Storbritannien, där satir över 
makten och de politiska motståndarna var framträdande. I Sverige växte skämttidningarna fram ur 
boulevardtidningar som Fäderneslandet och Folkets röst, som riktade sig till de mindre bemedlade 
klasserna, medan skämttidningarna riktade sig till borgarklassens män (Rossholm 2016:55). Den 
första skämttidningen, Söndags-Nisse, som började publiceras 1862, hade i sin titelvinjett två nissar 
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som bar frygiska mössor, kända från franska revolutionen som de radikalas signum. Man försökte 
alltså stoltsera med en radikalism, som det var svårt att återfinna i tidningens texter och bilder. 

Närvarande studie kommer dock inte att ta upp frågan om teckningarnas innehåll, utan fokuserar 
enbart på kvantitativa aspekter för att kunna besvara frågorna ovan. Frågan om satirens form och 
innehåll kommer jag att behandla i en senare publikation. Men flera studier pekar på det faktum att 
skämttidningarna i stort sett är borta runt 1920, och att tecknarna i stället söker sig till 
dagstidningarna, som är på framgång. Det är intressant om detta går att belägga med t.ex. en ökad 
publicering av satirteckningar från 1920. 

 

Studiens utformning 

Varje av de undersökta tidningarna har haft sin egen utveckling vad gäller publikationen av 
teckningar. Utvecklingen för varje tidning hänger ihop med en mängd externa och interna faktorer, 
så som läsarprofil, ekonomi, redaktionell linje med mera. Att beskriva detta är ett omfattande arbete 
som jag överlämnar till mer renodlade presshistoriker; vad jag försöker göra i denna studie är att visa 
hur utvecklingen har varit för varje tidning i perioden 1892-2017 (eller åtminstone den del av 
perioden där tidningen har utkommit). 

Här kommer jag att visa utvecklingen för en rad variabler, förutom antalet teckningar per 
urvalsmånad. Eftersom antalet teckningar i de flesta fallen är lågt kommer allt att anges i faktiskt 
antal och inte procentuellt då det skulle bli missvisande. 

 

Fem variabler 

Placering 

I vilken sektion i tidningen teckningen finns kan förmodas säga något om tidningens syn på tecknings 
roll och status, och därmed även påverka läsarens uppfattning av teckningen. Utan att här gå in i en 
djupare teoretisk diskussion av placeringens betydelse finns det goda grunder att anta att en 
placering på ledarsidorna ger teckningen en status som jämförbar med ledarartiklarnas analyser och 
kommentarer. Det är kort sagt den klassiska platsen för en "political cartoon", en kommentar till 
aktuella händelser. Placeras teckningen däremot på nyhetssidorna, ingår den i journalistiken på ett 
annat sätt som kan förmodas påverka läsningen. Annars är den mest entydiga placering på det, jag 
kallar tidningens "lätta sida", t.ex. Namn och nytt-sidan i Dagens Nyheter. Här samlas "smått och 
gott", lättsamma kåserier, ironiska kommentarer och betraktelser över livet, och övergripande för 
sidan är en överenskommelse om att det främst handlar om underhållning. När en satirteckning 
placeras här, understryks med andra ord dess underhållande aspekt, den ges en inramning som tonar 
ner det politiska som publicering på ledarsidorna ger. Till kategorin räknar jag även sportdelen, 
kultursidorna och helgbilagorna, som generellt inte har samma politiska laddning som ledarsidorna 
eller samma nyhetsstatus som de renodlade nyhetssidorna. Vad gäller framsidan måste den 
betraktas som en högstatus-placering, men här behövs ett mer historiskt perspektiv på förändringar i 
tidningarnas layout för att närmare kunna bestämma innebörden av placeringen. 
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Dessa överväganden leder fram till en kodning med följande kategorier: 

‒ framsida 
‒ ledarsidor 
‒ nyhetssidor 
‒ "lätta sidan", kultur, helgbilaga 
‒ bildinsändare, insändarsidan 
‒ ekonomi, näringsliv, sport 
 

Ämne 

Är det så att satirteckningar i svenska tidningar främst är kommentarer till svenska företeelser, 
händelser och personer? I hur hög grad riktas intresset mot utlandet? Det är inte orimligt att 
föreställa sig att valet av ämnen beror på läget i den internationella politiken, men även på vad man 
skulle kunna kalla "tidsandan". Kodningen här omfattar tre kategorier: 

‒ inrikes företeelser 
‒ utrikes företeelser 
‒ allmänna företeelser, utan specifik förankring i land 
 

Relation 

Den "klassiska" satirteckningen, "the political cartoon", är en självständig del av ledarsidorna eller 
opinionssidorna, vilket ofta markeras med en ram och en egen rubrik. Men i svenska dagstidningar är 
det ofta så att teckningen inte är självständig, utan ingår rent layoutmässigt i själva den redaktionella 
texten, oavsett om det handlar om ledare eller nyhetsartikel. Dessutom har många svenska tidningar 
under åren publicerat satiriska teckningar i samband med satiriska verser om (dags)aktuella 
händelser. För att kunna fånga in detta har materialet kodats för tre kategorier: 

‒ integrerad , dvs. knyter an till omgivande text  
‒ självständig , dvs knyter inte direkt an till omgivande text utan markeras som självständigt element 
‒ illustration till dagsverser 
 

Typ 

Frågan om vad som är satir, och därmed vad som kännetecknar en satirteckning, har varit och är 
intensiv. Jag kommer inte att gå in på denna diskussion här, utan håller mig till en relativt simpel 
definition: satir måste innehålla såväl ett element av underhållning som någon form av kritik 
(Declercq 2018). Det underhållande kan vara i form av humor, överdrift, överraskande jämförelser 
eller annat, men det måste kombineras med någon form av kritik mot antingen en igenkännbar 
person, organisation eller ett samhälleligt fenomen. Den sista typen, underhållande med kritik mot 
samhälleliga fenomen, oftast utan igenkännbara personer, kallar jag här för vardagssatir (i andra 
sammanhang även kallad "social satir"), medan den första typen är vad jag här kallar för satir. I en del 
sammanhang används ordet "karikatyr" om vad jag just har definierad som satir, men jag reserverar 
benämningen för teckningar som förvrider en persons fysiognomi utan att det för den delen går att 
urskilja en kritik av personen. Karikatyrer är därmed ofta illustrationer som visar den person, som 
artikeln handlar om, men på ett mer underhållande sätt. Teckningar, som inte går att placera i någon 
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av de ovan nämnda kategorierna, betraktas som rena illustrationer och har inte räknats in. Det 
resulterar i följande kategorier: 

‒ satir 
‒ endast karikatyr 
‒ vardagssatir, inkl. sport 
 

Ursprung 

En intressant fråga är hur internationaliserad satirteckningen är i svenska dagstidningar, nämligen i 
hur hög grad man publicerar teckningar från tidningar i utlandet. Det handlar med andra ord inte om 
huruvida tecknaren är svensk medborgare, utan om huruvida teckningen har lånats in från en 
utländsk tidning. Kategorierna är därför endast två: 
 
‒ svensk 
‒ utländsk 
 

Variablerna är valda därför att de hänger ihop med en generell föreställning om satirteckningen som 
genre i Sverige, som finns underliggande i det mesta av det som har skrivits om ämnet, och syftet är 
helt enkelt att skaffa ett empiriskt belägg för påståenden om vad som karakteriserar satirteckningar i 
svenska dagstidningar utan att behöva gå in på tolkningar av stil, relation till politik, samspel mellan 
text och bild och andra innehållsliga frågor. 
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Vad, hur, var och hur mycket?  
Satirteckningar i 10 tidningar 1890-2017 

 

Aftonbladet 

Aftonbladet grundades av Lars Johan Hierta i december 1830. Under hans ledning blev tidningen 
organ för den liberala oppositionen som kämpade för näringsfrihet och ekonomiske reformer. Den 
blev Sveriges mest innehållsrika nyhetstidning, men gled mot en konservativ hållning som bl.a. 
resulterade i att man stöttade Tyskland under 1 världskrig. Anseendet och upplagan sjönk, tills 
tidningen på 30-talet gjordes om till en modern kvällstidning i tabloidformat. Efter 2 världskrig 
expanderade tidningen kraftigt och blev Sveriges största tidning, en position den återtog 1996 efter 
ett decennium av sjunkande upplagor. Politiskt var Aftonbladet nära Folkpartiet (Liberalerna), men 
1956 såldes tidningen till LO och blev socialdemokratisk, dock med benämningen "oberoende 
socialdemokratisk" och ofta med en kritisk hållning till partiets ledning. 

