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Abstrakt 
This project revolves around the political part poetry that is printed in newspapers can 

have. It focuses on a Swedish tradition directly translated into “daily verses” where an 

author writes a political poem every day in a newspaper. How do a political agenda take 

shape in a poem written in a short period of time and published in a forum like a 

newspaper? With the use of an analysis and comparison of two separated authors with 

different opinions in three specific political areas these questions is answered. The 

authors are Lotta Olsson Anderberg and Caj Lundgren and the political areas studied are 

gender equality, international political relations and nationalism. The project finds three 

specific answers to the question. First with the help of tools like metaphors, quotes, 

rewritten source material and hinting of well known references the political poetry 

addresses the reader in a direct way. Second these poems use the rhetorical strategy of 

focusing on the absurd in the opposition rather than arguing for the own political 

standpoint, turning the tables in an ironic way. The third answer is also the help of a 

tradition within itself that helps the readers understand the politics. A subgenre 

understood with help of the forum and the fact that the reader knows the poem will be 

political just by the headline “daily verses”. This shows that the poetic form called 

“daily verses” is to be regarded as political poetry.  

 

Nyckelord 
Dagsvers, Lotta Olsson Anderberg, Caj Lundgren, politisk lyrik, tillfällighetspoesi, 

litteratursociologi.  
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1. ÄMNESVAL 

Det här projektet innehåller närstudier av dagsverser. Dagsverser är en form av dikter 

placerade i ett tidningsforum och med ett ofta politiskt syfte. Dagsverser kan kallas för 

en sociologisk lyrik, främst därför att den mer traditionella poesin oftast inte gör 

anspråk på att vara direkt inverkande på samhället, dagsversen verkar vara som en 

kontrast till poesin som konstverk. Dagsversen har med åren blivit en egen subkultur 

inom litteraturen som ibland helt glöms bort, exempelvis finns litteraturhistoriska 

antologier som helt utlämnar dagsversen.
1
 Till mitt ämnesval leder ett intresse för hur 

denna politiska poesi kan fungera på olika sätt, och i förlängningen finns ett intresse för 

frågan ”hur verkar dagsversen i samhället”? Då den här frågan är ofantligt stor och 

svårstuderad så fokuserar arbetat på dagsversen i sig, att med hjälp av en jämförande 

studie se hur dagsversen som uttrycksmedel kan variera mellan två författare rörande 

olika politiska ämnen.  

      De författare som kommer att studeras är Caj Lundgren, som skriver under namnet 

Kajenn, och Lotta Olsson, som ibland skriver under namnet Lotta Olsson Anderberg. 

Dessa två författarval motiveras av att de skrev för olika tidningar, Svenska Dagbladet 

respektive Expressen, att de verkade under ungefär samma tidsspann, 1990-talet, och att 

de ofta hade olika sätt att se på politiska ämnen. Författarna tillhör olika generationer, 

det skiljer 42 år mellan dem. Det är både det de har gemensamt och det som skiljer dem 

åt som gör en jämförelse intressant. Dessa författare har dessutom sina dagsverser 

utgivna och samlade i bokform, något som tyder på att de dels är skickliga på att hantera 

genren dagsvers, och dels är tillräckligt populära för att få sina dagsverser spridda 

utanför tidningsforumet.  

      De politiska frågor som kommer fungera som utgångspunkt är jämställdhet, 

internationella politiska relationer och nationalism, och hur dessa olika områden kan 

behandlas på olika sätt av två författare. Jämställdhet avser de sociala skillnader som 

finns mellan två personer med olika medfödda förutsättningar gällande könstillhörighet. 

Internationella politiska relationer behandlar nationsgränserna och hur öppna respektive 

stängda dessa gränser bör vara gentemot människor från andra nationer. Nationalism 

avhandlar hur författarna ser på den nationella identiteten. Dessa politiska områden har 

valts dels för att författarna visar på motsatta åsikter i frågorna, dels därför att frågorna 

fortfarande är aktuella och inte daterade som politiska diskussioner.  

                                                 
1
 Exempelvis kan man slå upp ordet ”Dagsvers” i ”Litteraturens historia i Sverige” utan att hitta det. 
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      Om man slår upp begreppet dagsvers i Svenska akademins ordlista står det ”dikt i 

tidning som kommenterar aktuella ting”.
2
 Om man gör detsamma i 

Nationalencyklopedin förklaras dagsvers som ”Dikt i dagstidning som kommenterar 

aktuell händelse. Till versen fogas ofta en teckning. I Sverige lanserades dagsversen av 

Dagens Nyheter 1920”.
3
  

      Aktuella händelser i dagstidningar behöver inte vara politiska men många 

dagstidningar rapporterar om politik. Därför har dagsversen ofta en politisk dimension. 

Det går att se dagsversen som en politisk form av poesi.  

      På många sätt skiljer sig dagsversen från övrig poesi. Lotta Olsson skrev i ett förord 

till sin bok Dagsländor, verser och teckningar en karaktärisering av dagsversen. Hon 

skriver att ”Dagsversen är ju till sin karaktär en tillfällighetstext”, och så slår hon fast att 

”ingen dagsvers skapats utan stor stress och vånda”.
4
 Tillfället är en viktig del av 

dagsversen, och tidspressen gör verken till tillfällig poesi avsedd att kommenterar 

samtiden.  

      Lotta Olsson Anderberg föddes 1973. Hon skrev dagsverser för Helsingborgs 

dagblad mellan 1991 och 1992. 1994 utkom hennes debut Skuggor och speglingar, en 

samling sonetter. Hon började skriva dagsverser för Expressen samma år och har efter 

det främst arbetat som barnboksförfattare. Hon har även arbetat som översättare och 

dramatiker.  

      Caj Lundgren föddes som Karl Johan Lundgren 1931. Han har skrivit dagsverser för 

Svenska Dagbladet från 1953. För att separera sin journalistiska gärning från 

dagsversförfattandet har hans dagsverser underskriften Kajenn. Vid sidan av sin 

journalistiska gärning har han arbetat som översättare till ett tjugotal böcker från 

engelska och tyska till svenska.  

      Litteratur påverkar sina läsare. Litteraturen påverkar även samhället i stort. Det är 

svårt att föreställa sig hur den moderna människan skulle tänka och resonera om inte 

verk som Om arternas uppkomst (On the origin of species 1859) av Charles Darwin, 

Drömtydning (Die traumdeutung 1901) av Sigmund Freud eller Dialog om de två 

världssystemen (Dialogo 1632) av Galileo Galilei hade skrivits. En människa idag 

behöver inte ha läst dessa verk men har sannolikt ändå en relation till dem. Detsamma 

kan sägas om den politiska världen om ett par helt avgörande böcker aldrig skrivits. 

                                                 
2
 Dagsvers. Svenska akademins ordlista över svenska språket. Stockholm: Nordstedts. 2015, s. 188. 

3
 Dagsvers. Nationalencyklopedin. Malmö : NE vol. 4 : 2009, s. 82. 

4
 Olsson Lotta, Jönsson Maria Dagsländor, verser och teckningar” Helsingborg: Helsingborgs dagblads 

förlag. 1992, s. 3.  
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Exempelvis Det kommunistiska manifestet (Manifest der kommunistischen Partei 1848) 

av Karl Marx och Friedrich Engels, Om friheten (On Liberty 1859) av John Stuart Mill 

eller Det andra könet (Le deuxième sexe 1949) av Simone de Beauvoir. Dessa exempel 

är facklitterära verk men det finns även exempel på författare som gjort politiska 

insatser i tidningsformatet. J’accuse, ”Jag anklagar” från 1898 var en tidningsartikel 

skriven av Émile Zola som fick stora politiska konsekvenser.
5
  

      Begreppet litteratur kommer att användas för dagsverserna i det här arbetet. De 

skönlitterära verken har en historia av att både spegla och debattera samhällsproblem, 

exempelvis Ett dockhem av Ibsen, medan lyriken inte har analyserats på samma 

sociologiska sätt.
6
 
7
 

      Eftersom vi måste förhållas oss till litteraturen som samhällsförändrande så behöver 

vi utvidga forskningsområdet litteratursociologi till att inte enbart studera litteraturens 

roll i samhället utan också dess påverkan. Därför kommer det här arbetets teoretiska 

förutsättningar att vara litteratursociologiska, även om undersökningen i sig kommer att 

bestå av en inomtextlig lyrikanalys och litteratursociologin enbart kommer att utgöra 

ramverket för arbetet. 

2. FRÅGESTÄLLNING OCH SYFTE 
På vilka olika sätt kan dagsverser uttrycka ett politiskt budskap? Vilka retoriska verktyg 

använder dagsversförfattarna Olsson Anderberg och Lundgren för att förmedla sina 

politiska budskap? 

      Dessa två frågor kommer att vara utgångspunkt för undersökningen. Projektet har 

flera syften, dels att presentera den litterära genren dagsvers och dels att undersöka hur 

denna litteraturform används. Det finns också ett intresse i att få studera dagsversen som 

länk mellan journalistisk media och litteratur och se hur tidningsforumet gör poesin 

politisk. Dagsverser har en tradition av att kommentera aktuella samhällsdebatter på ett 

sätt som den traditionella poesin inte har.  

      Projektets utgångspunkt är litteratursociologiska teorier applicerade på den lyrik- 

form dagsversen är, om människan som samhällsvarelse och hur den litteratur 

människan skapar reflekterar samhället. Teorier om den samhällspåverkande litteraturen 

kommer att vara fundamentet för det här projektet.  

