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Abstract  

Detta arbete behandlar social kritik, ideologi och ironi i ett urval kåserier i samlingen 

Harnings bästa droppar (1993), skrivna av författaren och samhällsdebattören Anderz 

Harning. Kåserierna publicerades ursprungligen i tidningen Dagens Nyheter åren 1982–1992.  

 Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Anderz Harnings samhällskritik kommer till 

uttryck i kåserierna, vilka olika teman och inriktningar kritiken innehåller samt vilka 

stilistiska verktyg kåsören använder för att framföra sin kritik av det samtida svenska 

samhället.  

 De metoder som används i undersökningen har valts utifrån behovet av att kunna 

analysera såväl innehållet som formen i kåserierna. I innehållsanalysen används retorisk 

argumentationsanalys, idé- och ideologianalys samt en klassifikationsmodell för ämnessfärer 

hämtad från Anders Fernbergs avhandling Kåseristil (2004). I analysen av formen görs en 

stilanalys i form av retorisk textanalys med specifik inriktning mot stilfigurer. För att lyfta 

fram och klassificera ironi i materialet används också Wayne C. Booths modell för 

identifikation av ironimarkörer presenterad i A Rhetoric of Irony (1974).  

 Resultatet av undersökningen visar att Harnings samhällskritik kan delas in i fyra olika 

teman: sverigekritik, miljökritik, politisk kritik och kulturkritik. Författarens ideologiska 

tillhörighet går inte att bestämma till något specifikt politiskt parti, men han gör genomgående 

ett ställningstagande för individualism och mot kollektivism. Hans kritik av 

socialdemokraterna i samtiden är också mer frekvent än specifik kritik av borgerliga partier. 

Harning lyfter återkommande fram frågor om makthavares förljugenhet, den hotade 

yttrandefriheten i det likformiga kontrollsamhället och den enskilda individens kamp för 

frihet.    

 Formanalysen visar att kåserierna innehåller både troper och ornament och där ironi är 

den mest framträdande av troperna. Undersökningen visar också att författaren använder den 

klassiska retorikens verktyg för argumentation, logos, etos och patos för att påverka läsarens 

intellekt och känsla och på så sätt framställa sig själv som trovärdig, hederlig och pålitlig.  
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Inledning 

Humor och allvar betraktas ofta som varandras motsatser, men en genre där båda möts på ett 

naturligt sätt är kåseriet. Även om denna texttyp har som sitt främsta syfte att underhålla, 

inbegriper den en kombination av ett noggrant valt ämne med ett inbyggt budskap, ofta 

framlagt på ett lättsamt och personligt sätt. Kåsören presenterar sitt budskap språkligt med 

hjälp av olika stilistiska medel, av vilka ironi är ett av de mest framträdande. Kåseriet är en 

underhållande, ofta humoristisk, kortare text i en tidning eller tidskrift och termen har sina 

rötter i franskan och betyder i översättning ungefär ”(att) tala förtroligt”.
1
 I den svenska 

dagspressen har kåseriet sedan 1800-talets senare del haft en stor betydelse och 

genomslagskraft, inte minst som ett forum för samhällskritik och debatt av aktuella ämnen i 

samtiden.
2
  

Denna uppsats behandlar ett urval kåserier i tidningen Dagens Nyheter, skrivna av 

författaren och kåsören Anderz Harning (1938–1992), åren 1982 till 1992. Han var en svensk 

samhällsdebattör, journalist, litteraturkritiker och författare med rötter i den lilla byn Stocka 

utanför Hudiksvall i norra Hälsingland. Under sin verksamma tid var han en stor kritiker av 

det samtida samhället och skrev flitigt kåserier och andra texter som ofta häcklade översittare 

och makthavare. Som författare skrev han allt från politiska romaner som debutromanen 

Fridagar (1961), reportageböcker som Prag, våldtagen stad 21–22 augusti 1968, 

självbiografier som Stålbadet (1972) och Asfåglarna (1974) till den utopiska satiren 

Mogadondalen (1982), som kom att bli hans sista roman.  