 

 

Fig. 1 Antal teckningar i Aftonbladet 1892-2017 

Satirteckningar dyker upp i Aftonbladet 1912 och ligger på en låg nivå under 10‒ och 20-talet för att 
nå en höjdpunkt 1932 och därefter sjunka igen. 1962, 72 och 82 utgör en höjdpunkt i tidningens 
publikationsfrekvens. Med undantag för 2002, där endast två teckningar publicerades under januari 
månad, verkar man ha stabiliserat sig på ungefär 8 teckningar i månaden. 
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Fig. 2 Aftonbladet, teckningarnas placering i tidningen 

Från 1912 till 1972 publicerade Aftonbladet satirteckningar på olika ställen i tidningen, dock med en 
övervikt för "lätta sidan". 1972 sker det emellertid en kraftig förändring, där ledarsidorna tar över 
som viktigaste sidan för publicering. Men även nyhetssidorna får en framträdande placering vad 
gäller satirteckningar, medan "lätta sidan" i stort sett försvinner ur bilden. Man kan tolka detta som 
en omtolkning av satirteckningens roll och betydelse, där den i högre grad ses som en del av 
diskussionen om (politiska) händelser. Detta håller i sig fram till 1992; efter detta är satirteckningarna 
borta från nyhetssidorna, men fortsätter finnas på ledarsidorna fast i mindre omfattning, samtidig 
med att de åter börjar dyka upp igen på "lätta sidan". 

 

 
Fig. 3 Aftonbladet, satirtyp 

Vad gäller typen av teckningar, så kan man säga att med undantag för 1942 och 52 har satir varit den 
dominerande formen fram till 2002. Att satir inte förekommer alls i urvalet från 1942 är inte så 
förvånande med tanke på krigstidens censur och självcensur. Vad gäller 1952 kan man konstatera att 
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andelen teckningar över huvud taget var lågt, men därefter sker det en kraftig ökning av såväl satir 
som karikatyr med 72 som den absoluta toppnoteringen. 2002 har karikatyren helt försvunnit och 
satiren är i stort sett borta, och därefter är det vardagssatiren som dominerar ‒ fast på en ganska låg 
nivå. Det verkar vara ett samband mellan placeringen och typen under perioden då frekvensen är 
högst: placeringen på nyhets‒ och ledarsidor hänger ihop med förskjutningen mot satir och karikatyr. 

 

 
Fig. 4 Aftonbladet, teckningarnas ämne 

Teckningarna i Aftonbladet har främst behandlat inrikes ämnen, även om det har varit en del 
teckningar om utlandet, i synnerhet under åren där det publicerades flest teckningar. En förändring 
som har kunnat ses 2017 är att allmänna ämnen har gått om utrikes, men fortfarande på en ganska 
lav nivå. 

 

 
Fig. 5 Aftonbladet, relation mellan teckning och text 
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Fram till och med 1962 var Aftonbladets teckningar i hög grad självständiga i relation till den 
omgivande texten. Sen försvinner den självständiga teckningen i stort sett helt och endast teckningar 
som är integrerade med den redaktionella texten finns kvar. Efter 1922 finns inga illustrerade 
dagsverser i tidningen. 

 

 
Fig.6 Aftonbladet, teckningarnas ursprung 

Satirteckningarna i Aftonbladet är med undantag för 1932 i stort sett endast inhemska produkter, 
alltså inte inlånade från utländska tidningar. 

 

Sammanfattning Aftonbladet 

Teckningar i Aftonbladet har generellt varit ett svenskt anliggande: det har i stort sett endast handlat 
om svenska tecknare, och även om det 1932 och 72 var relativt många teckningar om utrikiska 
ämnen, så har majoriteten varit om inhemska ämnen. Vad gäller övriga variabler är bilden mer 
sammansatt. Fram till 1972 verkar "lätta sidan" ha dominerat, med undantag för 1932 där 
ledarsidorna låg högst, och från 72 fram har de varit dominerande. Publicering på nyhetssidor har 
funnits fram till 92, med en topp 72. I dagens tidning finns teckningar endast på "lätta sidan", inkl. 
kultursidorna, och på ledarsidorna, och vardagssatir har blivit den dominerande typen. Annars har 
satir dominerat, men med ett stort inslag av karikatyrer, främst 1972 och 82. Att tidningen inte 
innehöll satir 1942 är inte förvånande med tanke på censur och självcensur under andra världskriget, 
men även 1952 var antalet teckningar generellt fortfarande lågt. Publiceringsfrekvensen visar två 
tydliga toppar, dels 1932, dels 1962-82 som måste ses som satirteckningen "gyllene period" på 
Aftonbladet: här var det inte bara flest teckningar generellt, de var dessutom placerade på 
ledarsidorna och var i stort sett alla satir‒ eller karikatyrteckningar. De lever därmed upp till 
genreförväntningarna, men de skiljer sig samtidig ut på en annan variabel: efter 1962 är i stort sett 
alla teckningar i tidningen integrerade med den redaktionella texten. Ökningen från 1962 till 72 
måste bero på ett beslut på tidningen, förmodligen i samband med en förändring av ledarsidorna 
generellt. 
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Arbetet 

Arbetet var en socialdemokratisk morgontidning med säte i Malmö, som startades 1887 och gavs ut 
fram till år 2000. Tidningen började som ett kamporgan för arbetarrörelsen i Sydsverige, men på 
1890-talet präglades den i hög grad av radikala akademiker, med bidrag från ett stort antal politiker 
och kulturpersonligheter. Upplagan ökade starkt under 1960-talet, men när man satsade på lokala 
utgåvor drabbades man av ekonomiska problem 1992. Tidningen lades slutligen ned augusti 2000 
efter många räddningsförsök. 

 

 

Fig. 7 Antal teckningar i Arbetet 1892-1992 

Arbetet låg på en låg nivå vad gäller antalet satirteckningar fram till 1972, och började relativt sent 
med publiceringen (1932 är första året i urvalet). Men 72, 82 och 92 var tidningen plötsligt uppe i 
ungefär en teckning om dan, 82 till och med mer än så. 
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Fig. 8 Arbetet, teckningarnas placering i tidningen 

Fram till och med 1962 publicerade Arbetet satirteckningar på lite olika ställen i tidningen, dock med 
en viss övervikt för nyhetssidorna. Men när det kom den stora ökningen i antalet teckningar 72, 
skedde denna uteslutande på ledarsidorna. Resten av urvalsperioden låg ledarsidorna högt över 
tidningens övriga delar. Man kan för övrigt bemärka att Arbetet har publicerat teckningar bland 
insändarna redan från början, även om det har varit ett mycket litet antal. 

 

 

Fig. 9 Arbetet, satirtyp 

Tidningen Arbetet har under hela perioden haft satir som den mest framträdande typ av teckningar, 
och när frekvensen ökade radikalt 1972 skedde det inom denna kategori och i viss mån karikatyr. Vad 
gäller vardagssatir har det inte funnits alls under perioden 1932-92, och det har enbart funnits 
enstaka exempel på illustration och då bara fram till 1972. Med andra ord var teckningar i Arbetet 
1972-92 uteslutande satir eller karikatyr. 
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Fig. 10 Arbetet, teckningarnas ämne 

Vad gäller ämnet för teckningar i Arbetet, så var det fram till och med 1962 en blandning av inrikes 
och utrikes, men när antalet ökade 1972 skedde denna ökning uteslutande inom inrikes ämnen. Från 
1972 till 92 var den överväldigande majoritet inrikes, med undantag för 1982 där det finns en plötslig 
ökning av allmänna teckningar, som annars varit helt frånvarande i tidningen, och som har försvunnit 
igen 92. 

 

 

Fig. 11 Arbetet, relation mellan teckning och text 

Arbetets teckningar har under hela perioden varit främst integrerade i den omgivande redaktionella 
texten, och från 1962 blir detta den helt dominerande formen. 
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Fig. 12 Arbetet, teckningarnas ursprung 

Arbetet har under hela perioden haft en majoritet av svenska teckningar, och när frekvensen ökar 
sker ökningen uteslutande inom denna kategori. 

 

Sammanfattning Arbetet 

Tidningen Arbetet började ganska sent med teckningar, 1932, och antalet låg på en ganska blygsam 
nivå till och med 1962, då antalet ökar kraftigt och sen förblir på en hög nivå till sista mätåret 1992. 
Tidningen har hela tiden haft en majoritet av satir, med inslag av karikatyr, i synnerhet 1972-92, och 
teckningarna har främst varit av svenska tecknare och om svenska ämnen. När antalet ökar kraftigt 
1972, faller tidningen in i förväntningarna till genren: det handlar om satir placerad på ledarsidorna. 
Men det är samtidigt nästan uteslutande teckningar som är integrerade med den omgivande texten, 
inte självständiga teckningar.  
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Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter (DN) är Sveriges största morgontidning. Tidningen grundades 1864 och syftet var att 
skapa en tidning för de breda lagen i befolkningen, något som gynnades av ett lågt pris till följd av 
stor annonsmängd. Från början var tidningen utpräglat liberal, och man argumenterade för rösträtt, 
politisk frihet och frihandel. Efter ägarbyte 1898 blev tidningen mer öppen för kulturradikala 
strömningar, men tidningen förblev tydlig liberal. I mellankrigstiden expanderade DN och efter 2 
världskrig blev tidningen det klart dominerande opinionsorganet i Sverige. Man förklarade sig 1973 
som oberoende, men med en liberal och frisinnad ledarsida. 1998 bytte man benämning till 
"oberoende liberal", och 2004 övergick man helt till tabloidformat. 