                                                 
5
 Dreyfusaffären. Vad varje svensk bör veta. Boston: Albert Bonniers förlag. 2004, s. 19. 

6
 Bernt Olsson, Ingemar Algulin. Litteraturens histora i Sverige. Riga: Nordstedst förlag. 2009, s. 274 

7
 Lars Elleström. Lyrikanalys, en introduktion. Lund: Studentlitteratur. 1999, s. 121. 
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3. TEORI OCH FORSKNINGSÖVERSIKT  
Det som behövs för studien är källor inom tre specifika områden, först en källa för 

teorin i form av en bok om litteratursociologi, för det andra en källa rörande politiska 

idéer för att undersöka syftet med materialet, avslutningsvis behövs en källa gällande 

lyrikanalys för metoden. Följande huvudkällor kommer att användas.  

      Boken Litteratursociologi, texter om litteratur och samhälle har som syfte att 

presentera litteraturens roll i samhället. Även tidningsforumet får utrymme i boken 

vilket har betydelse för en studie av dagsverser, eftersom dagstidningar är dagsversens 

främsta forum och medium för att nå ut med sina budskap. Vidare är mönstret för hur en 

författare når ut till sin läsare väl beskrivet i källan och detta fungerar som bevis för att 

litteratur har en påverkan på samhället, och i förlängningen politiken. Boken innehåller 

en illustration för hur ett manuskript först skrivs i ensamhet av en författare, sen skickas 

ut i olika forum för att läsas av en större grupp individer. Dessa forum varierar men det 

som har störst betydelse för en studie av dagsverser är dagstidningarna, även om många 

dagsverser ges ut i samlingsvolymer i bokform.
8
 

      Litteratursociologin kommer att vara det teoretiska ramverket för undersökningen, 

men det kommer inte att vara en receptionsstudie utan fokuset kommer att ligga på hur 

samhällsdebatter speglas i dagsverser, och i förlängningen vilka hjälpmedel författarna 

använder sig utav för att genomföra denna avspegling. 

      Boken Political Thought ger en större förståelse för de politiska ämnena 

jämställdhet, internationella politiska relationer och nationalism som kommer att 

analyseras. Historiska texter om jämlikhet av bland annat Mary Wollstonecraft, Carol 

Gilligan och Alison M Jaggar finns medtagna i källan. Detsamma gäller för nationalism, 

både texter om aggressiv nationalism och nationalism som identitet finns representerade 

i boken. Internationella politiska relationer saknar en rubrik i källan men finns förklarad 

i avsnitten om nationalism. 

      För att analysera själva dagsverserna så finns ingen källa med titeln ”att analysera 

dagsverser”, därför får Lyrikanalys fungera som ett substitut. Lars Elleströms 

Lyrikanalys ger flera exempel för hur man analyserar korttexter av olika slag. Dessutom 

innehåller boken analysexempel, bland annat Sonya Åkessons ”Äktenskapsfrågan” tas 

upp.
9
 Den analysen liknar den som kommer användas i jämställdhetsavsnittet. Hur 

                                                 
8
 Svedjedal Johan (red.). Lars Furuland. Litteratursociologi, texter om litteratur och samhälle. Lund: 

Studentlitteratur. 2012, s. 38 f. 
9
 Lars Elleström. Lyrikanalys, en introduktion. Lund: Studentlitteratur. 1999, s. 145 f. 
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Elleström har använt sig av en jämställdhetsanalys kan hjälpa det här arbetet och 

appliceras på dagsverserna som berör jämlikhet.  

      Det finns ett par kapitel i boken Litteratursociologi som pekar på att litteratur 

påverkar sina läsare. I inledningskapitlet av Lars Furuland står det att ”Dikt är en 

produkt av samhällslivet”,
10

 detta kallas för speglingsteorin och är enligt Furuland 

vanlig inom marxistisk litteratursociologi. Boken innehåller även motsatsen, att 

diktningen kan påverka samhället, detta är viktigaste för undersökningen. Furuland 

skriver om ”Diktens sociala och politiska funktion”,
11

 han skriver att ”det går inte att 

förneka att många människor verkligen får starka emotionella reaktioner vid läsning av 

dikter eller romaner som förmår tala till just dem”,
12

 detta citat är viktigt därför att det 

slår fast att en dikt kan påverka en läsare, Furuland skriver om den mängd biografier 

som visat på hur människor påverkats för livet av det skrivna ordet. Samhället är ett 

teoretiskt begrepp som oftast hänvisar till det sociala kontrakt och system som 

människor upprätthåller för att kunna samexistera.
13

 Om litteraturen påverkar 

individuella människor, och dessa individuella människor utgör samhället, så är det ett 

rimligt antagande att litteraturen påverkar samhället.  

      Furuland är tudelad till diktarens sociala roll, först nämner han att litterära verk har 

skapat opinioner som lett till politiska förändringar i samhället, hans exempel är Upton 

Sinclairs bok The Jungle från 1906 som var en av orsakerna till att USA instiftade lagen 

Pure Food and Drug Act som berör sanitetsfrågor på arbetsplatser, sen väljer Furuland 

att påpeka att alla politiska frågor som litteraturen har berört redan har diskuterats och 

att graden av inblandning av diktaren är omöjlig att uppskatta.
14

 Det här projektet 

kommer att ha Furulands teori som fundament. Det går inte att veta hur stor påverkan en 

text har på sin läsare, men det finns en påverkan, en författare kan väcka en opinion och 

påverka sin samtid, överförandet av en politisk idé från författare, via text till en läsare 

kommer att vara en viktig teoretisk förutsättning för arbetet.
15

  

                                                 
10

 Johan Svedjedal (red.), Lars Furuland. Litteratursociologi, texter om litteratur och samhälle. Lund: 
Studentlitteratur. 2012, s. 26. 
11

 Ibid., s. 33 
12

 Ibid., s. 33 
13

 Michael Rosen, Jonathan Wolf, Aristotle. Political Thought, Separate Spheres. Oxford: Oxford 
university press. 1999, s. 52 f. 
14

 Johan Svedjedal (red.). Lars Furuland. Litteratursociologi, texter om litteratur och samhälle. Lund: 
Studentlitteratur. 2012,  s. 33 f. 
15

 Det hade inte gått att göra en receptionsstudie då detta inte går att förankra vetenskapligt. Det går 
inte att med säkerhet veta hur en läsare påverkas av en dagsvers, men i undersökningen så har litterära 
tekniker för hur en författare kan föra fram ett politiskt budskap analyserats, dessa kan ha en viss 
påverkan på sina läsare. Yttre faktorer som har en påverkan på uppfattningen av detta budskap, som 
illustrationer, aktuella debatter, tidningsforumet och dagsversens traditioner, har alla fått plats i 



  
 

6 

 

      Litteratursociologi berör även det forum som dagsversen verkar i, tidningsforumet. 

För varje dagsvers för en politisk fråga kan det finnas en emot, på samma sätt som 

tidningsmediet fungerar i samhället. Det är inte nödvändigt för en dagsversförfattare att 

ha samma politiska ställningstagande som den dags- eller kvällstidning verket trycks i, 

men tidningens politiska ideologi har sannolikt en viss påverkan. Framförallt når 

dagsversen ut till en stor läsekrets med hjälp av tidningarna, vilket gör genren till en bra 

kanal för att föra ut politiska åsikter. Furuland skriver exempelvis att pressen var viktig 

för Ivar Lo Johanssons författarskap.
16

   

      Politisk lyrik har varit framträdande inom andra kulturområden, exempelvis musik. I 

musikuppslagsverket Bonniers Musiklexikon beskrivs protestsång som protester mot 

orättvisor, med rötter i 1500-talets balladtradition.
17

 Svenskamerikanen Joe Hill lyfts 

fram som ett exempel på politisk diktare inom sångtraditionen i samma källa.
18

 I 

American Political Poetry in the 21st Century lyfts den moderna musiken fram, med 

hiphopgenren som en stor källa till politisk poesi.
19

  

      Litteratursociologi kommer att användas för att studera länken mellan litteratur och 

samhälle. Lyrikanalys kommer att användas för att studera dagsverser, i grund och 

botten är dagsverser en form av lyrik. Elleström skriver i sin bok Lyrikanalys att 

litteratursociologin inte har intresserat sig för lyriken.
20

 Därför kompletterar teorier om 

litteratursociologi och lyrikanalys varandra väl. Det finns ingen tidigare forskning om 

de utvalda författarna. På många sätt är det här ett outforskat område vilket har både för- 

och nackdelar. Fördelarna är att helt nya forskningsresultat kan nås och att en studie av 

det här slaget kan hjälpa till att fylla i ett outforskat område, som lyriksociologi, 

nackdelen är att det kan bli svårare att förankra vissa teorier. Kan man tolka lyrik 

politiskt utan tidigare genomförd forskning att falla tillbaka på? Eftersom det inte finns 

specifika källor att tillgå så måste arbetet söka förankring inom andra områden främst 

inom litteratursociologin och tidigare texter inom politisk filosofi, men även forskning 

inom lyrikanalys kommer att bidra till förankringen. De litteratursociologiska frågor 

som är viktiga är hur en författare kan föra fram sin politiska ståndpunkt till en läsare, 

och hur författaren försöker övertyga läsaren om att denna ståndpunkt är den rätta? 