Som journalist och utrikeskorrespondent var Harning ofta på resande fot och levde också 

långa perioder i Portugal. I sina texter återvände han dock ständigt till rötterna i Hälsingland, 

men beskriver ofta kluvna känslor gentemot både Sverige och den forna uppväxtmiljön. Trots 

dessa blandade känslor för hembygden var Harning en av grundarna till Hälsinge Akademi 

1988, vilken bildades i syfte att ”främja och stödja den genuina kulturen och äkta konsten i 

det vidunderliga hälsingelandet”.
3 

De texter som ligger till grund för undersökningen är hämtade ur den postumt publicerade 

kåserisamlingen Harnings bästa droppar (1993), vilken omfattar Anderz Harnings 

publicerade kåserier i Dagens Nyheter under tio år.  

                                                           
1 Magnus Fernberg, Kåseristil, Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap I. Göteborg: Institutionen för svenska 

språket. Göteborgs universitet, 2004, s. 1. 
2
 Ingemar Unge, Skriva kåseri, Ordfront förlag, Stockholm 1999, s. 10. 

3
 Hälsinge akademi, officiell hemsida. 



2 
 

Bakgrund 

Om kåserisamlingen Harnings bästa droppar  

Denna kåserisamling tillkom efter Anderz Harnings bortgång som en hyllning till författaren 

och omfattar ett urval av 50 kåserier som publicerats i Dagens Nyheter. Texterna spänner 

tidsmässigt från den 22 juli 1982 till den 23 april 1992. Under sina tio år som kåsör i DN 

skrev Harning ett kåseri i veckan och detta publicerades vanligtvis på torsdagar.
4
 Det sista 

kåseriet trycktes samma dag som Anderz Harning gick bort och ringdes in till tidningen från 

författarens sjuksäng dagen innan.
5
 

Kåserierna i samlingen valdes ut av Ingemar Unge och Jonas Sima och dessa båda har 

också författat förord respektive efterord i samlingen. Kåsören Ingemar Unges förord bär 

rubriken ”Gargantuas uttåg” och är en minnesruna i kåseriliknande form som tecknar ett 

personporträtt av Harning med hjälp av korta humoristiska anekdoter. Författaren, 

journalisten och filmaren Jonas Sima står, förutom för efterordet, även för fotografierna i 

boken. Han var nära vän med Harning sedan ungdomstiden och är idag en av få som känner 

till det mesta om författaren. Simas slutord har en underrubrik i form av ett citat av Harning: 

”Alla harpor ovan molnen oroar mig” och beskriver deras kontakt och samtal under Harnings 

sista tid på Mölndals lasarett. Sima beskriver här vännen och författarkollegan med både 

klarsyn och värme och tecknar bilden av en människa med stor insikt om både livets och sin 

egen förgänglighet.
6 

 

DN:s politiska hemvist  

Tidningen Dagens Nyheter grundades av Rudolf Wall och utkom första gången dagen före 

julafton 1864. Med sin moderna, nyskapande form kom den att bli stilbildande för övriga 

dagstidningar i Sverige. Den var också den första svenska dagstidningen som kom ut på 

morgonen och som dessutom levererades direkt till prenumeranterna till hälften av 

konkurrenternas pris.
7
 De flesta tidningar kom vid denna tid ut på eftermiddagarna och DN 

utmärkte sig här genom sin vilja att vara först med att servera dagens nyheter. Vid denna tid 

var tidningsformatet litet, nära dagens tabloider, och tidningen hade som syfte att nå ut till en 

bred allmänhet, vilket innebar att artiklarna skulle vara korta och begripliga och bladet som 

helhet strävade efter att vara både informativt och lättsamt till sin natur.  