 

 

Fig. 13 Dagens Nyheter, antal teckningar 1892-2017 

De första teckningarna publicerades i DN 1912, men fram till 1952 låg antalet på en blygsam nivå; 
1952 publicerades således endast en teckning under januari månad. Men sen sker det en våldsam 
ökning fram till 62, och bortsett ifrån 72 ökar antalet fram till 92, varefter antalet minskar successivt 
fram till 2017. Men DN publicerar fortfarande nästan en teckning om dan 2017. 
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Fig. 14 Dagens Nyheter, teckningarnas placering i tidningen 

Vad gäller teckningarnas placering i DN är bilden sammansatt. Fram till och med 1952 publiceras 
teckningarna på framsidan, på nyhetssidorna och på "lätta sidan" (Namn och nytt-sidan). Från och 
med 1962 har de kommit in på ledarsidorna i stor omfattning, men 72 är frekvensen halverad för att 
sen öka igen fram till 92 och sen sjunka kraftigt igen. Frekvensen av teckningar på "lätta sidan" ökar 
våldsamt 1982 och fram till 2002, varefter den sjunker för att hamna på noll 2017. I stället dyker 
insändarsidan upp som plats för teckningar 2012 och förblir på en jämn hög nivå. 2017 publiceras 
ungefär hälften av DN:s teckningar på just insändarsidan som "bildinsändare". 

 

 
Fig. 15 Dagens Nyheter, satirtyp 

När antalet teckningar ökar i DN 1962, sker denna ökning enbart i form av satirteckningar. Tills dess 
har det lilla antalet delats mellan illustrationer, satir och karikatyr, med enstaka inslag av 
vardagssatir. Från 62 till 92 ökar satirteckningarnas antal våldsamt, medan övriga fortsätter ligga en 
låg nivå. När antalet satirteckningar börjar sjunka 2002 finns det en ökning för såväl vardagssatir som 
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karikatyr, men den avtar igen så det 2017 endast finns satirteckningar och enstaka fall av 
vardagssatir. 

 

 
Fig. 16 Dagens Nyheter, teckningarnas ämne 

 

Fram till 1952 var DN:s teckningar i stort sett endast om inrikes företeelser. 1962 sker det en kraftig 
ökning av utrikes, men den är borta 72. Däremot ökar inrikes ämnen kraftigt och ligger på en hög 
nivå fram till 2002, varefter andelen sjunker kraftigt. Resultatet är att det i stort sett är lika många 
teckningar med inrikes som utrikes ämnen 2017. 

 

 
Fig. 17 Dagens Nyheter, relation mellan teckning och text 
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Vad gäller relationen mellan teckning och omgivande text i DN är bilden. Dagsverser finns i mycket 
begränsad omfattning fram till 1942, sen är de borta fram till 1992 för åter att försvinna efter 2002. 
Det har historiskt varit en viss övervikt av teckningar som är integrerade med den redaktionella 
texten, men den självständiga teckningen har också haft en stark position och 2017 ligger de två på 
ungefär samma nivå, efter en kraftig nergång i antalet integrerade teckningar. 

 

 
Fig. 18 Dagens Nyheter, teckningarnas ursprung 

 

Med undantag för 1962, där utländska teckningar utgör ungefär hälften av samtliga teckningar i DN, 
är bilden tydlig: det är inhemska teckningar som dominerar totalt. 

 

Sammanfattning Dagens Nyheter 

Det är förvånansvärt sent som Dagens Nyheter på allvar börjar publicerar satirteckningar. Under åren 
1912-52 finns det enbart enstaka teckningar, men 62 sker det en kraftig ökning som med undantag 
för 1972 fortsätter fram till  82. Därefter sjunker antalet, men ligger 2017 kvar på en frekvens av 
nästan en teckning om dagen i snitt. När antalet ökar 62 sker det i form av publicering på 
ledarsidorna, men 82 börjar "lätta sidan" konkurrera med ledarsidorna om att vara plats för 
satirteckningar. Fast efter 2002 finns det i stort sett inga teckningar kvar på "lätta sidan" och även på 
ledarsidorna har antalet sjunkit kraftigt. I stället har man börjat publicera bildinsändare, som 2017 
utgör nästan hälften av alla teckningar. 

Vad gäller typen av teckningar är det en mycket stor övervikt av satirteckningar under hela perioden 
efter 1962. Det är egentligen endast efter 2002 som vardagssatir spelar någon roll, och vad gäller 
karikatyrer försvinner de i stort sett 2012. Teckningarna behandlar i övervägande grad inrikes 
företeelser, men värt att bemärka är att när den stora ökningen kommer 1962 är det faktisk inom 
utrikiska ämnen, vilket dock endast gäller för detta år i urvalet. Det samma gäller teckningarnas 
ursprung: just 62 är det en övervikt av utländska teckningar, men decenniet efter är de helt borta. 
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DN har efter 1962 haft en blandning mellan självständiga teckningar och teckningar som integrerats 
med den redaktionella texten. I perioden 1992-2012 dominerade de integrerade, men annars har de 
legat ungefär jämsides. Intressant är att just 1992-2002 är den enda perioden där dagsvers spelar 
någon roll i sammansättningen.  
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Expressen 

Expressen är en kvällstidning med beteckningen "obunden liberal", som grundades 16 november 
1944 av Dagens Nyheter AB. Målet var att skapa en populär rikstidning i tabloidformat, med inte bara 
en säljande blandning av nyheter, sport och underhållningsmaterial utan även en högtstående ledar‒ 
och kultursida. Man utmärkte sig med bild‒ och personjournalistik och växte till att bli Sveriges 
största kvällstidning. På slutet av 1990-talet köpte man upp Göteborgs-Tidningen och Kvällsposten, 
som nu utgör lokalt anpassade utgåvor av Stockholmstidningen. 

 

 

Fig. 19 Expressen, antal satirteckningar 1952-2017 

Från 1952, som är första året Expressen uppträder i undersökningens urval, finns satirteckningar i 
åtminstone varannan tidning, och det håller i sig fram till 1992. Därefter sjunker antalet kraftigt, och 
från och med 2012 finns det inga teckningar i tidningen. 

 
Fig. 20 Expressen, teckningarnas placering i tidningen 
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Första året i urvalet för Expressen, 1952, finns majoriteten av teckningar på "lätta sidan", men redan 
ett decennium senare har detta förändrats och ledarsidorna har tagit över. Placering på 
nyhetssidorna sjunker successivt från 1952-1982, för sen bara att dyka upp ett par gånger i 2002 års 
urval. Det är ledarsidorna som dominerar, men utvecklingen är brant både när det gäller uppgång 
och nergång, med en kulmen 1982 där i stort sett 100% av teckningarna finns på ledarsidorna. 

 

 
Fig. 21 Expressen, satirtyp 

Fram till 1992 tillhör teckningarna i Expressen nästan uteslutande kategorin satir, med enstaka inslag 
av vardagssatir. Illustrationer finns endast 52, och karikatyrer i stort sett inte under hela perioden. 

 

 
Fig. 22 Expressen, teckningarnas ämne 
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Expressen började med ungefär en tredjedel teckningar om utrikes ämnen 1952, men antalet sjönk 
och från 1982 har det inte varit annat än teckningar med inrikes ämnen. Teckningar med allmänna 
ämnen har endast funnit i mycket begränsad omfattning under hela perioden. 

 

 
Fig. 23 Expressen, relation mellan teckning och text 

År 1952 hade Expressen högsta antalet teckningar i samband med dagsvers, men redan 1962 hade 
denna form helt försvunnit. I stället ökade antalet självständiga teckningar kraftigt fram till 1982 för 
sen att sjunka och helt försvinna 2002. Integrerade teckningar nådde en höjdpunkt 1972 för därefter 
att sjunka för att 2012 ha försvunnit. 

 

 
Fig. 24 Expressen, teckningarnas ursprung 

Från 1952-72 publicerade Expressen ett fåtal teckningar av tecknare för andra länder än Sverige, men 
annars har det uteslutande handlat om svenska tecknare. 
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Sammanfattning Expressen 

Expressen publicerade satirteckningar från första året i undersökningen, 1952, och fram till och med 
92 på ungefär samma nivå. Därefter föll antalet kraftigt för att 2012 vara på noll. År 1952 skiljer sig ut 
vad gäller placeringen av teckningar, eftersom majoriteten detta år finns på "lätta sidan" och övriga 
på nyhetssidorna, men från och med 62 tar ledarsidorna över som den dominerande platsen, och 
nyhetssidornas andel sjunker för helt att försvinna 82 (fast de får en kort återkomst 2002). 
Teckningarna är från början nästan uteslutande satir, men 1972-2002 finns det ett visst inslag av 
vardagssatir. Antalet teckningar om utrikes ämnen faller från ca en tredjedel av samtliga teckningar 
1952 till noll 82, medan inrikes ämnen dominerar under hela perioden. Samma gäller teckningarnas 
ursprung, där svenska teckningar dominerar stort. 