                                                                                                                                               
studien. Efter detta har en vetenskaplig analys av texterna varit genomförbar och alla slutsatser har gått 
att förankra med källor. 
16

 Johan Svedjedal (red.). Lars Furuland. Litteratursociologi, texter om litteratur och samhälle. Lund: 
Studentlitteratur. 2012,  s.35 f 
17

 Protestsånger. Bonniers Musiklexikon. Stockholm: Albert Bonniers förlag. 2003, s. 397. 
18

 Ibid., 
19

 Michael Dowdy. American Political Poetry in the 21st Century. Tempe: Palgrave Macmillan. 2007, s. 3 f 
20

 Lars Elleström. Lyrikanalys, en introduktion. Lund: Studentlitteratur. 1999, s. 121. 
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4. METOD, AVGRÄNSNING OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  
Undersökningen kommer att utgöras av en komparativ studie av ett antal dagsverser, tio 

jämt fördelat mellan två valda författare, Lotta Olsson Anderberg och Caj Lundgren. De 

tio dagsverserna har valts utifrån tre politiska områden där de två författarna ger uttryck 

för olika åsikter. De tre valda områdena är jämlikhet, internationella politiska relationer 

och nationalism.
21

 

      Undersökningen kommer att bestå av lyrikanalyser. Analyserna i sig kommer att 

bäras upp av två pelare. Den första pelaren kommer att vara utomtextlig, genom att i 

inledningen av varje ämne ta upp de politiska förutsättningar som finns med hjälp av 

sociologiska politiska källor, för att på så sätt förankra eventuella politiska iakttagelser. 

      Den andra pelaren är den inomtextliga, finns det teman som går igen i texten? 

Upprepningar, ordfält eller liknande litterära tekniker. Dessa antaganden kommer att 

förankras med hjälp av tydliga textexempel.  

      Metoden kommer att vara kvalitativ, även om antalet analyserade texter kommer att 

vara så mycket som tio stycken så kommer tonvikten att ligga på tolkningar av dessa 

texter.  

      Det som kommer att jämföras är hur olika politiska åsikter kan uppfattas i 

dagsverserna, och vilka litterära verktyg författarna använder sig av för att tydliggöra 

sina åsikter. I ett diskussionsavsnitt kommer resultaten av dessa analyser att jämföras.  

5. UNDERSÖKNING  
För att hjälpa läsaren att förstå dagsversernas kontext så använder författarna olika 

tillvägagångssätt. I Lotta Olsson Anderbergs fall finns en inledande text till varje 

dagsvers i hennes tryckta samling i bokform, avsedd för att förtydliga och påminna 

läsaren om den kontext som dagsversen var författad i. Dessa sammanfattningar av 

dagsversernas samtid kommer att presenteras i korthet, dels för att underlätta tolkningen 

av dagsversen och dels för att påvisa att författaren hade ett politiskt syfte med sina 

dagsverser.   

      Vad gäller Caj Lundgrens så arbetade han alltid tillsammans med en illustratör, både 

i den första tryckningen i tidningen han arbetade för och senare även medtagna i 

samlingarna i bokform. Dessa illustrationer är viktiga för läsarens uppfattning om 

                                                 
21

 Både Olsson Anderberg och Lundgren har många områden där de är politiskt överens. Det finns även 

ytterligare områden där de inte kommer överens som hade kunnat undersökas om det funnits mer 
utrymme. Exempelvis har de olika uppfattningar om kristendomen, något som Olsson Anderberg är 
skarpt kritisk emot medan Lundgren är mer positivt inställd till. 
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vilken värdering författaren hade, men det är också hur illustratören tolkade dagsversen 

och inte nödvändigtvis författarens avsikt med sin text. Därför kommer fokuset inte att 

ligga på illustrationen i den här undersökningen utan på den egentliga texten. Ibland blir 

det oundvikligt att frånse att illustratören Fibben Hald har påverkat läsarna redan innan 

de läst texten, men främst kommer författarens insats att lyftas fram. Att använda sig av 

en illustratör är en del av dagsverstraditionen och bör därför tas med i 

undersökningen.
22

 Hans Lund skriver i ett kapitel i boken Intermedialitet om 

illustrationens roll i litteraturen. Han hävdar att textillustrationer har en påverkan på 

läsaren,
23

 och att det kan vara svårt att avgöra om det är illustrationen eller texten som 

är primär.
24

 Detta kan tolkas som att det är upp till den enskilde läsaren att avgöra hur 

hierarkin mellan text och illustration ser ut. En kort förklaring av hur illustrationen som 

medföljde dagsversen såg ut kommer att presenteras innan varje analys av Lundgrens 

texter, men illustrationernas roll kommer vara liten i själva analysen.  

      Viljan att ge en kontext till läsaren kan ses som en av skillnaderna mellan 

dagsversen och den traditionella poesin. Dikten vill gärna stå för sig själv och vara ett 

eget verk medan dagsversen är ett inlägg i en samhällsdebatt.  

      Under varje ny rubrik kommer en kort inledning med den politiska innebörden av 

rubriceringen att finnas, detta för att tydliggöra förutsättningarna för tolkningen.  

      Analysen kommer förespråka försiktighet gällande mångtydighet, främst satir, ironi 

och metaforer, på grund av bevissvårigheter inom dessa områden. Då båda författarna 

ibland använder sig av mångtydighet så är det nödvändigt att definiera de olika 

formerna av mångtydighet som används.  

      Ironi definieras av Elleström som en tolkning i direkt motsats till vad som faktiskt 

står.
25

 Metaforer är bildspråk som får läsaren att tänka på något snarlikt det som faktiskt 

står. Elleström kallar det för ”likhetsrelation”.
26

 Det som skiljer ironi och metafor åt är 

enligt Elleström att de är varandras motsatser, metaforer söker likheter medan ironi 

beskriver skillnader. Författaren väljer även att påpeka att både metaforen och ironin är 

tolkningsfrågor.
27

 Satir definieras enligt Svenska akademins ordlista som ”förlöjligande 

skrift, kvickt och bitande hån”.
28

  

                                                 
22

 Dagsvers. Nationalencyklopedin. Malmö : NE vol. 4 : 2009, s. 82. 
23

 Hans Lund. Intermedialitet, Ord, bild och ton i samspel. Lund: Studentlitteratur. 2002, s. 55. 
24

 Ibid., s. 57 f 
25

 Lars Elleström. Lyrikanalys, en introduktion. Lund: Studentlitteratur. 1999, s. 87. 
26

 Ibid., s. 82 
27

 Ibid., s. 87 
28

 Satir. Svenska akademins ordlista över svenska språket. Stockholm: Nordstedts. 2015, s. 1117. 
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5.1 JÄMSTÄLLDHET 
Enligt Svenska akademins ordlista så definieras jämställdhet som ”jämlikhet mellan 

kvinnor och män”.
29

 Ordlistan specificerar inte vad jämlikhet innebär. Om man slår upp 

ordet jämlik i samma uppslagsverk står det ”de är jämlika, de har samma rättigheter 

mm”.
30

  

      Som politiskt ämne är jämlikhet mellan könen en uråldrig fråga. Platon skrev om 

kvinnan som ”det svagare könet”.
31

 Aristoteles hävdade att mannen är ”hemmets” 

mästare och regerar över sin fru som en statsman och sina barn som en kung.
32

 Mary 

Wollstonecraft studerade kvinnors rättigheter och ansåg att män har ynnesten att agera 

för sitt eget bästa, medan kvinnan alltid förväntats och tvingats att agera för båda man 

och barns bästa före sitt eget.
33

 I svenska litteratur blev frågan om jämställdhet viktig 

först vid det moderna genombrottet mellan år 1879 och 1909. År 1885 bildades Fredrika 

Bremer-förbundet och författare som Victoria Benedictsson, Ellen Key och Anne 

Charlotte Leffler tog jämställdhetsfrågan inom litteraturen till en ny nivå.
34

 På 1910 

talet började kvinnorörelser att arbeta för kvinnlig rösträtt, även inom litteraturen där 

exempelvis Elin Wägner skrev kritiska verk om det patriarkala samhället.
35

 Mannens 

respektive kvinnans sociala roll är en ständigt pågående diskussion och både Lotta 

Olsson Anderberg och Caj Lundgren har berört ämnet med sina dagsverser.  

 

Dagsversen ”Samliv” av Lotta Olsson Anderberg trycktes den fjärde december 1996 

och berörde en då färsk undersökning gällande hemarbete. Det visade sig att det 

fortfarande var främst kvinnor som skötte majoriteten av arbetet i hemmet. När ett antal 

män fått frågan om detta resultat hade de svarat att de tyckte att ” en traditionell 

fördelning av hushållsbestyren befrämjar kärlekslivet”.
36

 

 

Samliv 

Att hemmet är ljuvt kan man tycka! 

Vårt hem är vårt äktenskaps borg. 

                                                 
29

 Jämställdhet. Svenska akademins ordlista över svenska språket. Stockholm: Nordstedts. 2015, s. 574. 
30

 Jämlik. Svenska akademins ordlista över svenska språket. Stockholm: Nordstedts. 2015, s. 573. 
31

 Michael Rosen, Jonathan Wolf, Plato. Political Thought, Women as weaker partners. Oxford: Oxford 
university press. 1999, s. 34 f. 
32

 Michael Rosen, Jonathan Wolf, Aristotle. Political Thought, Separate Spheres. Oxford: Oxford 
university press. 1999, s. 36. 
33

 Michael Rosen, Jonathan Wolf, Mary Wollstonecraft. Political Thought, The Rights of Women. Oxford, 
Oxford university press. 1999, s. 39 f. 
34

 Bernt Olsson, Ingemar Algulin. Litteraturens histora i Sverige. Riga: Nordstedst förlag. 2009, s. 266. 
35

 Bernt Olsson, Ingemar Algulin. Litteraturens histora i Sverige. Riga: Nortdstedts förlag. 2009, s. 340 f. 
36

 Lotta Olsson Anderberg. Dagsvers. Falun: Albert Bonniers förlag. 2000, s. 33. 
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Till gagn för vår äktenskapslycka 

är städningen kvinnans försorg. 

 

Så kan man på förhand bestämma 

sitt kärlekslivs faktiska höjd:  

den kvinnliga makten hör hemma 

där hemma, till kärlekens fröjd. 