                                                           
4
 Anderz Harning, Harnings bästa droppar, Stockholm, Dagens Nyheters Förlag, 1993, s. 116. 

5
 Harning, 1993, s. 114. 

6
 Op.cit., s. 114ff. 

7
 Lars Linder, ”Dagens Nyheter – 150 år i ständig förändring”, DN 2014-01-27. 
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DN expanderade stort under mellankrigstiden och kom under andra världskriget att bli 

Sveriges största dagstidning.
8
 Tidningen fick under Herbert Tingstens tid som huvudredaktör 

(1946–59) en ställning som dominerande opinionsorgan i Sverige, men enligt 

Nationalencyklopedin låg dess inflytande mer på ett allmänt opinionsmässigt plan än i 

konkreta politiska frågor. Under Tingstens tid intog tidningen en skarpt antikommunistisk 

hållning och förespråkade svenskt medlemskap i NATO, men denna hållning kom att 

förändras under 1960-talet då han efterträddes av ledartrion Olof Lagercrantz, Sten Hedman 

och Sven-Erik Larsson. Nu markerades istället DN:s oberoende hållning och politiskt 

förespråkades en borgerlig samlingspolitik. Under Lagercrantz ledning öppnades kultursidan 

upp för andra åsikter än de som tidningen företrädde på ledarplats, framför allt för den 

samtida radikala vänsteropinionen. Denna öppna hållning på kulturredaktionen kom att 

fortsätta under de följande två decennierna under ledning av Pär Westberg (1976–82) och 

sedan Arne Ruth (1982–1998).
9
 

DN betecknades under Harnings aktiva tid som kåsör som ”oberoende” och sedan starten 

1882 har den endast genomgått smärre ideologiska förändringar: Inledningsvis gällde 

beteckningen ”frisinnad” fram till 1923 och 1912 tillkom benämningen ”liberal”, vilken kom 

att gälla fram till 1973. Under åren 1974–1998 betecknades tidningen åter som ”oberoende” 

och 1998 gjordes en precisering och tidningen har sedan dess benämnts som ”oberoende 

liberal”.
10

 

 

Syfte och avgränsningar  

Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka kåseritexterna i samlingen för att studera 

Harnings samhällskritik. Mitt syfte är deskriptivt i så måtto att jag vill beskriva hur 

samhällskritiken är beskaffad, vad den består i och hur den framförs.  

Kåseritexterna kommer att undersökas med hjälp av olika analysverktyg inom ramen för 

textanalys och stilanalys. För att frilägga samhällskritikens beståndsdelar kommer jag att 

undersöka vilka teman som kan identifieras i texterna och vilka av dessa som är 

samhällskritiska i någon form. När det gäller samhällskritikens natur vill jag också närmare 

granska idéer och ideologi i texterna för att på så sätt utkristallisera författarens intention och 

budskap. Kåseriernas idéer och ideologi är i sig nära förbundna med de teman som författaren 

                                                           
8
 Nationalencyklopedin, uppslagsord Dagens Nyheter. 

9
 Ibid. 

10
 Ibid. 
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valt att lyfta fram och här är det intressant att dels se vilka ämnessfärer som dessa ryms inom 

och dels vilka olika typer av samhällskritik som lyfts fram. 

Ett bisyfte med undersökningen är även att lyfta fram kåserigenrens historiska betydelse 

för framförandet av samhällskritik, inte minst i den allmänna samhällsdebatten under1980- 

och 90-talen. Ytterligare ett syfte är att påminna om ett författarskap som nu sällan omtalas, 

men som i sin samtid tillhörde ett av de mest högljudda och kritiska.   

 

Tidigare forskning 

Anderz Harning är en helt outforskad författare och det föreligger i nuläget därför, vad jag har 

kunnat finna, inga vetenskapliga arbeten om hans författarskap. Ett undantag i sammanhanget 

är mitt eget konferensbidrag till den internationella miljökonferensen Consuming the 

Environment vid Högskolan i Gävle den 26–27 november 2015, vilket behandlar den samtida 

miljökritiken i åtta av Harnings kåserier ur den postumt utgivna kåserisamlingen.
11

  

Trots Harnings produktivitet som författare från 1960-talet och framåt omnämns han 

sparsamt, eller inte alls, i litteraturhistoriska översikter, med undantag för författarlexikonet 

Alex, där hans författarskap presenteras kort.
12

 I Bernt-Olov Anderssons antologi Gästrike-

Hälsinge Litteratur (1996) ägnas dock Harning ett kapitel i form av ett längre biografiskt 

inriktat författarporträtt.
13

 Utöver detta består befintligt material om författaren och hans verk 

av artiklar i dags- och kvällspress, i olika tidskrifter samt inslag i olika program i radio och 

TV.  