Vad gäller relationen mellan teckningar och omgivande text, är bilden mer sammansatt. 1952 finns 
ett stort inslag av dagsverser, men redan 62 är de borta för alltid. 52 finns det en övervikt av 
teckningar som är integrerade med redaktionell text, men efter 1972 dominerar de självständiga 
teckningar. Dock är de sista teckningar som är kvar 2012 integrerade. 
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Göteborgs-Posten 

Göteborgs-Posten är en liberal dagstidning, vars främsta spridningsområde är Göteborg med omnejd. 
Tidningen började utkomma regelbundet 5 januari 1859 och var en liberal tidning, tills man bytte 
ägare 1872 och blev konservativ. 1896 bytte man igen ägare och blev åter liberal. Från början var 
tidningen en föregångare vad gäller redigeringsprinciper och blev en förebild för bl.a. Dagens 
Nyheter. Tidningen gick 1926 genom en ekonomisk kris och fick en ny ägare, som populariserade 
språk och innehåll med bl.a. vikt på lokalt material, sport och kriminalreportage, och man nådde en 
stor täckningsgrad i Västsverige genom en egen distribution. Tidningen övergick 2004 till 
tabloidformat. 

 

  

Fig. 25 Göteborgs-Posten, antal satirteckningar 1892-2017 

Göteborgs-Posten, GP, har en ganska iögonfallande utveckling vad gäller antalet satirteckningar. 
Fram till 1992 ligger det på en ganska låg nivå med som mest en teckning var tredje dag, men sen 
fyrdubblas antalet 2002 för sen att minska drastiskt redan ett decennium tidigare. 2017 är antalet 
nere på 3 teckningar under en månad, jämförbart med nivån fram till och med 1962. 
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Fig. 26 Göteborgs-Posten, teckningarnas placering i tidningen 

När man ser på placeringen av teckningar i GP är det tydligt att den största del av ökningen 2002 i 
sker i form av teckningar på ledarsidorna, och att denna placering helt försvinner 2017. Även 
bildinsändare ökar 2002 för att försvinna 2012 och återkomma 2017; det är det enda stället man kan 
finna satirteckningar i tidningen 2017. 

 

 

Fig. 27 Göteborgs-Posten, satirtyp 

Fram till 1972 var teckningarna i GP en blandning av satir, karikatyr och vardagssatir. Antalet 
satirteckningar ökar kraftigt fram till 2002 för därefter att minska kraftigt, och antalet karikatyrer 
ökar 1992 för att sen minska och försvinna, och vad gäller vardagssatiren når den en höjdpunkt 2002 
för därefter att försvinna. Vad som är kvar 2017 är enbart ett fåtal satirteckningar. 
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Fig. 28 Göteborgs-Posten, teckningarnas ämne 

Ser man på ämnet för teckningarna i GP är det tydligt att ökningen fram till 2002 behandlade inrikes 
ämnen, medan utrikes ämnen låg kvar på en låg nivå. Intressant är att konstatera att de enda 
teckningar som är kvar 2017 handlar om utrikes ämnen. 

 

 

Fig. 29 Göteborgs-Posten. relation mellan teckning och text 

Den dominerande formen för teckningar i GP 1962-2012 är att integrera dem i den omgivande 
redaktionella texten. Med undantag för 2002, där antalet teckningar över huvud taget nådde en 
höjdpunkt, har antalet självständiga teckningar legat på en låg nivå. Dock är de enda teckningar som 
är kvar 2017 självständiga. 
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Fig. 30 Göteborgs-Posten, teckningarnas ursprung 

GP har under hela perioden 1912-2017 i stort sett endast publicerat svenska teckningar, oavsett hur 
hög frekvensen av teckningar generellt har varit. 

 

Sammanfattning Göteborgs-Posten 

Göteborgs-Posten har under nästan hela perioden legat på ett mycket lågt antal teckningar per 
månad med undantag för åren 1992 till 2012 där antalet plötsligt fyrdubblades. Nästan hela ökningen 
kom i form av teckningar på ledarsidorna, av svenskt ursprung och om svenska företeelser. Ökningen 
skedde främst i form av satirteckningar, även om karikatyrer under året 1992 utgjorde den största 
delen av teckningarna, vilket verkar ha varit en tillfällig topp. Det ökade antalet var dessutom i hög 
grad integrerade med den omgivande texten, även om året 2002 hade en tillfällig topp i antalet 
självständiga teckningar i form av bildinsändare ‒ för övrigt den enda typen av teckningar som var 
kvar i 2017 års urval. 
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Ny Dag 

Ny Dag var huvudorgan för Sveriges kommunistiska parti (efter 1967 Vänsterpartiet kommunisterna), 
och utkom med sitt första nummer den 2 januari 1930. Sin största spridning fick tidningen efter 2 
världskrig, men upplagan förblev dock låg i jämförelse med andra rikstäckande tidningar. Men 
startade på 1940-talet ett antal lokala utgåvor, som dock lades ner 1956. Tidningen upphörde 5 
augusti 1990.  

 

 

Fig. 31 Ny Dag, antal satirteckningar 1932-1982 

Med undantag för krigsåret 1942 ökade antalet teckningar i Ny Dag från 1932 fram till 1962 för 
därefter att falla kraftigt fram till 1972 och helt ha försvunnit 1982. 

 

 
Fig. 32 Ny Dag, teckningarnas placering i tidningen 
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Ny Dag hade 1932 majoriteten av sina teckningar på framsidan, men redan 42 hade detta ändrats 
och "lätta sidan" hade gått om. Fast den helt dominerande platsen för teckningar var sedan på 
nyhetssidorna, fram till 1982. 

 
Fig. 33 Ny Dag, satirtyp 

Bortsett ifrån enstaka karikatyrer, illustrationer och vardagssatir fram till 1962 var satirteckningar 
den helt dominerande typen i Ny Dag under alla 50 åren som tidningen ingår i utvalet. 

 

 
Fig. 34 Ny Dag, teckningarnas ämne  

 

Ny Dag skiljer ut sig från övriga tidningar genom att under 1950‒ och 60-talen ha haft en majoritet av 
teckningar som behandlade utrikes ämnen. 1932 var det däremot inrikes teckningar som 
dominerade, och antalet höll sig förhållandevist stabilt fram till 1972, med undantag för krigsåret 42, 
medan antalet teckningar om utrikes ämnen fluktuerade kraftigt. 
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Fig. 35 Ny Dag, relation mellan teckning och text 

Ny Dag började med en övervikt av teckningar som var integrerade med den redaktionella texten, 
men antalet sjönk (med 1942 som en ovanligt låg punkt) till en lägre nivå, samtidig med att antalet 
självständiga teckningar ökade kraftigt fram till 1962 och därefter sjönk till nästan noll 72. Dagsverser 
fanns endast i urvalet för 1952. 

 

 
Fig. 36 Ny Dag, teckningarnas ursprung 

En stor del av teckningarna i Ny Dag från 1932-1952 hade oklart ursprung, medan antalet svenska 
teckningar låg relativt stabilt under perioden 32-72. Tidningen skiljer sig emellertid ut från andra 
genom att ha en mycket stor mängd teckningar från utlandet i perioden 52-62, teckningar som kom 
från kommunistiska systertidningar i olika länder. 
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Sammanfattning Ny Dag 

Med undantag för krigsåret 1942 ökade Ny Dag antalet teckningar fram till och med 1962. Därefter 
föll antalet kraftigt och sista året i urvalet, 82, fanns det inge teckningar alls. Tidningen utmärkte sig 
1932 genom att placera i stort sett alla teckningar på framsidan, men från och med 52 tog 
nyhetssidorna helt över. Intressant är också att under kriget publicerades flest teckningar på "lätta 
sidan". 

Tidningens teckningar var under hela perioden i stort sett bara satirteckningar och de skiljer sig ut 
från andra tidningar genom att under 1952 och 62 i hög grad handla om utrikespolitiska företeelser 
och vara gjorda av tecknare från andra länder. Dessa internationella teckningar var dessutom 
självständiga, så tillsammans visar statistiken på en intressant förändring från 1932, där den typiska 
satirteckningen är placerad på framsidan och integrerad med den redaktionella texten, behandlar 
inrikes företeelser och är gjord av en svensk tecknare (även om det i ett flertal fall inte går att 
säkerställa), till 1952 där satirteckningen typisk handlar om utrikes företeelser, är gjord av en 
tecknare från ett annat land och är en självständig teckning placerad bland nyheterna. Krigsåret 42 
får betraktas som ett särfall, och 1972 verkar tidningen ha ändrat inriktning på sina satirteckningar så 
de nu främst publicerar svenska teckningar om svenska förhållanden, integrerade med den 
redaktionella texten.  
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Socialdemokraten 

Social-Demokraten var en socialdemokratisk dagstidning som gavs ut i Stockholm, från 1944 till 58 i 
stället under namnet Morgon-Tidningen. Tidningen grundades av August Palm och dess första 
nummer kom 25 september 1885. Tidningen blev huvudorgan för Socialdemokratiska arbetarepartiet 
och fick ett stort inflytande på arbetarrörelsen utveckling. Sista numret utkom 28 oktober 1958. 