 

Det blomstrande samlivet hägrar, 

när könskampen tappar terräng. 

för säg vilken kvinna förvägrar 

sin man sen hon stupat i säng?
37

  

 

I dagsversen använder sig författaren tydligt av återkommande teman. Ordet ”Hem” 

eller liknande former som exempelvis ”hemmet” återkommer fyra gånger, på rad ett, 

två, sju och åtta. Detta är också ett exempel på semantiska språkfält, ordet ”hem” 

kommer på raderna efter varandra, en upprepning som sannolikt är avsiktlig för att slå 

fast temat. ”Hemmet” blir viktigt av två anledningar, dels var hemmet kvinnans 

traditionella arbetsplats, dels är hemmet platsen för sex och samlevnad, vilket passar in i 

dagsversens aktuella kontext. Dessa anledningar kan ses som anledningarna till att 

hemmet lyfts så tydligt i dagsversen.  

      Andra viktiga teman för att få fram sitt budskap är ord som väcker association till 

sex och samlevnad. ”Äktenskapet” nämns på rad två och tre, tydligt tillsammans som 

upprepningar. ”Kärleksliv” och ”kärlekens höjd” nämns på rad sex respektive åtta. 

”Samlivet” nämns på rad nio och hela dagsversen avslutas med ordet ”säng”, den plats 

där könen möts och äktenskap fullbordas. De två sista raderna kan tolkas som en effekt 

rörande ordet ”förvägra”. ”Förvägra” har en dubbel betydelse, att antingen förvägra sin 

man i sängen, eller förvägra sin egen sexualitet för mannens skull. Sluteffekten är 

antagligen att påpeka det underliga i åsikten att en kvinna bör sätta sin egen sexualitet åt 

sidan och ställa upp för sin man oavsett om hon har lust eller inte.  

      I rad två finns en tylig metafor, ”Vårt hem är vårt äktenskaps borg”, en borg är ett 

annat ord för en befästning, en konstruktion avsedd för att både skydda genom att 

stänga inne det egna och att stänga ute omvärlden. Att se äktenskapet som en borg kan 

vara att fokusera på den fängslande delen av äktenskapet. Även här finns en 

mångtydighet. En borg kan stå för stor trygghet, ett historiskt skydd från marodörer som 

lurar utanför murarna, eller som en frihetsberövande konstruktion man inte kan lämna, 

som det fängelse som borgar historiskt användes som.  

                                                 
37
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      Dagsversen kritiserar på så sätt inställningen till hemarbete som något kvinnligt och 

till och med upphetsande för vissa män. Detta tar författaren fasta på genom att dels 

kritisera hemmet som ett fängelse, dels genom att kritisera traditionella sexuella roller, 

främst kvinnan som den som gör de sexuella uppoffringarna i ”sängen”, medan mannen 

lämnar hemmet för att ta hem de nödvändiga medlen. Det är en viktig skillnad mellan 

de traditionella könsrollerna att kvinnan förväntas stanna hemma medan mannen lämnar 

hemmet för att arbeta. Om inte bara ”hemmet” är kvinnans traditionella arbetsplats utan 

även ”sängen” ses som en arbetsplats där plikten ska utföras gentemot mannen, då finns 

en aspekt av prostitution i dagsversen. Att stanna hemma och låta mannen arbeta för att 

sedan dela med sig av lönen i utbyte mot könsligt umgänge ”sen hon stupat i säng”, då 

går det att skönja prostitution i dagsversen. Författaren vänder sig sannolikt starkt 

kritiskt till den typen av traditionell hierarki och konstruktion av äktenskap och hem.  

 

Dagsversen ”Val av fru” av Lotta Olsson Anderberg trycktes den tionde november 1999 

och berörde ett nyhetsbrev skrivet av en manlig styrelseordförande vid namn Bernt 

Magnusson. Nyhetsbrevet handlade om vad som kännetecknade en bra verkställande 

direktör. I nyhetsbrevet skrev Magnusson citat ”Han ska ha valt en bra hustru som är 

lojal och inte ställer några krav när han kommer hem”.
38

  

 

 

Val av fru 

Bakom varje man som lyckas 

står en tapper fru givakt.  

Litet gammaldags, kan tyckas, 

men så anser män med makt.  

 

Vill man lyckas, faller valet  

på en fru som är lojal. 

Snäll passopp är idealet, 

utan krav och svar på tal. 

 

Så hörs maktens män förtälja: 

välj en osjälvständig sort. 

(Annars vill de själva välja 

- och då väljs nog chefen bort.)
39

 

 

                                                 
38

 Lotta Olsson Anderberg. Dagsvers. Falun: Albert Bonniers förlag. 2000, s. 110. 
39
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I den här dagsversen använder sig författaren av språkfält uppdelade mellan manligt och 

kvinnligt. Rad ett berör mannen, rad två kvinnan kallad för ”fru”. Dagsversen är 

uppdelad i tre verser där den första och sista raden utan undantag berör mannen. Det 

börjar och slutar med mannen. Även om rad tolv inte nämner mannen utan använder sig 

av begreppet chefen, men i sammanhanget och den inledande förklaringen till 

dagsversens ursprung så kan vi anta att chefen är en man.  

      På rad två finns en metafor för den ”ideala” hustrun. Författaren för tankarna till det 

militära, en soldathustru, orden ”tapper” och ”givakt” är det som väcker associationerna. 

Vidare återupptas det temat i den andra versen där rad sex innehåller ordet ”lojal”, något 

som soldater förväntas vara, och på rad sju ordet ”passopp”, något som soldater 

förväntas vara gentemot sin officer. Anledningen till hänvisningarna till soldatyrket kan 

antas ha med makt att göra. Både rad fyra och nio tar upp begreppet makt, dessutom i 

direkt anslutning till ordet man, ”män med makt” och ”maktens män” på respektive rad. 

En officer har makt över sin soldat, soldaten förväntas vara en lojal passopp som står i 

givakt. Men makten tas även upp på de två avslutande raderna. Att om mannen inte 

väljer en lojal soldatfru så finns en risk att ”chefen” väljs bort. En officer kan ses som en 

sorts chef. ”Valet” fungerar i dagsversen som en form av makt i sig. Rad fem och sex 

berör mannens val av lämplig partner, medan avslutningen berör kvinnans möjlighet till 

val av man. Den som får och kan välja har makten, något som rad åtta ”välj en 

osjälvständig sort”, tydligt påpekar. Att välja är en form av makt, möjligheten att välja 

sitt liv och sin man, en direkt motsats till den hierarki som finns i det militära. En 

demokratisk struktur med möjlighet att välja istället för att blint lyda order.  

      Att lyckas är återkommande i dagsversen. Att lyckas är att åstadkomma det man 

vill, då kan man känna stor lycka. Lyckan kan ses som målet i dagsversens värld, vilket 

går emot det nyhetsbrev som dagsversen kommenterar. Syftet med nyhetsbrevet var att 

hävda att ett kravlöst hem var en bra förutsättning för yrkeslivet gällande verkställande 

direktörer. För författaren är fruns lycka sannolikt det som får lida av det föreslagna 

arrangemanget. Både rad ett och fem tar upp den lyckade mannen.  

      Hela dagsversen inleds med ordet ”Bakom”. Vilket kan tolkas som den position 

Magnusson tyckte passade VD hustrun bäst. Att stå bakom den lyckade mannen snarare 

än att lyckas själv.  
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Sammanfattningsvis så har Lotta Olsson Anderberg en starkt negativ inställning till den 

traditionella kvinnorollen. Hon anser inte att en kvinna ska vara underordnad sin man 

per automatik på grund av sitt kön. Hon förespråkar ett mer jämställt hem och samhälle.  

 

Dagsversen ”MAKTMATEMATIK” av Caj Lundgren trycktes i Svenska Dagbladet den 

15 mars år 1993 och berörde jämlikheten. Den illustration som Fibben Hald valde att 

bidra med föreställde en man och en kvinna tryckandes sina pannor mot varandra i 

försök att vinna mark. De enda tydliga skillnaderna mellan mannen och kvinnan i 

teckningen var smalare armar och ett hängande bröst på kvinnogestalten. De båda 

människogestalterna kämpar om utrymme.
40

  

 

MAKTMATEMATIK  

”Halva makten” vill i dag 

många kvinnor knipa.  

Vad den makten är för slag 

söker vi begripa.  

 

Vilken hälft av vad och hur 

önskar man bestämma? 

Frågan är till sin natur 

ett konkret dilemma.  

 

Törst till makten är som känt 

sällan lätt att släcka.  

Endast femtio procent 

brukar inte räcka.
41

  

 

Denna dagsvers kan antas vara en kritik av jämställdhetsarbetet. Författaren oroar sig 

för att halva makten kanske inte kommer att vara tillräcklig för kvinnor den dag det 

målet är uppnått. För att påpeka detta använder sig Lundgren av två tydliga teman, 

tydliga på det viset att de är enkla för läsaren att förstå.  

      Det första temat är upprepningar av olika begrepp för hälften. Utöver upprepningar 

av ordet ”hälften” finns även begrepp som ”dilemma” och ”femtio procent”. Hälften är 

också ett uttryck för en uppdelning, att dela upp mänskligheten i två hälfter, en manlig 

och en kvinnlig. Författaren säger inte emot att männen har mer makt än kvinnorna, rad 

ett och två är exempel på detta då kvinnorna vill ”knipa” ”halva makten” men ännu inte 

har den, men författaren oroar sig för försök att utjämna den obalansen då resultatet kan 

                                                 
40
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bli att kvinnorna får mer makt än männen. En äkta hälft är dessutom ett uttryck för en 

fru, det kan antingen ses som den kvinna som fulländar sin man, eller tolkas som att 

kvinnan bara är en hälft, oavsett är det en möjlig tolkning av temat med hälften.  