 

Uppsatsens disposition  

Denna uppsats är indelad i sex kapitel med tillhörande underavdelningar. I det inledande 

kapitlet presenteras ämnesvalet, uppsatsens syfte och tidigare forskning om författaren. I 

kapitel två beskrivs uppsatsens teoretiska utgångspunkter och de metoder som ligger till grund 

för arbetet. Uppsatsens tredje kapitel behandlar kåseriet som genre och hur denna har 

utvecklats och förändrats över tid. Här görs också ett nedslag i vad som var generellt 

kännetecknande för innehållet i kåserier under 1970- och 1990-talen. Det fjärde och femte 

kapitlet utgör huvuddelen av denna uppsats och består av analyser av innehåll och form och 

                                                           
11

 Sonia Blomquist, ”Miljökritiken i Anderz Harnings kåserier i DN 1982–1992”, Högskolan i Gävle 2015.  
12 Alex: Författarlexikon 2009, ”Anderz Harning”.  
13

 Bernt-Olov Andersson, Gästrike-Hälsinge Litteratur, Gidlunds förlag, Hedemora, 1996, s.310ff.  
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det sjätte och avslutande kapitlet är en konklusion av analyserna och besvarar de frågor som 

presenterats i uppsatsens syfte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Teoretiska utgångspunkter och metod 

 

Teorier och forskning om kåserier 

Svensk forskning om kåserier och kåseristil förekommer, om än inte i någon riklig mängd. 

Den senaste och mest omfattade svenska studien är Magnus Fernbergs avhandling Kåseristil 

(2004). Fernberg undersöker här kåserigenren utifrån tre perspektiv: stilistiskt, lingvistiskt och 

textkritiskt och det material som ligger till grund för avhandlingen består av ett antal kåserier 

hämtade ut Göteborgspostens Världens gång-sida. Fernbergs avhandling är en av 

huvudkällorna för denna uppsats och ges därför stort utrymme. Från Fernberg hämtas även en 

klassificeringsmodell för olika ämnessfärer i kåserier, vilken utgör ett viktigt verktyg i min 

analys av Harnings texter.  

Enligt Fernberg kan en kåsör skriva om i princip vad som helst och därigenom har denne 

en valmöjlighet och en yttrandefrihet som många andra skribenter inte har. I Kåseristil gör 

han en grov indelning i fem olika ämnessfärer som han identifierat utifrån sin undersökning: 

”Samhällelig”, ”Personlig”, ”Inte här och nu”, ”Allmän” och ”Ting”.
14

  Sfären ”Samhällelig” 

inrymmer ämnen som rör aktuella företeelser, t ex politik, kultur, kändisar, könsfrågor och 

sport. I den andra sfären, ”Personlig”, ingår personliga reflexioner och tankar hos kåsören. 

Här dominerar vardagliga händelser som ämnesval och det kan handla om allt ifrån att köpa 

en tröja till att sätta upp tält. Andra vanliga personliga ämnen är enligt Fernberg 

livsåskådning, personliga bestyr och vidskepelse. Den tredje sfären ”Inte här och nu” handlar 

om en annan tid och plats än nuet och här inryms drömmar, olika typer av minnen samt 

fantasier. Kategorin ”Allmän” täcker in det mest allmänna och vardagliga, som till exempel 

mat, väder eller språk och som helhet behandlas ett ämne av allmän karaktär. Den sista sfären 

”Ting” handlar ofta om en sak, t ex bilar, cyklar eller något annat som kan räknas som ett 

ting.
15

 