 

 

Fig. 37 Socialdemokraten, antal satirteckningar 1892-1952 

Socialdemokraten publicerade förhållandevis många teckningar redan 1912, men ökade fram till 32 
varefter det låg relativt stabilt tills undersökningens sista år 1952. 

 

 

Fig. 38 Socialdemokraten, teckningarnas placering i tidningen 
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Det relativt höga antalet teckningar 1912 fanns i stort sett uteslutande på "lätta sidan", som fortsatte 
vara en viktig plats för publicering av teckningar fram till och med 32. Det är värt att notera att det 
inte förekommer teckningar på ledarsidorna alls under hela perioden; i stället kommer ökningen 
1932 från teckningar publicerade på nyhetssidorna. Från 42 är detta i stort sett den enda platsen i 
tidningen där det publiceras teckningar. 

 

 

Fig. 39 Socialdemokraten, satirtyp 

Satirteckningar är under hela perioden den klart dominerande typen av teckningar i 
Socialdemokraten, men såväl karikatyr, vardagssatir och illustration finns i en viss omfattning; 
karikatyr i synnerhet år 1932. 

 

 

Fig. 40 Socialdemokraten, teckningarnas ämne 

Socialdemokraten har en mycket tydlig profil fram till 1932 vad gäller ämnen för satirteckningar: det 
handlar i stort sett uteslutande om inrikes företeelser. Sen förändras bilden och 42 och 52 växer 
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antalet teckningar med utrikes ämnen starkt medan antalet inrikes faller. 1932 och 42 finns enstaka 
teckningar med mer allmänt innehåll, men de försvinner igen 52. 

 

 

Fig. 41 Socialdemokraten, relation mellan teckning och text 

Vad gäller relationen mellan teckningar och redaktionell text är bilden för Socialdemokraten 
sammansatt. Utmärkande är att dagsvers i hela perioden utgör en stor del av teckningarna, 1912 till 
och med den största delen. Antalet teckningar som är integrerade med den omgivande texten ökar 
jämt under perioden, medan antalet självständiga teckningar skjuter i vädret 1932 för därefter att 
sjunka igen fram till 52. 

 

 

Fig. 42 Socialdemokraten, teckningarnas ursprung 

Fram till 1932 publicerar Socialdemokraten i stort sett endast svenska teckningar, men därefter 
börjar antalet svenska falla samtidig som antalet utrikes teckningar ökar. Sista året, 1952, är de två 
kategorierna i praktiken jämstora. 
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Sammanfattning Socialdemokraten 

Socialdemokraten ligger 1912-22 på ungefär samma nivå vad gäller antalet teckningar, men ökar 
fram till 32 för därefter att ligga konstant. Ökningen hänger ihop med att man börjar publicera 
teckningar på nyhetssidorna och inte bara på "lätta sidan", som var fallet i början. Tidningen har en 
klar övervikt av satirteckningar, med inslag av karikatyr och vardagssatir, och ämnena är fram till 
1942 i stort sett enbart inrikes företeelser. Under 1942 och 52 ökar antalet utrikes ämnen starkt 
samtidig med att de inrikes faller, och man kan även se att antalet teckningar av utländska tecknare 
ökar kraftigt 52. 

Fördelningen mellan självständiga teckningar, teckningar som är integrerade med den redaktionella 
texten och dagsverser är sammansatt, men karakteristisk för tidningen är att alla tre typerna från 
1922 och fram finns representerade, med en kraftig ökning av självständiga teckningar från 1922 till 
32. 
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Stockholmstidningen 

Stockholms-Tidningen grundades 1889 och var i slutet av 1890-talet Nordens största tidning. Under 
sin storhetstid var tidningen Sveriges ledande morgontidning och drev en liberal, socialreformistisk 
och försvarsvänlig linje. Tidningen var starkt engagerad i rösträttsrörelsen och man hade även en 
omfattande kulturell bevakning. Innehållsmässigt var inriktningen mot en bred publik, med 
insändare, följetonger och tävlingar blandat med nyheter. 1956 köptes tidningen av LO och den fick 
benämningen "politisk obunden" fram till 1962, där etiketten ändrades till "socialdemokratisk". Den 
27 februari 1966 kom det sista numret av Stockholms-Tidningen ut, men den återuppstod 1981-84 
som en socialdemokratisk morgontidning i tabloidformat, och igen 1993 som en socialdemokratisk 
endagstidning. 

 

 

Fig. 43 Stockholmstidningen, antal satirteckningar 1892-1962 

Stockholmstidningen hade väldigt få teckningar under de första åren i studien, men från 1932 låg de 
på en jämn hög nivå med undantag för krigsåret 1942. Sista året tidningen är representerad i studien, 
1962, hade man i snitt mer än en teckning per dag. 
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Fig. 44 Stockholmstidningen, teckningarnas placering i tidningen 

När antalet teckningar i Stockholmstidningen ökar stort 1932, sker det uteslutande på nyhetssidorna. 
Fram till och med 52 är det i stort sett endast här som tidningen publicerar teckningar, men 62 har 
man börjat trycka dem nästan uteslutande på ledarsidorna. 

 

 
Fig. 45 Stockholmstidningen, satirtyp 

Från studiens början och fram till och med 1922 publicerar Stockholmstidningen ett fåtal 
illustrationer och satirer, men när antalet ökar 32 sker ökningen inom såväl vardagssatir som satir. 
Vardagssatir håller sig på en relativt hög nivå fram till 52, varefter den i stort sett försvinner, och med 
undantag för krigsåret 1942 ökar antalet satirteckningar våldsamt så det vid sista urvalsåret 62 utgör 
nästan hela tidningens teckningspublikation. 
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Fig. 46 Stockholmstidningen, teckningarnas ämne 

När antalet teckningar i Stockholmstidningen ökar 1932, är det inom alla tre kategorierna inrikes, 
utrikes och allmänt, men den största ökningen är klart inom inrikes ämnen. Denna kategori fortsätter 
ligga på en hög nivå fram till 52 varefter den sjunker och 62 har utrikes teckningar gått om som den 
vanligaste formen. 

 

 
Fig. 47 Stockholmstidningen, relation mellan teckning och text 

Relationen mellan teckningar och redaktionell text i Stockholmstidningen växlar kraftigt under 
perioden. Från 1922-1932 ökade andelen dagsvers kraftigt, för därefter att sjunka och försvinna helt 
62. Teckningar som är integrerade med den redaktionella texten ökar fram till 32, sjunker i 42 och 
ökar sen igen, medan självständiga teckningar finns i viss mått 1932, försvinner 42 och växer oerhört 
kraftigt 52 och 62. 
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Fig. 48 Stockholmstidningen, teckningarnas ursprung 

Stockholmstidningen har under hela perioden i huvudsak publicerat bilder av svenskt ursprung. Enda 
året där utländska teckningar utgjorde mer än ett par stycken var 1932. 

 

Sammanfattning Stockholmstidningen 

Stockholmstidningen började på allvar publicera satirteckningar 1932, och bortsett ifrån en nergång 
under kriget ökade antalet fram till 1962. Under samma period fanns nästan alla teckningar på 
nyhetssidorna, men från 1952 till 62 förändrades detta helt; nyhetssidornas del sjönk kraftigt och 
ledarsidornas ökade motsvarande. 1932 till 52 var en stor del av teckningarna vardagssatir, men 1952 
ökade antalet satirteckningar kraftigt för att sista året i urvalet vara helt dominerande. Samtidig 
ändras teckningarnas innehåll till att främst röra utrikes företeelser, och 1952 och 62 är majoriteten 
självständiga teckningar och inte, som tidigare, dagsverser. Under hela perioden är majoriteten 
gjorde av svenska tecknare. 

Man kan säga att tidningen under slutet av urvalsperioden verkar gå över till att publicera klassiska 
"political cartoons": självständiga satirteckningar på ledarplats som kommenterar inrikes och utrikes 
händelser, men gjorda av svenska tecknare. 
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Svenska Dagbladet 

Svenska Dagbladet publicerades första gången 18 december år 1884. Från början var tidningen 
tullvänlig och konservativ. Efter en rekonstruktion 1897 omvandlades tidningen till ett 
"intelligensblad" med främst en opolitisk och kulturell inriktning med många författare bland 
skribenterna. I början av 1900-talet blev tidningen successivt mer konservativ i politisk mening, och 
1910 blev tidningen högerns (nuvarande moderaterna) tidning. På 1980-talet blev den politiska 
hållningen friare och den fick etiketten "den obundet moderat". Tidningen har fortfarande en stark 
kulturbevakning, men har även en stor näringslivstäckning. Tidningen bytte till tabloidformat 2000. 
 