      Det andra temat är törsten, att vara törstig är att ha ett behov av vätska för att 

undvika uttorkning. I den här dagsversen törstar en grupp, antagligen kvinnorna, efter 

makt. Författaren oroar sig för att den törsten inte är så lätt att släcka. Att släcka en törst 

är att tillgodose det behov som är aktuellt, det är också ett grundläggande behov som 

måste tillfredställas. När törsten är släckt så är törsten över. Om det som en individ eller 

en grupp törstar efter är makt så är det sannolikt att det behovet inte är så lätt att 

tillgodose. Dels därför att det saknas tydligt mål då makt inte är något konkret utan ett 

teoretiskt tillstånd. Dels därför att makt har en beroendeframkallande effekt som enligt 

författaren kan vara svår att tillfredställa.  

      Titeln till dagsversen slår också fast temat. ”Maktmatematik” innehållet båda de 

metaforer som tagits upp. Att räkna för att se till att makten delas på hälften. På rad fyra 

finns ordet ”begripa”, att tänka och anstränga sig för att begripa är troligtvis 

hänvisningar till matematik. Att kalkylera med något så vagt som makt är svårt, något 

som kan ses som författarens avsikt, att visa på att det inte går att dela på det teoretiska 

begreppet makt på samma sätt som något mer konkret, som en hög med stenar eller en 

bit mark.  

 

Dagsversen ”FÖRLORARENS KLAGAN” av Caj Lundgren trycktes i Svenska 

Dagbladet den 24 maj år 1987 och berörde även den jämställdhetsfrågan. Illustratören 

tolkade dagsversen åt läsarna genom att teckna en gungbräda. Nere på marken satt en 

kvinnogestalt och tyngde ner brädan, uppe i luften satt en pojkliknande gestalt som inte 

tilläts gunga. De båda gestalternas minspel tyder på att den feminina sitter på tvären och 

vägrar gunga gungbräda medan den maskulina gestalten sitter snopet uppe i luften och 

förvägras komma ner.
42

  

 

FÖRLORARNAS KLAGAN 

Enligt det allrasom senaste rönet 

tillhör man alltså det klenaste könet.  

 

Livet fördelar den skänkbara lönen 

olika mellan de tänkbara könen. 
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Sällan är tillvaron rättvis och helskön.  

Någon gång tillhör man alltid ett felkön.  

 

Bråttom att ställa sig i freudiankön  

är det för dagen för alla av hankön.  

 

JämO och elände, grubbel och stönande. 

Vore man inte en hänsynsfull skönande 

skulle man fnissa åt allt detta könande
43

.  

 

Strukturen i dagsversen är tydlig, varannan rad avslutas med en form av ordet kön och 

ett rim. Endast den sista versen har tre rader men även där avslutas allt med en variant 

av ordet kön, ett tema som löper igenom hela dagsversen. ”Könet”, ”könen”, ”felkön”, 

”hankön” och verbvarianten ”könande” tas upp på rad två, fyra, sex, åtta och elva. 

Syftet med denna upprepning kan vara att ge läsaren uppfattningen att det fokuseras allt 

för mycket på könet i den dåvarande debatten. Författaren är trött på ordet kön och 

könsfrågan. Dessutom finns en ordlek med ord som liknar ordet ”kön”, som ”kö”, dess 

bestämda form kön, rön, lön och skön. Denna ordlek går igenom hela dagsversen och 

varvas med de olika formerna av kön.  

      Dagsversen innehåller flera begrepp som brukar återkomma i jämställdhetsdebatten. 

På rad ett nämns det ”svagare könet” vilket är det som ska värderas för att uppnå 

jämlikhet och balans, vilket kön är det svagare? Författaren vill få det till att han tillhör 

det svagare könet vilket möjligen bör uppfattas som ironiskt. Vidare tas lönefrågan upp 

i den andra versen. Den tydligaste ojämlikheten, samma lön för lika arbete oavsett kön 

brukar vara en grundförutsättning i diskussionen om jämställdheten.  

      Ytterligare ett standardbegrepp inom ämnet tas upp i vers fyra, rad sju, ”Bråttom att 

ställa sig i freudiankön”. Att tolka begreppet freudian är inte helt uppenbart då Sigmund 

Freud myntade en mängd begrepp inom psykologin. Exempelvis en ”freudiansk 

felsägning”,
44

 men i det här fallet kan det vara tänkbart att författaren avser begreppet 

”penisavund”,
45

 innebörden av detta är att kvinnor undermedvetet önskar att de föddes 

till män, denna teori har aldrig bevisats vetenskapligt men har överlevt som begrepp 

inom kulturen. Gissningsvis menar författaren att den kö som alla män bör skynda sig 

att ställa sig i är att avundas vaginan och önska att de fötts med ett annat kön än det 

manliga. ”Vagina avund” möjligtvis. En kö är dessutom en pågående framåtskridande 
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process, något som rör sig framåt. Att ställa sig i kön kan vara en indikation på att 

förändringen kommer, långsamt men säkert.  

      Avslutningen av dagsversen tyder på hur ointressant författaren tycker att den här 

diskussionen är. På följande sätt kan rad tio och elva tolkas, om man inte vore en 

”hänsynsfull skönande” skulle man ”fnissa” åt hela saken. En viss nedvärderande ton 

kan skönjas i formuleringen. En fråga som är viktig för många framstår som något man 

kan ”fnissa” åt. Det är i avslutningen som författarens åsikt framstår som tydligast. Det 

finns ett tillräckligt stort intresse för att författa en dagsvers om ämnet, men kanske inte 

tillräckligt mycket intresse för att genomföra en faktisk förändring i samhället. 

Dessutom kallar sig författaren för en skön-ande, vilket kan ses som en ordlek.  

 

Caj Lundgren ställer sig sammanfattningsvis negativ till delningen av makten mellan 

könen. Det är för honom svårt att nå exakt jämvikt. Dessutom kritiserar han 

uppfattningen om att det går att skapa total rättvisa mellan män och kvinnor. Något 

måste i hans dagsverser vara ”det svagare könet”, varken lön eller makt kan delas exakt 

på mitten. Därför finner han debatten tröttsam.  

5.2 INTERNATIONELLA POLITISKA RELATIONER  
På 1990-talet förändrades den politiska situationen i Europa. Sovjetunionens upplösning 

ledde till en förändrad maktbalans. Mindre stater som Sverige hade valt att vara 

alliansfria för att på så sätt slippa tvingas ta ställning om en konflikt mellan stormakter 

skulle inträffa. I och med Berlinmurens fall och Sovjetunionens upplösning var inte 

mindre nationer tvingade att vara alliansfria längre, utan kunde välja att ta ställning i 

flera frågor. Detta ledde till att en omröstning gällande medlemskap i den europeiska 

unionen blev en aktuell fråga. Stig Hadenius hävdar i sin bok ”Sveriges politiska 

historia” att EU-medlemskapet under 1990-talets första hälft var en helt dominerande 

fråga, med stor inrikes oenighet, en splittring som inte var traditionellt höger- eller 

vänsterrelaterad, alla politiska rörelser i samhället hade förespråkare och motståndare 

till medlemskapet. 1994 röstade fyra tidigare alliansfria länder om medlemskap till 

unionen. Finland, Norge Sverige och Österrike, alla utom Norge röstade för. I Sverige 

blev resultatet 52,3 % för och 46,8 % emot. Det jämna slutresultatet ledde till stor 

skepsis mot unionen långt efter omröstningen, dels på grund av att de som kampanjade 

för medlemskapet hade större resurser, dels därför att flera grupper i samhället kände sig 

motarbetade av tre anledningar. Först var resultatet geografiskt, norr röstade emot 

medan söder röstade för, dels därför att det fanns en uppfattning om att makthavare 
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vann över folket, och avslutningsvis därför att undersökningar pekade på att fler män 

röstade för medan kvinnor hade en tendens att rösta emot medlemskapet.
46

  

      Båda författarna har skrivit dagsverser om EU, de har båda haft en kritisk inställning 

gentemot unionen men i olika grader. Stig Hadenius skriver i sin bok att det fanns 

många argument både för och emot medlemskapet, men ett av hans argument har 

betydelse för Lotta Olsson Anderbergs dagsvers, han skriver att ”De ansåg också att EU 

utgjorde en rikemansklubb som stod emot den fattiga världen”.
47

 

 

Dagsversen ”Europainformation” av Lotta Olsson Anderberg trycktes den 9 november 

1999 och berör försöken att begränsa invandringen till EU. Olika åtgärder på EU:s 

initiativ hade satts igång som gick ut på att starta en informationskampanj där Europa 

inte framställs som något ”paradis”.
48

  

 

Europainformation  

Beakta, du som vill bli europé, att du bedrar dig! 

Tyvärr är nog din bild av hur det är hos oss för ljus.  

Det är så trångt på vägarna, att det är knappt du tar dig  

till jobbet eller flyget eller till ditt sommarhus.  

 

Och krogarna är dyra och har sura servitriser 

och husets vin är surt det med och maten inget kul. 

På teve är det ingenting – jo, tråkiga repriser –  

och chipsen du har köpt de gör dig bara tjock och ful.  

 

Semestern är för kort och Rivieran överskattat 

och ska du åka skidor så är alla resor slut.  

Parkeringsplats är hopplöst, liksom städhjälp. Sammanfattat 

kan sägas att vi undrar hur vi själva alls står ut.
49

 

 

Det här är en dagsvers där författaren främsta verktyg är ironi, vilket riskerar göra en 

analys lite vag. Dagsversen påpekar hur bra den genomsnittliga europén har det i 

jämförelse med människor från många andra platser på planeten, men syftet är också att 

påpeka hur småaktigt det är att försöka avskräcka andra människor från att komma hit 

med hjälp av falsk information.  