Själva termen ”ämnessfär” definierar Fernberg som en kunskapsvärld eller semantisk värld 

och de två mest populära sfärerna inom kåserigenren utgörs av den samhälleliga och den 

personliga sfären.
16

 Han noterar också att en stor del av kåserierna utspelar sig på en annan 

plats eller i en annan tid än här och nu, något som kullkastar antagandet om att kåserier i 

allmänhet är dagsfärska och aktuella.
17

 En viktig ämneskälla för kåsören är dock vardagen 

                                                           
14

 Fernberg 2004, s. 129ff. 
15

 Ibid. 
16

 Ibid. 
17

 Ibid. 
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och ämnen plockade ur denna behöver kanske inte vara så dagsaktuella, eftersom vardagen i 

sig ofta kan framstå som tidlös. Även på ett syntaktiskt plan påverkar ämnesvalet texten och 

Fernberg påpekar här att ett vardagligt ämne också kan möjliggöra bruket av talspråk, vilket 

exempelvis kan innefatta kortare och subjektslösa meningar samt utrop.
18

  

Enligt Fernberg är det inte helt lätt, och i någon mån även godtyckligt, att kategorisera en 

texts ämne. I sin undersökning granskade han 357 kåserier och fann i dessa 19 olika 

ämneskategorier. Ämnen blandas ofta friskt i kåserier och de är också ofta episodiska till sin 

natur och detta gör att ett och samma kåseri ibland kan tillhöra flera ämneskategorier inom 

samma ämnessfär, men kan samtidigt även tillhöra flera olika ämnessfärer.
19

  

För att förstå kåseriets betydelse och genomslagskraft i samhällsdebatten under 1900-talet 

är det intressant att se hur genren använts och förändrats över tid i Sverige. Fernberg ger i sin 

avhandling en kort allmänhistorisk överblick från 1860-talet fram till senare delen av 1900-

talet och lyfter fram hur kåseriet använts i opinionsskapande syfte. Detta är ett ämne som även 

diskuteras i boken Kåserierna – var tog de vägen? (2006). Där reflekterar Per Rydén, Jarl 

Torbacke och Birgitta Ney tillsammans med kåsören Kajsa Olsson över kåseriets ställning 

idag, som till exempel dess innehåll, skribenter och historia. Rydén ger under rubriken ”Om 

tunga hot mot lätta sidor” en historisk översikt över de senaste hundra åren som passerat 

mellan två stora förändringar i DN:s historia och Birgitta Ney skisserar i det efterkommande 

kapitlet ”Kåseriets förklädnader” en bild av hur kåseriet exempelvis kunde användas i 

kvinnors rösträttskamp.
20

  

Eftersom kåseriet är en så speciell texttyp är det intressant att även få en inblick i genren ur 

ett brukarperspektiv och där är författaren, journalisten och kåsören Ingemar Unge något av 

en expert inom området. I sin bok Skriva kåseri (1999) redogör han ingående för vad som är 

utmärkande för ett kåseri och hur man går till väga för att skriva ett. Boken är såväl 

beskrivande som praktiskt instruerande, men tar även upp språkliga finesser som ordens vikt, 

värde och valör samt hur man går till väga för att göra parodi och pastisch. 

 

 

 

                                                           
18

 Op.cit., s. 123. 
19

 Op.cit., s. 129. 
20

 Sigfrid Lejonhufvud och Birgitta Ney (red), Kåserierna – var tog de vägen? Utgiven av Stiftelsen Institutet för 
Mediestudier i samarbete med Sellin & Partner, Borgå, Finland 2006. 
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Textanalytiska teorier 
För att analysera texterna i materialet har jag utgått från litteratur som kan erbjuda redskap i 

form av modeller för idé- och ideologianalys och retorisk argumentationsanalys. Här har jag 

valt Göran Bergström och Kristina Boréus Textens mening och makt. Metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (2012), Maria Karlberg och Brigitte Mrals 

Heder och påverkan. Att analysera modern retorik (1998), samt Anders Sigrells avhandling 