 

Fig. 49 Svenska Dagbladet, antal satirteckningar 1892-2017 

Antalet teckningar i Svenska Dagbladet, SvD, låg på en relativt jämn och låg nivå fram till 1962, där 
det ungefär fyrdubblades. Denna höga nivå höll i sig fram till 1992, där antalet mer än halverades och 
sedan dess har det sjunkit så att det under januari månad 2017 endast fanns två teckningar i 
tidningen. 
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Fig. 50 Svenska Dagbladet, teckningarnas placering i tidningen 

Med undantag för insändarsidan har Svenska Dagbladet publicerat teckningar inom alla delar av 
tidningen, fast i ett väldigt varierande mönster genom perioden. Publikation på framsidan sker i 
princip endast 1922-41, medan publikation på ledarsidorna tillkom 1962 och låg kvar på en relativt 
hög nivå fram till 1992, varefter det försvann för att 2017 vara det enda stället man fortfarande 
publicerade ett fåtal teckningar. Lätta sidan var dominerande i princip från 1912 till 82 för att sen 
sjunka våldsamt och till slut försvinna. Vad gäller nyhetssidor och ekonomi/sport så har båda 
fluktuerat under hela perioden, för nyhetssidor med höjdpunkter 1962-72 och 2002-12 och för 
ekonomisidor med höjdpunkter 1962-82 och 2002. 

 

 
Fig. 51 Svenska Dagbladet, satirtyp 

Även vad gäller typ av teckningar i Svenska Dagbladet är bilden sammansatt. Fram till 1942 fanns det 
ett antal karikatyrer, därefter har det varit mycket få sådana. Illustrationer fanns främst 1952 medan 
satir och vardagssatir har funnits med under nästan hela perioden. Antalet vardagssatirteckningar 
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toppade 1962 för därefter att falla fram till 92, därefter öka fram till 2012 och sen försvinna. 
Satirteckningar toppade 1982 för därefter att snabbt sjunka och nästan försvinna 2017. 

 

 
Fig. 52 Svenska Dagbladet, teckningarnas ämne 

Teckningarna i Svenska Dagbladet har under hela perioden främst behandlat inrikes företeelser. 
Utrikes företeelser ökade fram till 1982, sen sjönk de och har sen 2012 varit frånvarande, och de 
allmänna ämnena fanns främst under perioden 1952-82, men i mycket liten omfattning. 

 

 
Fig. 53 Svenska Dagbladet, relation mellan teckning och text 

Relationen mellan teckningarna i Svenska Dagbladet och den redaktionella texten visar på en 
varierande bild. Dagsverser hade en första topp 1922 för därefter att sjunka fram till 42 och sen öka 
52, men falla tillbaka igen 72 för sen att bli mycket sällsynta. Teckningar integrerade med texten 
ökade fram till 1932, sjönk fram till 52 och ökade sen igen till 82, för sen att sjunka brant och helt 
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försvinna 2012. Självständiga teckningar ökade kraftigt 1962 och höll sig kvar på den höga nivån till 
82, vartefter antalet sjönk kraftigt fram till 2017. 

 

 
Fig. 54 Svenska Dagbladet, teckningarnas ursprung 

Vad gäller ursprunget av teckningar i Svenska Dagbladet är bilden mycket tydlig: bortsett ifrån 1962 
har i stort sett alla teckningar haft svenskt ursprung. 1972, 82 och 92 fanns det enstaka utländska 
teckningar, men sen dess förekommer det ingen i materialet. 

 

Sammanfattning Svenska Dagbladet 

Svenska Dagbladet låg på en stabil nivå från 1922 till och med 1952, men därefter ökade antalet 
kraftigt och man låg kvar på en mycket hög nivå till och med 1982. Därefter sjönk antalet kraftigt för 
att vara stabilt till och med 2012. Från 2012 till 17 försvann teckningar i stort sett från tidningen. Ser 
man på placeringen är det tydligt att ökningen 62-82 sker i form av publiceringar på "lätta sidan", 
men även på ledarsidor, nyhetssidor och ekonomisidor. Det handlar om självständiga teckningar om 
främst inrikes företeelser, och teckningarna är antingen satir eller vardagssatir. Samtliga teckningar 
är i stort sett svenska under hela mätperioden. Perioden 1962-82 måste betecknas som en gyllene 
era för satirteckningar i Svenska Dagbladet. 
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Sydsvenska Dagbladet 

Sydsvenska Dagbladet Snällposten (efter 2004 enbart Sydsvenskan) är en morgontidning utgiven i 
Malmö och grundad 1848. Den grundades 1870 som en liberal tidning, men blev in på 1900-talet mer 
och mer ett högerorgan, men 1966 bröt den med högerpartiet och är sen dess oberoende liberal. 
Den har idag en stark profil som oberoende språkrör för Sydsverige och är politiskt, kulturellt och 
ekonomiskt orienterad mot det övriga Europa. År 2004 övergick tidningen helt till tabloidformat och 
bytte samtidigt namn från Sydsvenska Dagbladet till Sydsvenskan. 

 

 

Fig. 55 Sydsvenskan, antal satirteckningar 1892-2017 

Antalet teckningar i Sydsvenskan ökade kraftigt från 1932 till 1962. Med undantag för 72, där det 
förekom mycket färre teckningar, höll tidningen samma höga nivå fram till 92, varefter det skedde 
ett kraftigt fall fram till 2012. Antalet har dock stigit lite från 2012 till 17, men är fortfarande på en 
lägre nivå än det har varit sen 1932. 
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Fig. 56 Sydsvenskan, satirteckningarnas placering 

Den första ökningen i teckningar i Sydsvenskan 1942 kom uteslutande på tidningens "lätta sida", men 
redan 52 har denna placering i stort sett försvunnit till fördel för placering på nyhetssidorna som 
dominerar stort fram till 1962 för sen i stort sett att försvinna. 1972 tar ledarsidorna över som 
platsen där teckningar publiceras, och bortsett ifrån en liten uppgång för den "lätta sidan" 92 har det 
varit stället där teckningar publiceras. 

 

 

Fig. 57 Sydsvenskan, satirtyp 

Satirteckningar har varit den klart dominerande typen teckningar i Sydsvenskan under hela perioden. 
Vad gäller illustration, karikatyr och vardagssatir har de fluktuerat under perioden, men hela tiden 
har de legat långt under satirteckningarna i antal. 
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Fig. 58 Sydsvenskan, teckningarnas ämne 

Ämnet för teckningarna i Sydsvenskan har under hela perioden varit främst svenska företeelser, med 
undantag för 1972 där antalet teckningar om svenska ämnen plötsligt sjönk till nästan noll medan 
utrikes ämnen växte kraftigt. Men redan 82 hade detta förändrats tillbaka. Men 2012 sjönk antalet 
teckningar med svenska ämnen kraftigt, och sedan dess har inrikes, utrikes och allmänna ämnen 
utgjort ungefär lika stora delar av det fåtal teckningar som publiceras. 

 

 

Fig. 59 Sydsvenskan, relation mellan teckning och text 

Fram till 1962 följa antalet teckningar i Sydsvenskan som är integrerade med den redaktionella 
texten med antalet självständiga, sen sjunker antalet självständiga till i stort sett noll resten av 
perioden medan de integrerade utgör hela mängden teckningar. Sen 2012 utgör de dock igen 
ungefär lika stora delar av den begränsade mängden teckningar. 
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Fig. 60 Sydsvenskan, teckningarnas ursprung 

Teckningarna i Sydsvenskan har dominerats av svenska teckningar under hela perioden. Enda året 
som skiljer ut sig är 1972 där antalet svenska teckningar sjönk kraftigt och antalet utländska ökade, 
så det nästan handlade om lika stora andelar. Annars har antalet utländska varit mycket lågt och 
sedan 2002 har det inte förekommit några i materialet. 

 

Sammanfattning Sydsvenska Dagbladet 

Flest teckningar var det i Sydsvenskan 1962-92, med undantag för 72, där det plötsligt dök våldsamt. 
Ser man på var i tidningen teckningarna har publicerats, ser man en förskjutning från "lätta sidan" 
(1942) till nyhetssidorna (1962) och från 1972 och fram ledarsidorna. Majoriteten av teckningar har 
hela tiden varit satir, och med undantag för 1972 har de behandlat inrikes företeelser. Det året 
försvann alla teckningar om inrikes ämnen medan utrikes toppade för att sedan gradvist sjunka. Fram 
till och med 1962 var det ungefär lika många självständiga som integrerade teckningar, men därefter 
tog de integrerade helt över. Och med undantag för 1972, som verkar ha varit ett speciellt år, har 
teckningarna under hela perioden varit nästan enbart av svenskt ursprung. 
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Ser det annorlunda ut hos "De Fem"? 

Urvalet i denna undersökning inkluderar 10 tidningar, med det är endast fem av dessa som har 
utkommit oavbrutet sen 1892. Kanske dessa fem tidningar, som fortfarande utkommer i Sverige ‒ 
Aftonbladet, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan ‒ på något sätt 
skiljer sig ut? Följande grafer är svar på frågan: Hur ser det ut för de fem tidningar som har funnits 
med sen 1892? För överskådlighetens skull har vissa kategorier aggregerats, men det förklaras i 
kommentarerna till respektive grafer. 