      Författaren använder sig av mycket specifika markörer för välfärd och gott leverne. 

Jobbet, flyget och sommarhuset på rad fyra är tre exempel. Även om jobbet i sig inte 
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behöver vara något som hör till en hög levnadsstandard, det beror mer på vilken typ av 

jobb, men att ha ett jobb bra nog för att kunna flyga och äga ett sommarhus är ett tecken 

på gott leverne.  

      De efterföljande raderna från fem till elva tar alla upp olika överflödsmarkörer. 

”Krogar”, ”servitriser”, ”vin”, ”maten”, ”teve”, ”repriser”, ”chipsen”, ”tjock”, 

”semestern”, ”Rivieran”, ”åka skidor”, ”resor” och ”städhjälp” lyfts fram. Flera av dessa 

ord eller begrepp är inte tillgängliga för sämre bemedlade. Servitriser och städhjälp är 

betalda tjänster som en europé i författarens dagsvers har råd med, semestern, Rivieran, 

åka skidor och resor är markörer för möjligheten att lämna sitt arbete. Livhanken hänger 

inte på jobbet vilket tyder på att europén inte arbetar för att äta utan söker tillfredställa 

högre behov på behovstrappan än de basala. Detsamma tyder ”vin”, ”maten”, ”chipsen” 

och ordet ”tjock” på, dagsversens europé äter inte enbart för att överleva utan även för 

att njuta av sitt intag. Även teven är ett tecken på överflöd, europén har möjlighet att 

sitta ner och göra ingenting annat än att titta på television.  

      De två sista raderna slår fast det ironiska budskapet i dagsversen. ”Sammanfattat 

kan sägas att vi undrar hur vi själva alls står ut”, författaren frågar sig hur vi européer 

står ut med vårt överflöd, det är så tungt med all lyx. Att bevisa att författaren menar 

detta ironiskt är inte helt självklart. Vid en bokstavlig tolkning så menar Olsson 

Anderberg att vi har det jobbigt med vår livsstil och att den inte är att rekommendera för 

andra. Det är en möjlig tolkning, stress, hets och chips framför televisionen är inte att 

rekommendera för en människa oavsett, men anledningen till att dagsversen bör tolkas 

som ironisk är motsatsförhållandena. Att den europeiska livsstilen lockar människor 

som lever i förhållanden där svält, bristande sjukvård eller väpnade konflikter råder, bör 

ses som troligt. Dessutom är syftet att kritisera spridning av falsk information från EU:s 

sida, vilket också pekar mot det ironiska hållet.  

      Återigen använder sig författaren av ett utropstecken för att slå fast ett budskap. Det 

är ett återkommande uttrycksmedel i Lotta Olsson Anderbergs dagsverser. På den första 

raden i dagsversen väljer hon att skandera med hjälp av ett utropstecken.  

 

Dagsversen ”ANGÅENDE EG” av Caj Lundgren trycktes 1990 och berörde de svenska 

planerna på EU-medlemskap.
50

 Dagsversen medföljdes av en illustration med nidbilder 

av stora europeiska nationer. En liten man står på en karta med tre kronor på ryggen, 
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han tittar ut över de betydligt större männen som huserar nere på kontinenten. De har 

alla något skrivet på sina bröst. Sovjet har ordet sovjätte på sig och sitter och sover, 

Italien kallas Itulien och sliter något itu, Västtyskland har Värst Tyskland med 

lederhosen, huggtänder, en hovtång och skinhead rakat huvud, Frankrike har Frankrige 

på bröstet och en atombomb i sina tankar, och England har Dängland skrivet på 

bröstkorgen och slår sina nävar ihop och är klädd för att föra tankarna till 

fotbollshuliganism. Alla utom den sovande Sovjet stirrar hotfullt på den lilla med de tre 

kronorna. Redan innan läsaren har börjat läsa har illustratören gett en mycket negativ 

bild av Europa som något stort, otäckt och överväldigande.
51

  

 

ANGÅENDE EG 

Varför ska man plåga sig 

med att tvunget våga sig 

ut i världen vind för våg? 

Ja, det kan man fråga sig 

 

Själv bör man väl äga sig 

och allena väga sig 

på sin egen lilla våg? 

Detta kan man säga sig. 

 

Rätten må man taga sig 

att få undandraga sig 

samt att missa alla tåg 

utan att beklaga sig.
52

 

 

Lundgren är väldigt vag i den här dagsversen. Detta kan vara medvetet. Syftet med 

dagsversen är antagligen att få läsaren att ställa sig frågan, varför gå med i EU? Titeln i 

kombination med de negativa verserna leder till den slutsatsen.  

      Det främsta verktyget författaren använder sig av är upprepning av ordet ”sig”. Nio 

av tolv rader avslutas med ordet ”sig”. Detta kan ses som ett försök att individualisera 

en fråga som egentligen berör nationer snarare än individer. Det kan också tolkas som 

att Sverige bör hålla sig för sig själv. En nation som bör hålla sig på sin egen kant.  

      Ett annat verktyg författaren använder sig av är en illusion av rim. I första versen är 

de näst sista orden de som rimmar, ”plåga”, ”våga”, ”våg”, ”fråga”. I den andra versen 

är det ”äga”, ”väga” som rimmar, och i sista versen är det ”taga”, ”undandraga” och 

”beklaga” som rimmar. Det kan ses som ett annorlunda grepp att inte låta sista ordet 
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rimma, men med hjälp av upprepningen av ordet ”sig” så uppstår en illusion av rim 

igenom hela dagsversen.  

      Det tåg som nämns på rad elva kan ses som en metafor för kontinenten Europa. Ja-

sidan för medlemskapet såg tillfället som en perrong där man riskerade att missa tåget. 

Det tåg som gick var medlemskapet i unionen. Vid dagsversens tillkomst fanns det 

internationella tågbiljetter som kunde införskaffas och göra det möjligt för människor 

att ”tågluffa” genom kontinenten. Därför kan tåget också fungera som en metafor för 

den öppna nationen där många gränser var öppna för resenärer.  

5.3 NATIONALISM  
I Nationalencyklopedin definieras nationalism som ett ”tankesystem som utgår från att 

det finns en speciell grupp, nationen, som är förknippad med vissa värden och 

intressen”.
53

 Vidare anses dessa värden endast kunna uppnås genom suveränitet med 

hjälp av en ”självständig nationalstat”.
54

 Till detta följer en rad olika former av 

nationalism som statsnationalism, etnonationalism och separatistiska rörelser.
55

  

      Gemenskap och identitet är viktiga aspekter av nationalismen. Charles Taylor 

skriver i Political Thought att ”Nationalism has become the most powerful focus of 

identity in modern society”.
56

 En del av identiteten är nationella symboler, exempelvis 

nationsflaggan, nationalsången eller huvudstaden. I Sveriges fall den gul/blå flaggan, 

”Du gamla du fria” och Stockholm är alla symboler för nationen. För att en nation ska 

vara legitim brukar även en historisk aspekt behövas för att skapa en identitet. Denna 

identitet har Lotta Olsson Anderberg tagit upp i ett antal dagsverser. Avsaknaden av 

nationell identitet kan möjligtvis ses i Caj Lundgrens dagsverser.  

 

Dagsversen ”Berömvärt” av Lotta Olsson Anderberg trycktes den 9 december 1998. 

Den kommenterar en rapport som tydde på att Sverige 1998 var det land med minst 

fattiga medborgare bland de rika länderna, nästan bara sju procent av befolkningen.
57

  

 

Berömvärt 

Du gamla, du fria, förtjusande land, 

du främsta nation bland nationer! 
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Här vacklar en bråkdel vid armodets rand 

av folkmängdens nio miljoner. 

 

Det futtiga antalet fattiga här 

berömmer man oss för med rätta.  

Här lider blott sju procent nöd och misär, 

i övrig är bördorna lätta. 

 

Med sju procents fattigdom slår vi rekord! 

Statiskt gör siffrorna susen.  

I människor räknat är tillvaron hård 

för sexhundratrettiotusen.
58

  

 

Författaren använder sig i den här dagsversen av den svenska nationalsången som 

struktur. Läsaren får omedelbart associationer till sången genom inledningen ”Du 

gamla, du fria, förtjusande land” på rad ett. Elleströms ”Lyrikanalys” tar upp ”Melodin” 

i lyriken, den kallas för metern eller metrum och syftar till en dikts mått.
59

 Den här 

dagsversen har ett snarlikt metrum som ”Du gamla, du fria”. Det är en mångtydighet att 

använda sig av nationalsången i en text som handlar om nationens mest utsatta i 

befolkningen. Nationalsången kan ses som en hyllning till land och folk, medan 

dagsversen vill lyfta fram nationens mest självgoda sida.  

      Vidare så använder sig författaren av många ålderdomliga ord och begrepp. 

Möjligtvis i syfte att återigen ge associationer till nationalsången som skevs på 1800 

talet. Exempelvis används ord som ”vacklar”, ”armodets rand”, ”lider”, ”blott”, ”nöd”, 

”misär” och ”bördorna” från raderna tre, sju och åtta. Det är inte några utdöda ord eller 

begrepp men de kan ses som lite ovanligare än andra. 

      Om dagsversen tolkas som kritisk gentemot självgodheten över att ha så få 

människor i nöd, då använder sig författaren av två ironiska utropstecken i dagsversen. 

Både rad två och rad nio avslutas med dessa ironiska utropstecken. Att skrika ut ”Du 

främsta nation bland nationer” och ”Med sju procents fattigdom slår vi rekord” är att 

visa på denna självgodhet. Istället för att försöka nå noll procents fattigdom så nöjer sig 

nationen med att skryta med de sju enligt författaren. Att ropa ut något är också att 

tydligt deklarera detta något. Utropstecken kan användas för att tydligt slå fast något.  