Att övertyga mellan raderna – En retorisk studie om underförståddheter i modern politisk 

argumentation (2001). Dessa tre verk utgör tillsammans huvuddelen av den teoretiska 

grunden för denna uppsats och är användbara såväl för analysen av innehållsplanet som av 

formplanet. I samtliga tre verk är retoriken den gemensamma nämnaren och det är därför 

relevant att även ha med två verk som kan fördjupa och ge teoretiskt stöd i analysen av såväl 

innehållsdelen som formdelen. Det ena är Janne Lindqvists standardverk Klassisk retorik för 

vår tid (2016) och det andra är antologin Retorisk kritik. Teori och metod i retorisk analys 

(2014) redigerad av Otto Fischer, Patrik Mehrens och Jon Viklund. 

Bergström och Boréus handbok utgår från ett samhällsvetenskapligt perspektiv medan 

Karlberg och Mral kan sägas ha en allmänt retorisk ansats och vänder sig till användare från 

olika discipliner. Sigrells avhandling är skriven inom ämnet nordiska språk, men uttalar ingen 

rekommendation för sitt användningsområde, förutom att författaren understryker att boken 

inte är någon praktisk handledning i retorik. Lindqvists standardverk i retorik ger en god 

introduktion till den klassiska retoriken och är också ett användbart akademiskt referensverk i 

det att den innehåller rikliga hänvisningar till såväl modern retorikforskning som klassiska 

källor. Antologin Retorisk kritik. Teori och metod i retorisk analys har som syfte att belysa 

mötet mellan teoretiska perspektiv och konkreta analysmaterial och under sex rubriker 

diskuteras olika retoriska analysmodeller. Bland antologiförfattarna återfinns här både Brigitte 

Mral och Anders Sigrell. 

Flera verk överlappar varandra innehållsmässigt i sina beskrivningar och analysmodeller. 

Karlberg och Mrals retoriska analys inbegriper till exempel argumentationsanalys, vilken 

utgör steg 4 i deras modell av retorikanalys, medan argumentationsanalysen hos Bergström 

och Boréus beskrivs som blott en av flera textanalytiska modeller. Sigrell är precis som 

Karlberg och Mral inriktad mot retorisk analys, vilket är tydligt både i Att övertyga mellan 

raderna och i hans antologibidrag i Retorisk kritik. Teori och metod i retorisk analys, 

”Retorisk stilanalys: Ironi, presuppositioner och metonymier”.
21

  

                                                           
21

 Otto Fischer, Patrik Mehrens & Jon Viklund (red.), Retorisk kritik. Teori och metod i retorisk analys, Ödåkra, 
Retorikförlaget 2014, s. 119–132. 
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Steg 1 i Karlberg och Mrals modell för retorisk analys tar upp kontexten, vilken är av 

yttersta vikt att undersöka eftersom den utgör den speciella bakgrund som är essentiell för att 

kunna förstå och analysera texten. Med kontext avses här textens genre, den retoriska 

situationen och talaren respektive författaren. Det är både intressant och viktigt att i analysen 

även inbegripa kontexten, eftersom det kontextuella kan uttolkas på flera plan. Texten måste 

sedan tolkas som en del av en större helhet.
22

 Den retoriska situationen är mycket viktig för 

förståelsen av kåserierna i det att den efterfrågar textens historiska, politiska, sociala eller 

ekonomiska sammanhang. Ett annat användbart inslag i analysen av kontexten är något som 

Karlberg och Mral benämner som ”retoriska problem”. Dessa utgörs av de ”hinder, fel, 

ofullkomligheter, faror” som författaren ser och vill ge uttryck för i sin text. Enligt författarna 

utgör det retoriska problemet utgångspunkten för valet av medel, stil och argument för att 

övertyga läsaren eftersom det beaktar såväl publikens sammansättning och karaktär som 

tvingande omständigheter i form av tidsplaner och andra regler.
23

  