 

 

Fig. 61 Antal teckningar i "De Fem" 1892-2017 

Det mest iögonfallande är Svenska Dagbladets otroliga expansion i antalet teckningar från 1952-62 
och den lika våldsamma minskningen 1982-92, samt Aftonbladets minskning från 1972-2002. Ser 
man i stället på genomsnittet för de fem tidningarna (fig. 62) är mönstret en ökning fram till 1932, 
därefter en minskning i två decennier, följd av en våldsam ökning och en stabilt hög nivå från 1962-
2002. Fast som fig. 61 visar är det något vilseledande, eftersom det är olika tidningar som toppar vid 
olika tidpunkter. Man kan säga att tidningarna följer samma kurva, men i olika takt, och viktigast av 
allt: för allas del sjunker antalet teckningar kraftigt fram till 2017. Dagens Nyheter skiljer sig ut sista 
året som den med absolut flest teckningar, men man kan misstänka att det kanske handlar om en lite 
försenad nedgång, åtminstone om man ser på tidningens utveckling från 2002 till 2017. 
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Fig. 62 Genomsnittligt antal teckningar i "De Fem" 1892-2017 

 

 

Fig. 63 Antal teckningar på ledarsidan i "De Fem" 1892-2017 

Om man bortser ifrån Aftonbladet 1932, som verkar utgöra en anomali vad gäller placeringen av 
teckningar på ledarsidan, så är det tydligt att detta är något som först slår igenom i Sverige 1962. För 
Aftonbladet sker det först 72 och för Göteborgs-Posten så sent som 1992, och med undantag för 
Dagens Nyheter är det en publiceringsform som 2017 verkar ha tappat rejält. 
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Fig. 64 Antal teckningar på nyhetssidor i "De Fem" 1892-2017 

Vad gäller teckningar på nyhetssidorna, så verkar de fem tidningarna ha haft en något vinglig färd 
genom seklet. Sydsvenskan skjuter plötsligt i vädret 1952-62, men faller lika snabbt ner i 
"normaliteten". Ingen av tidningarna verkar ha haft en genomgående hållning till att publicera 
teckningar på nyhetssidorna, men alla har i stort sett gett upp det helt 2017. 

 

 

Fig. 65 Antal teckningar på "lätta sidan" i "De Fem" 1892-2017 

Att publicera teckningar på "lätta sidan" har i synnerhet varit populärt hos Svenska Dagbladet och 
Dagens Nyheter i perioden 1962-2002, men efter det är fenomenet i stort sett försvunnit. Finns det 
teckningar på "lätta sidan" idag, är det främst tecknade (humoristiska) serier utan satiriskt syfte och 
de är inte medtagna i materialet. 
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Fig. 66 Placering, genomsnitt för "De Fem" 1892-2017 

Genomsnittssiffrorna visar på en jämförbar utveckling för placeringen på ledarsidan, "lätta sidan" och 
nyhetssidorna (inklusive framsidan): en stigning fram till 1982/1992 och därefter en minskning. 
Placeringen på ledarsidan, som den klassiska "political cartoon" började först få fart efter 1962 och är 
den dominerande 2017 (fast då med en mycket lägre volym). 

 

 

Fig. 67 Antal satirteckningar i "De Fem" 1892-2017 

De två tidningar som utmärker sig med flest satirteckningar är, inte så överraskande, Svenska 
Dagbladet och Dagens Nyheter, fast det är först 1972 respektive 1982 som de skiljer sig markant ut, 
och 1992 är Göteborgs-Posten i topp för en kort period. 
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Fig. 68 Antal karikatyrteckningar i "De Fem" 1892-2017 

Generellt har karikatyrteckningar inte varit så stor en del av "De Fem"s teckningar, men det finns 
undantag: 1922-32 låg Svenska Dagbladet relativt högt. och 1972, 1992 och 2002 finns det plötsliga 
toppar för Aftonbladet, Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter. För att kunna förklara dessa 
kortvariga toppar måste man förmodligen söka svaret i en kombination av vilka tecknare som var 
knutna till tidningarna, och vilka redaktörerna var. Hur som helst är karikatyren nästan helt borta 
2017. Utvecklingen blir än tydligare när man ser på genomsnittet för satir- och karikatyrteckningar 
(fig. 69). 

 

 

 

Fig. 69 Satirtyp, genomsnitt för "De Fem" 1892-2017 
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Fig. 70 Antal teckningar med inrikes ämnen i "De Fem" 1892-2017 

Antalet teckningar som behandlar inrikes ämnen visar på samma tendenser som vi tidgare sett med 
en ökning från 1962-2002, följd av en minskning. Även här toppar Svenska Dagbladet, Dagens 
Nyheter och Göteborgs-Posten efter varandra. 

 

 

Fig. 71 Antal teckningar med utrikes ämnen i "De Fem" 1892-2017 

Vad gäller teckningar med utrikes ämnen är bilden mycket sammansatt, med våldsamma 
svängningar. Det verkar som om Dagens Nyheter, Sydsvenskan och Svenska Dagbladet i tur och 
ordning har fokuserat på utrikes händelser i teckningarna, fast endast i ett av årtalen som ingår i 
undersökningen. För övrigt är det intressant att Dagens Nyheter 2017 har en uppåtgående tendens, i 
motsats till övriga tidningar. 
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Fig. 72 Ämne, genomsnitt för "De Fem" 1892-2017 

Genomsnittet visar att inrikes ämnen har dominerat under hela perioden, men att det också är dessa 
teckningar som har minskat kraftigast så inrikes och utrikes är lika stora 2017. 

 

Fig. 73 Antal självständiga teckningar i "De Fem" 1892-2017 

Om man bortser från Svenska Dagbladets extrema siffror 1962-82 är Dagens Nyheter klart den 
tidning som ligger högst vad gäller självständiga "political cartoons", och så har det varit sen 1972. 
Sydsvenskan har en mindre topp 1962 och Göteborgs-Posten 2002, men annars är det ganska jämt. 
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Fig. 74 Antal integrerade teckningar i "De Fem" 1892-2017 

Samtliga tidningars kurvor utgör berg-och-dalbanor när det gäller teckningar som är integrerade i 
den omgivande texten, men alla har en topp mellan 1972 och 2012. Bilden blir tydligare om man ser 
till genomsnittet (fig. 75): de självständiga teckningarna toppade runt 1962 och har sedan fallit 
relativt jämt, medan de integrerade toppade 1972-2002 för att sedan falla markant. 

 

 

Fig. 75 Relation, genomsnitt för "De Fem" 1892-2017 
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Fig. 76 Antal svenska teckningar i "De Fem" 1892-2017 

Om man ser till teckningarnas ursprung visar kurvorna för svenska teckningar samma tendenser som 
vi sett tidigare, med en dubbel topp för Svenska Dagbladet 1962-82 och en senare topp för Dagens 
Nyheter. 

 

 

Fig. 77 Antal utländska teckningar i "De Fem" 1892-2017 

Utländska, alltså importerade, teckningar har inte spelat någon stor roll för "De Fem", med enstaka 
markanta undantag: 1962 hade Dagens Nyheter en tydlig topp i antalet utländska teckningar, och 
1982 hade Svenska Dagbladet ett mycket stort antal utländska. 
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Fig. 78 Ursprung, genomsnitt för "De Fem" 1892-2017 

Genomsnittet för "De Fem" visar tydligt att teckningarna i de stora svenska dagstidningarna har varit 
i stort sett svenska. 1962-92 har utländska spelat en liten roll, med sen dess är de borta. 

 

Sammanfattning "De Fem" 

Om man enbart ser på de fem tidningar som har funnits under hela perioden och på 
genomsnittssiffrorna för dessa, bliver mönstren tydliga: från 1962 till ungefär 2002 var "guldåldern" 
för satirteckningar i svenska tidningar, och sedan dess har det varit en kraftig minskning. Renodlade 
karikatyrer har spelat en mindre roll i svenska tidningar; den största andelen teckningar har varit 
satirteckningar. Teckningarna har främst handlat om svenska företeelser och varit inhemska 
produkter, men det har funnits perioder där såväl teckningar från utländska tidningar som teckningar 
om utlandet har varit fler. Den klassiska "political cartoon" med självständiga satirteckningar på 
ledarsidorna har inte varit självklar i Sverige; i stället har tidningarna haft varierande prioriteringar 
vad gäller form och placering. Bortsett ifrån den generella minskningen är det mycket som tyder på 
att "De Fem" inte har någon särskild policy för satirteckningar. Vad som avgör om en tidning har 
satirteckningar, hur många, var i tidningen de finns och hur de förhåller sig till den övriga 
redaktionella texten är svårt att avgöra, men förmodligen är det en kombination av redaktörernas 
personliga preferenser, ekonomiska förhållanden och personliga relationer (vilka tecknare som har 
vilken typ av anställning på den aktuella tidningen).  
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Sammanfattning: Satirteckningar i svensk dagspress 1890-2017 

När man ska försöka sammanfatta utvecklingen av tio svenska dagstidningars publikation av 
teckningar under drygt 100 år, är det första man kan konstatera de stora olikheter det finns. Varje 
tidning har en specifik utveckling och en egen blandning vad gäller var i tidningen man har publicerat 
teckningar, vilken typ det har varit, hur de har förhållit sig till den redaktionella texten, och så vidare. 
Utan tvivel hänger förändringarna ihop med den aktuella tidningens övriga karakteristika, med 
redaktionella linjer, samarbeten med mera. I vissa fall spelar enstaka personer en avgörande roll för 
hur tidningen ser ut, antingen det handlar om redaktörer med tydliga idéer eller anställda tecknares 
syn på satirens roll och form, i andra är det mer övergripande storheter som politisk hemvist eller 
journalistiska förebilder. Att reda ut detta skulle kräva fler mätpunkter än en månad vart tionde år, 
men även ett indragande av tidningshistoria som ligger utan för denna undersöknings ramar. I stället 
ska jag här försöka att fokusera, vilka övergripande drag det går att utläsa ur sammanställningen av 
materialet och förhålla det till vad tidigare studier har pekat på.  