      Dagsversen bör ses som nationskritisk och inte vidare patriotisk, att påpeka det 

negativa i en positiv nyhet. Att inget land i världen har färre fattiga är en positiv nyhet 

men också ett relativt värde utifrån hur andra nationer presterat. Författaren har rätt i att 

sju procent av nio miljoner är ett stort antal. Därmed kan det vara lämpligt att här se ett 
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vetenskapligt exempel på användning av satir. Detta är en satirisk dagsvers och satiren i 

sig är ett av de verktyg som författaren använder sig utav för att få fram sina politiska 

budskap.  

 

Dagsversen ”Unga hjältar” av Lotta Olsson Anderberg trycktes den 2 november 1998. 

Den berörde en undersökning som visat att svenska FN-soldater gärna avfyrar sina 

vapen, dessutom hävdar soldaterna att de njuter av att skjuta och att det ger status att 

använda vapen. En av soldaterna citerades med att säga ”Det var en av mitt livs 

skönaste stunder.”
60

 

 

Unga hjältar 

Nu samlar vi meriter 

vid fronten, gossar blå! 

Hur svenska stålet biter,  

kom låt oss pröva på! 

 

Kom låt oss, gossar, skjuta; 

i rusig fröjd ge fyr! 

Hur skönt det är att njuta 

av krigets äventyr! 

 

Hur skönt beskjutning danar! 

I rök och damm, lägg an! 

(Hur skönt att ingen manar 

en gosse att bli man.)
61

 

 

Författaren använder sig i den här dagsversen av en förlaga. Esaias Tegnérs dikt Karl 

XII har följande rader i inledningsversen, ”Hur svenska stålet biter/kom låt oss pröva 

på/Ur vägen moskoviter/ friskt mod, I gossar blå”.
62

 En dikt som skrevs till Karl den 

tolftes minnesdag 30de november 1818 och som i vissa fall kommit att bli en symbol 

för nationen, som Karl XII blivit en symbol för den svenska stormaktstiden. På samma 

sätt som när Olsson Anderberg väljer att använda sig utav den svenska nationalsången i 

dagsversen ”Berömvärt” så kan valet att använda dikten Karl XII vara ett försök att 

provocera nationalistiska värderingar. I första versen finns hänvisningar till förlagan i 

from av ”gossar blå”, på rad två, ”Hur svenska stålet biter” på rad tre och ”kom låt oss 

pröva på” på rad fyra. Detta kan ses som anledningen till det ålderdomliga språkvalet i 
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fortsättningen av dagsversen. Ord och begrepp som ”gossar”, ”rusig fröjd”, ”ge fyr”, 

”danar” och ”manar” på raderna fem, sex, nio och elva, är alla exempel på ålderdomligt 

språk i Tegnérs stil. Även i sista versen finns en hänvisning till Tegnérs dikt, ”Kung 

Karl, den unge hjälte/han stod i rök och damm”.
63

 På rad tio skriver Olsson Anderberg 

”I rök och damm, lägg an!”  

      Anledningarna till att Karl XII av Esaias Tegnér kan och bör ses som en 

nationalistisk dikt är många. Främst rader som ”Lugn stod han mot Europa/en skägglös 

dundergud”,
64

 och ”Där slog så stort ett hjärta/uti hans svenska barm”.
65

 Att se en 

krigarkung som en dundergud med ett stort hjärta i en svensk barm i en helt okritisk 

framställning av en krigshjälte är troliga skäl till varför författaren valt Karl XII som 

förlaga. Syftet med dagsversen kan ses vara att ge kritik mot krig och våld, att också 

påpeka att nationer är en förutsättning för fullskaliga krig i modern tid och att tydliggöra 

att nationella symboler lätt kan leda till krigshets. När Esaias Tegnér skrev dikten Karl 

XII 1818 hade Sverige förlorat Finland till Ryssland i ett fullskaligt krig sex år tidigare. 

Att Tegnér väljer att minnas Karl XII kan ha mer med slaget vid Narva än med slaget 

vid Poltava att göra. Ett slag hundra år före dikten då Sverige besegrade Ryssland för att 

sedan förlora hela kriget vid det senare, att minnas tillbaka till en tidpunkt när Sverige 

var mäktigare än Ryssland. Därför är förlagan känslig ur ett nationalistiskt perspektiv, 

dels därför att många vill ha Tegnérs dikt orörd, dels därför att Olsson Anderberg lägger 

in en tydlig krigskritik.  

      En ytterligare aspekt av innehållet i dagsversen är könstillhörighet. ”Gossar blå” är 

en tydlig fingervisning till vilket kön det är som är intresserad av att avfyra vapen, och 

vilken typ av människor som känner sexuell upphetsning av att avfyra ett vapen. 

Avslutningsraderna elva och tolv lyder ”Hur skönt att ingen manar/en gosse att bli 

man”. Här kan man göra tolkningen att författaren finner den sexuella upphetsningen i 

situationen som barnslig, alternativt att krigshets i fredstid är något lekfullt, en tredje 

tolkning är att enbart män med barnsliga karaktärer drömmer om krig. En fjärde 

möjlighet är att det hela handlar om en manlighetsrit som går tillbaka till en föråldrad 

mansroll. De sista raderna lämnar många tolkningar öppna för läsaren men är tydligt 

kritisk mot vapen, våld och krig, åtminstone så länge det är män som håller i vapnen.  
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      Även här använder sig Lotta Olsson Anderberg utav tydliga utropstecken i 

dagsversen. Att gapa och höja rösten för att ge order kan ses som en antydan till 

militären. En officer som skriker ut sina budskap till sina meniga soldater är en bild av 

officersyrket.  

 

Sammanfattningsvis så har Lotta Olsson Anderberg en ganska kritisk inställning till 

nationen och nationsidentiteten. Istället för att glädjas åt det som är bra bör man försöka 

bli ännu bättre. Dessutom har hon en tämligen negativ inställning till militären.  

 

Dagsversen ”NATIONALSÅNG” av Caj Lundgren berörde författarens syn på nationen 

1987.
66

 Den illustrerades av Fibben Hald med en karta över Sverige som delas på mitten 

med hjälp av ett bildäck uppställt i en regnbågsliknande ställning.
67

  

 

NATIONALSÅNG 

Du nya, du fredliga, jämlika land, 

mest jämställt av jämförbara riken! 

Du ryser åt fornstora minnen ibland  

och hela den gamla retoriken. 

Din kärlek till freden är starkast och bäst, 

du har bara trevliga kamrater. 

Och inga nationer i öst eller väst 

har maken till vårdapparater. 

Din budget är lagom, ditt avtal din gud, 

ditt fack det förträffligaste facket,  

och Fädernas kyrka på mödrarnas bud 

har slopat det faderliga snacket. 

Ja här vill jag leva i alla mina dar, 

ty här i mitt folkhem hör jag hemma! 

Der är som det är och förblir vad det var 

så länge halva folket får bestämma.
68

 

 

Dagsversen har samma rytm och melodi som den svenska nationalsången ”Du gamla, 

du fria” men inleds istället med ”Du nya, du fredliga”. Detta för att markera ett nytt 

Sverige och ett förändrat Sverige. Rad tretton med ” Ja här vill jag leva i alla mina dar” 

är också ett exempel på relationen mellan dagsversen och nationalsången.  

      Syftet med dagsversen kan antas vara kritisk mot sittande regering och den 

socialdemokratiska rörelsen. Denna tolkning bygger på det genomgående temat med 
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begrepp som förknippas med Socialdemokraterna. Även här använder sig författaren av 

tydliga semantiska fält. På raderna tre, sex, åtta, tio och fjorton finns typiska 

vänsterpolitiska begrepp som jämställt, kamrater, vårdapparater, facket och folkhem.  

      Rad elva och tolv tar upp religionen, författaren påpekar att den socialdemokratiska 

politiken motarbetet den kristna traditionen. Det är svårt att förankra den skepsis som 

vänsterrörelser generellt har haft emot religion av alla slag. Det är inte en öppen politisk 

agenda för vänsterpartier att gå emot religiösa traditioner. Internationellt brukar Karl 

Marx citat gällande religionen lyftas fram, han kallade det för ”ett opium för folket” och 

var kritiskt inställd.
69

 Drygt tio år efter Lundgrens dagsvers skulle en socialdemokratiskt 

ledd regering bryta med svenska kyrkan och officiellt göra landet till en sekulariserad 

stat.
70

 Då är raden ” har slopat det faderliga snacket” före sin tid. Fadern kan ses som en 

omskrivning av Gud. En liknande anmärkning står på rad nio, ”ditt avtal din Gud”, 

vilket kan ses som att det nya Sverige författaren beskriver är en gudslös stat.  

      Hela dagsversen avslutas med en rad som kan ses som en kritik mot demokratin, ”så 

länge halva folket får bestämma” tyder på att en politik inte har majoritet men ändå får 

fortsätta styra så länge man har 50 % med sig.  

      Författaren saknar något gammalt som inte längre finns. Den nation han minns har 

bytts ut. Rad tre och fyra är exempel på detta. Att ”rysa åt fornstora minnen” och ”den 

gamla retoriken”, en möjlig tolkning är att det moderna samhället ogillar fornstora 

minnen och den gamla retoriken för att befästa den nya fredligare nationen. En 

ytterligare tolkning är att detta fredliga ses som något negativt i dagsversen. En tandlös 

nation som förut brukade vara en stor militärmakt. Rad fem med ” Din kärlek till freden 

är starkast och bäst” är också ett exempel på att författaren ser nationen som svag och 

undfallande.  Det är inte uppenbart vad som menas med den gamla retoriken. En möjlig 

tolkning är att det handlar om den sekulariserade staten som sagt upp relationen med 

Gud och sin religiösa bakgrund. Det kan också vara nationalism, traditionsmedvetenhet 

eller annan form av konservatism.  