När man bestämt textens art i stort, vilket i mitt fall är kåserigenren, så består nästa steg i 

att identifiera textens retoriska genre, vilken enligt den klassiska retorikens modell för 

indelning av tal och andra övertygande texter kan delas in i tre undergenrer: genus 

deliberativum, genus demonstrativum och genus judiciale.
24

 

Inom genus deliberativum återfinns politiska tal och texter, där författaren eller talaren 

förordar eller avråder en viss handling och där målet är att åstadkomma någon form av 

koncensus. Genus demonstrativum har ett ceremoniellt syfte och kan till exempel utgöras av 

begravningstal eller hyllningstal och här är det egenskaper hos föremålet för talet som står i 

fokus. Detta föremål behöver enligt Karlberg och Mral inte vara en människa, utan det är fullt 

möjligt att prisa eller klandra en t ex årstid, en stad eller ett land, ett hockeylag eller något 

annat. Den tredje undergenren, genus judiciale, brukar också benämnas som rättstal eller 

juridiskt tal och här återfinns såväl åklagarens anklagande som advokatens försvar. Denna typ 

av tal återfinns dock inte bara i rättegångar, vilket är lätt att anta, utan de förekommer i 

modern tid också i mediernas rapportering och porträttering av offentliga personer som kan 

anklagas för vissa ”brott” mot både lagar, normer och god moral.
25

  

Det finns en rad olika inriktningar inom idé- och ideologianalys och de görs i ett antal 

akademiska ämnen, men det föreligger inte någon erkänd indelning av dessa. Idé- och 

ideologianalys kan handla om att forskaren analyserar en eller flera politiska ideologier, men 

                                                           
22

 Karlberg och Mral 1998, s. 21. 
23

 Op.cit., s. 25f. 
24
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25
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den kan även bestå i att rekonstruera olika idéer under en viktig debatt eller fråga. Inom 

historia och idéhistoria studeras även idéer och ideologier och där kan den t ex användas för 

att studera utbildning och bildningsideal inom olika ideologier. De traditionella definitionerna 

av idé- och ideologianalys utgår främst från hur begreppen idé och ideologi översätts och 

uppfattas och här kan man enligt Bergström och Boréus identifiera två stråk, där det första 

uppfattar begreppet ideologi som en typ av idésystem, men där inte dess effekter byggs in i 

själva definitionen. Denna inriktning uppfattar också frågan om vilka idéer som kan ingå i en 

ideologi som ganska öppen.
26

 Det andra huvudstråket, vilket är mer politiskt, ser naturligt 

ideologiers funktion som inrymt i begreppet och idéer och ideologier betraktas här som 

sammanhållande åskådningar i samhället eller som åskådningar som legitimerar olika 

klassintressen. Till denna inriktning räknas exempelvis Karl Marx ideologisyn.    

Ser man till svensk ideologiforskning så har det första stråket varit tongivande sedan 1950-

talet med företrädare som Herbert Tingsten och som enligt Bergström och Boréus i hög grad 

påverkat senare tids forskning med sin syn på ideologibegreppet. Enligt Tingsten kan 

begreppet ideologi till sitt innehåll delas in i tre element, bestående av grundläggande 

värdepremisser, verklighetsomdömen och konkreta rekommendationer. Det första elementet, 

värdepremisser, inbegriper såväl rättssyn som människosyn. Verklighetsomdömen, det andra 

elementet, handlar om faktuella inbördes konsistenta påståenden om olika samhällsföreteelser 

och förhållanden. En ideologi innehåller enligt detta synsätt också som tredje element 

konkreta rekommendationer om något, vilket exempelvis kan bestå i handlingsförslag 

gällande styrelseskickets utformning.
27

  