En sak som blir tydligt är att satirteckningen etablerar sig ganska sent i svenska dagstidningar. Det går 
knappast att tala om någon "tradition" före 1932.  

At placera satirteckningar på ledarsidorna är något som först slår igenom 1962 eller 72, och i vissa 
tidningar inte alls. Två övriga placeringar har varit framträdande i svensk press, nämligen på 
nyhetssidorna eller på "lätta sidan". Placeringen på ledarsidor eller opinionssidor ("op-ed", opposite 
editorial page) ger satirteckningen status av kommentar till det politiska läget på samma sätt som 
övriga artiklar på dessa sidor, och det är en placering som hör ihop med den klassiska "political 
cartoon". Om teckningen är placerat på nyhetssidorna kan det vara för att det handlar om att visa 
hur en händelse i utlandet kommenteras i detta land eller ett annat land, alltså som en 
nyhetsrapportering. Men det kan också handla om en kommentar till händelsen från tidningens egen 
tecknare, och det är då svårt att säga något om vilken effekt detta torde ha. Vad som däremot är 
klart är att en publicering på "lätta sidan" understryker satirteckningens underhållande drag och 
alltså ger den en helt annan status i förhållande till ledarsidorna. Det är ett uttryck för satir som 
underhållning, kort sagt, och det har varit ett framträdande drag i många svenska dagstidningar 
genom perioden. 

Satirteckningar har, om man bortser ifrån dagsverser, två former i svensk press: som självständiga, 
inramade teckningar, ofta med egen rubrik, eller som teckningar som är integrerade i den 
redaktionella texten, t.ex. ledaren. Den självständiga teckningen är den klassiska "political cartoon" 
eller "editorial cartoon", och den har funnits med i de flesta tidningar under perioden. Den 
integrerade teckningen har dock haft en stark position, vid olika tidpunkter i olika tidningar. En 
integrerad teckning måste i högra grad ses som en illustration till artikeln, den infogas i, och därmed 
kan man också förvänta sig att den i högra grad måste spegla samma hållning till ämnet som den 
redaktionella texten. Men vad jag vet har inga studier gjorts över detta fenomen, varken i Sverige 
eller i andra länder varför det är svårt att säga något om hur specifikt detta är för just Sverige. 

Dagsverser har varit en del av många tidningars publikation, men vid ganska olika tidpunkter. I 
Socialdemokraten var antalet som högst 1912, i Stockholmstidningen 1932-42, i Expressen och 
Svenska Dagbladet 1952 och i Dagens Nyheter 1992. Det går med andra ord inte att se något 
mönster i detta fenomen som vad jag har kunnat se har studerats ytterst lite. 
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Satirteckningar i svenska dagstidningar har för majoritetens del varit gjorda av svenska tecknare. Det 
tydligaste undantaget är den kommunistiska tidningen Ny Dag som 1952 och 62 hade en stor 
övervikt av utländska teckningar, främst från antingen tecknare i kommunistiska länder eller från 
kommunistiska tidningar i andra länder. Orsaken kan vara både politisk, att man ville ha teckningar 
med ett utpräglat kommunistiskt och prosovjetiskt innehåll, och ekonomisk, att man genom 
partisamarbetet fick tillgång till dessa teckningar mer eller mindre gratis. Av övriga tidningar är det 
endast Socialdemokraten som skiljer sig ut 1952, då nästan hälften av teckningarna är utländska. För 
övriga tidningar som Aftonbladet 1932 och Dagens Nyheter 1962 handlar det om mer beskedliga 
mängder. 

Generellt har tidningarna en övervikt av satirteckningar om inhemska ämnen, men det växlar ganska 
mycket. Expressen hade 1952-72 en förhållandevis stor andel utländska ämnen, Stockholmstidningen 
hade det 1962, Aftonbladet och Sydsvenskan 1972 och Svenska Dagbladet 1982, så det är svårt att se 
något direkt mönster i detta. De två tidningar som klart skiljer ut sig är Ny Dag som 1952-62 hade en 
stor övervikt av utländska ämnen, vilket förmodligen hänger ihop med teckningarnas ursprung, och 
Socialdemokraten, som hade en övervikt av utrikes ämnen sista året de finns med i urvalet, 1962. Det 
är alltså svårt att se någon generell tendens till att behandla utrikes ämnen i satirteckningarna under 
1960‒ och 70-talen, fast det ofta ses som en period där svenskarnas blick i högre grad vändes ut i 
världen. 

Karikatyrer har inte haft någon framträdande plats i svenska dagstidningar, även om vissa tidningar 
vissa år har haft en del teckningar som måste betecknas som karikatyrer. Annars är det satir och 
vardagssatir som är de dominerande formerna, och vardagssatir är ingen ny företeelse. I äldre 
tidningar kan det handla om satir över mode och vanor, medan det under de senaste decennierna 
snarare kan ses som livsstils-satir. 

Om man ser på antalet teckningar i januari månad i de undersökta tidningarna, så är det tydligt att 
det har varit en kraftig minskning sedan 1992. Av de 6 tidningar som är kvar 2017 är det endast 
Dagens Nyheter som fortsätter ha ett relativt högt antal teckningar, och det gör genomsnittssiffran 
missvisande. Expressen har helt slutat med teckningar, Göteborgs-Posten har bara tre (och det är 
bildinsändare), och Svenska Dagbladet enbart två teckningar. Man kan konkludera att för de flesta 
redaktioner i Sverige verkar satirteckningar inte längre vara ett passande inslag i dagstidningen. 
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År 1902 12 22 32 42 52 62 72 82 92 2002 12 17 
AB 0 8 9 15 6 8 14 38 25 13 3 10 9 
ARB 0 0 0 9 6 9 10 28 39 30 - - - 
DN 0 3 8 13 8 1 28 16 44 55 52 36 27 
Exp - - - - - 25 16 19 18 14 3 0 0 
GP 0 1 4 1 5 2 5 7 10 25 42 27 3 
Ny Dag 0 0 0 16 7 20 30 8 0 - - - - 
Soc 0 12 8 23 21 23 - - - - - - - 
Stockholm 1 4 6 30 15 32 37 - - - - - - 
SvD 2 8 18 29 16 33 71 57 70 26 23 17 2 
Sydsvenska 0 0 0 1 11 16 28 18 28 37 19 3 6 
Genomsnitt 
per 
tidning & 
månad* 0,3 4,0 5,9 15,2 10,6 16,9 26,6 23,9 29,3 28,6 23,7 15,5 14 

Tabell 2 Antal teckningar per tidning och månad samt genomsnitt 

* Genomsnittet har räknats ut genom att addera antalet teckningar under januari månad det aktuella 
året och dividera det med antalet olika tidningar som ingår i urvalet för detta år. 

 

Översikten visar också på att den "gyllene perioden" för satirteckningen sträckte sig från 1962 till 
1992. Innan dess kan man kanske beskriva det som en etableringsfas, där antalet ökar jämt med 
undantag för krigsåret 1942. Efter 1992 är genomsnittet fortfarande högt, men det beror främst på 
att Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten ligger på en mycket hög nivå. För övriga tidningar är det 
tal om en mer eller mindre kraftig minskning. 

Man skulle kunna tänka sig at minskningen av antal satirteckningar hänger ihop med att tidningarna 
har bytt format från broadsheet till tabloid, men i samtliga fall finns det inget samband mellan 
tabloidiseringen och minskningen i antal satirteckningar. Förklaringen måste helt enkelt sökas i 
redaktionella och ekonomiska beslut. 

För att sammanfatta denna kvantitativa studie kan man säga att bilden av satirteckningar i svensk 
dagspress är sammansatt, och att olika tidningar har haft olika utvecklingar men att några 
huvudtendenser är tydliga: satirteckningarna har främst rört inrikes händelser och har gjorts av 
svenska tecknare, och de har främst haft form av satir eller vardagssatir. Var i tidningen de har 
placerats har varierat, men tydligt är att den klassiska "political cartoon" ‒ självständiga teckningar 
som kommenterar politiska händelser på ledarsidorna ‒ inte har varit en självklar modell i Sverige. 
Därmed skiljer sig Sverige från t.ex. Danmark som är det enda landet där det har gjorts en 
systematisk undersökning av satirteckningarnas historia (Munk 2019). Hur det sen förhåller sig med 
satirteckningarnas innehåll kommer att behandlas i en senare studie. 
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