 

Dagsversen ”ORD PÅ VÄGEN” av Caj Lundgren trycktes i Svenska Dagbladet den 10 

november år 1991. Läsaren mötte en illustration av Fibben Hald som föreställde en 

figur i form av Sverige som kliver ur ett rymdskepp på månen. I kratrarna runtomkring 

rymdskeppet står de mest kända byggnaderna från flera olika EU länder. Big Ben från 
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England, Eiffeltornet från Frankrike och Triumfbågen på Brandenburger Tor i Berlin 

från Tyskland. Hela teckningen ger en känsla av att lilla Sverige kliver in i en okänd och 

outforskad värld.
71

 

 

ORD PÅ VÄGEN 

Såvitt vi kan begripa ligger EG-stegets vansklighet 

i mötet med en massa tysklighet och fransklighet och spansklighet,  

ty är det knepigt nog att komma överens med norsklighet och finsklighet 

går det knappast lättare med wiensklighet eller latinsklighet, 

och vad som ter sig som ett litet steg för mänskligheten  

är utan tvivel ett gigantiskt kliv för svenskligheten.
72

 

 

Temat i dagsversen är att uttrycka oro inför EU-medlemskapet. Omskrivningarna av 

Tyskland, Frankrike och Spanien är tecken på denna oro. ”I mötet med en massa” på rad 

två är syftet att skapa en negativ laddning, för att sedan förlöjliga de okända länderna 

med felaktig grammatik, ”spansklighet” är ett begrepp som skulle kunna användas av ett 

barn. Detta kan tänkas vara i syfte att öka osäkerheten inför det nya, att inte vara säker 

på hur man uttalar spanskt eller spanskhet då man aldrig har mött detta tidigare. Detta är 

en bild som förvrängts med flit för att skapa en effekt. Sverige var inte totalt isolerat 

innan EU-medlemskapet. Att beskriva kontinenten som en helt ny värld är ett tecken på 

författarens oro över den nya ”alliansen”.  

      Dagsversen ger ett argument till varför det är så osäkert och ”vanskligt” att öppna 

upp sina gränser mot kontinenten på rad tre. Där hävdas att det är svårt nog att komma 

överens med de närmsta grannarna, hur ska det då gå med mer avlägsna grannar? 

Grannarna får här representeras av begreppen ”norsklighet och finsklighet” vilket får 

läsaren att tänka på Norge i väst och Finland i öst. Argumentet avslutas med att hänvisa 

till vilken typ av avlägsna grannar som man bör få svårt att komma överens med. Här 

väljer författaren på rad fyra ut ”wiensklighet eller latinsklighet”. Gissningsvis syftar 

wiensklighet på staden Wien. Wien är huvudstad i Österrike, medan latinsklighet 

antagligen hänvisar till de latinska länderna, men latinska länder kan i sin tur syfta på 

lite olika länder, de länder som domineras av språk som härstammar från det forna 

språket latin är i Europa Portugal, Spanien, Frankrike, Italien och Rumänien. Vid 

tidpunkten för dagsversen var inte Rumänien en EU stat, värt att påpeka är att Wien inte 

heller var en EU stad 1993, Österrike gick med i EU samma år som Sverige 1995. Så 
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författarens var inte helt säker på vad som ingick i den europeiska gemenskapen vid 

dagsversens tillkomst.  

      Den här förvridna bilden blir än mer förvriden när författaren väljer att utvidga den 

outforskade världen till en utomplanetlig värld. Detta dels genom den illustration som 

medföljde dagsversen, dels genom den omskrivning av Neil Armstrongs kända citat ”A 

small step for a man, but a giant step for mankind”, som han yttrade vid månlandningen 

1969. Här använder sig författaren av en tydlig förlaga i form av en utforskare av det 

mest okända, rymden, på de två avslutande raderna av dagsversen.  

 

Caj Lundgren ställer sig sammanfattningsvis negativt till det Sverige som styrts av 

vänsterpolitiska ambitioner. Han kritiserar det neutrala, fredsivrande landet och saknar 

det historiska Sverige. Han är dessutom skarpt kritisk till medlemskap i den europeiska 

unionen.  

6. SLUTSATS OCH JÄMFÖRELSE 
De båda författarna delar många värderingar i sina dagsversförfattarskap, men i de som 

här lyfts fram och jämförts är de i mångt och mycket varandras motsatser.  

      Vad gäller jämlikheten så är de båda två konsekventa och tydliga med sina 

ställningstaganden. Olsson Anderberg förespråkar jämställdhet och kvinnlig valfrihet. 

Lundgren förnekar inte att mannen ofta haft mer makt än kvinnan men är kritisk till att 

börja överföra delar av makten, främst av oro för att kvinnan ska komma att få mer 

makt än mannen.  

      Vad gäller internationella politiska relationer så är båda författarna kritiska till EU 

men av olika anledningar. Olsson Anderberg kritiserar EU för unionens försök att 

skrämma bort andra människor och stänga sina gränser mot den övriga mänskligheten. 

Man kan se henne som en författare som förespråkar en mer global union snarare än 

enbart en europeisk. Lundgren är mer kritisk mot ett svenskt medlemskap i unionen. För 

honom är det bättre om Sverige håller sig för sig själv.  

      Vad gäller nationalism så är båda författarna kritiska men av olika anledningar. 

Olsson Anderberg ser Sverige som ett land där klassklyftorna ökar och oroar sig för 

vapenskrammel och fredshot. Lundgren ogillar det Sverige har blivit och visar 

uppskattning för de äldre versionerna av Sverige.  

      Ofta väljer både Olsson Anderberg och Lundgren att fokusera på den motsatta sidan 

av en politisk ståndpunkt. Genom att framställa denna sida som absurd för de fram sina 
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egna åsikter. Det är ovanligare att söka efter argument för sitt eget ställningstagande än 

att försöka visa på den motsatta sidans svagheter.  

      Några vanliga tekniker för att föra fram sina politiska ståndpunkter är förlagor, 

metaforer och hänvisningar. Det hör till genren dagsvers att skriva om förlagor, ofta i 

satiriska syften. Stig Dagerman skrev om bönen ”Gud som haver barnen kär” för att 

kritisera användandet av barnsoldater i andra världskriget redan på 1940-talet.
73

 Det är 

en långtgående tradition inom genren. Även Lotta Olsson Anderberg har skrivit om 

bönen ”Gud som haver barnen kär” i dagsversen ”Förbön” från 1998.
74

  

      Båda författarna har använt nationalsången som förlaga men i olika politiska syften. 

Olsson Anderberg för att kritisera krigshets, Lundgren för att kritisera undfallande 

fredsiver.  

      Ett annat exempel på en förlaga hos Olsson Anderberg är dikten Karl XII av Esaias 

Tegnér. Ytterligare ett exempel på en omskriven förlaga är Lundgrens dagsvers ”ORD 

PÅ VÄG” där han använder sig av Neil Armstrongs citat när han steg ner på månen. 

Välkända verser, sånger, dikter, böner och citat är tydliga verktyg som dagsverserna 

återkommer till, men samma förlagor kan användas på olika sätt rent politiskt, ibland i 

direkt motsatt politiskt syfte som nationalsången ”Du gamla, du fria”. Lundgren 

använder sig av Neil Armstrongs citat när han tog det första steget på månen för att 

utrycka det okända och utomplanetliga. 

      Författarna har även gemensamt att de medvetet använder sig av olika skriftliga 

tekniker för att skapa effekter. Lundgren väljer att döpa sina dagsverser med versaler för 

att tydliggöra för läsaren vad dagsversen kommer att handla om. Olsson Anderberg 

använder ofta utropstecken i sina dagsverser för att slå fast olika åsikter. I båda fallen 

handlar det om att ropa ut ett budskap. Även rim och meter används flitigt. Exempelvis 

den meter som ”Du gamla du fria” har använder båda författarna vid varsitt tillfälle när 

de vill ge associationen av nationalsången. Hur verserna är uppbyggda och hur de 

rimmar varierar, rimmen är inte heller en absolut regel men oftast rimmar dagsverser 

generellt.  

      Båda författarna bör ses som satiriker. De upplever en politisk debatt som absurd 

och väljer att påpeka detta med överdrifter och mångtydighet. Framförallt är detta ett 

verktyg Olsson Anderberg använder sig mycket utav. Som när hon vänder på EU:s 

försök att bedriva negativ marknadsföring i avskräckningssyfte i dagsversen 
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”Europainformation”. Även Lundgren använder sig av satir i viss mån. Som i 

dagsversen ”MAKTMATEMATIK” där han föringar kvinnokampens slagord om 

jämställdhet då han inte anser att det går att dela makten på exakt hälften.  

 

Dagsversen är en litterär genre som kommenterar aktuella samhällsdebatter. På detta 

sätt är dagsversen en politisk litteraturgenre. Undersökningen har kommit fram till tre 

specifika retoriska tekniker som dagsversen använder för att föra fram ett politiskt 

budskap, för det första använder dagsversen sig av satir, förlagor, metaforer och 

mångtydighet för att uppmärksamma sin läsare om ett politiskt budskap. För det andra 

är det vanligare att försöka framställa den motsatta politiska ståndpunkten som ohållbar 

än att komma med nya starka argument för det egna ställningstagandet. Den tredje 

retoriska tekniken är den tradition genren arbetar i, läsaren vet vad en dagsvers innebär 

och är beredd på ett politiskt budskap. Både Olsson Anderberg och Lundgren använder 

sig utav dessa retoriska tekniker för att förmedla sina budskap. Dessa tre tekniker utgör 

tillsammans ett bevis för att dagsversen kan ses som en politisk lyrik.
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