Bergström och Boréus lyfter vidare fram tre typer av syften inom idé- och ideologianalys, 

där det första och tredje är beskrivande, medan det andra är förklarande. I den första 

inriktningen är syftet att analysera existensen av idéer i allmänhet för att se om dessa 

konstateras i debatter eller inom andra politiska områden. Denna inriktning, med klar hemvist 

i det första stråket som beskrivits ovan, är också den som ligger närmast min egen i 

undersökningen av samhällskritiken i Harnings kåserier.  Den andra inriktningen förutsätter 

att forskaren mer specifikt inriktar sig på en speciell aktör eller grupp och ett exempel här kan 

vara att undersöka ett politiskt partis ideologiska utveckling under en viss angränsad 

tidsperiod. Den tredje formen av syfte utgår från ett undersökande av vilken typ av logiskt 

resonemang som förs i en politiskt inriktad ideologisk argumentation, vilket till exempel kan 

bestå i en undersökning av ett politiskt partis förhållningssätt i frågor om välfärdspolitik och 
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27

 Op.cit., s. 141f. 



11 
 

vilken typ av argumentation som används i förhållande till argumentationens huvudbegrepp 

och vad dessa begrepp ges för betydelse.
28

 

Precis som i idé- och ideologianalysen går det att identifiera olika syften även hos 

argumentationsanalysen och här finns det enligt Bergström och Boréus också minst tre olika 

sådana som behöver beaktas: Det första är det rent deskriptiva, vilket syftar till att leta fram 

och synliggöra vad som utgör tes och argument i en text. Författarna understryker här att 

argumentation är ”ett inslag i texter som inte alls bara består av skäl för och emot bestämda 

uppfattningar”.
29

 På samma sätt som att man i idéanalysen letar efter olika uttryck för idéer så 

måste argumentationen i en text först identifieras eller friläggas för att sedan kunna tolkas. 

Det andra syftet är delvis preskriptivt och inriktar sig på att bedöma huruvida argumenten 

lever upp till vissa normer ifråga om exempelvis rationalitet eller saklighet. Syftet kan också 

vara att avgöra beviskraften i argumenten och undersöka till vilken grad de stärker eller 

försvagar en viss ståndpunkt. Det tredje syftet handlar om att avgöra argumentets beviskraft 

och ta ställning till i vilken utsträckning argumenten stärker eller undergräver ett bestämt 

ställningstagande. 

Argumentationsanalysen är en form av innehållsanalys med rötter i, och nära förbunden 

med, den klassiska retoriken. I min analys av kåserisamlingen har jag valt att från 

argumentationsanalysen lyfta fram och inrikta mig på några delar som är direkt relevanta för 

min undersökning. Dessa utgörs av begreppen tes och argument samt tre av den klassiska 

retorikens grundläggande medel för att övertyga: etos, logos och patos. Tesen är i 

sammanhanget ett påstående i en text och som utgör den kärna som textens avsändare 

argumenterar för eller emot (pro et contra) och det kan förekomma flera teser med tillhörande 

argumentationer i en och samma text. Tesen kan hävda en värdering och vara av normativt 

slag. Den kan också vara preskriptiv och fungera som en uppmaning till handling eller 

faktuell, det vill säga icke-värderande.
30

 Tesen är textens grundtanke och det som 

argumentationen rör sig kring och för att övertyga kan författaren här ta hjälp av etos, att 

övertyga med hjälp av personlighet och trovärdighet; logos, att övertyga med hjälp av fakta 

och förnuft; patos, att övertyga med hjälp av känslor.
31

 

 

                                                           
28

 Op.cit., s. 146. 
29

 Op.cit., s. 93.  
30
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31
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Teorier om stil och ironi 

För att kunna beskriva en författares stil behöver man ta hänsyn till flera variabler i texten. 

Förklaringar av begreppet stil kan variera mellan olika forskare, men följande två exempel får 

här kasta ljus över definitioner av begreppet. I Peter Cassirers klassiska handbok Stilistik och 

stilanalys (1986) och Per Lagerholms Stilistik (2008) presenteras några förslag till definitioner 

av begreppet stil. Cassirer beskriver begreppet stil som ”det specifika förhållandet mellan hur? 

och vad? i en text och vilken effekt denna relation har på läsaren”.
32

 Stil är, enligt Cassirer, att 

betrakta som ett tredimensionellt fenomen som åskådliggör relationen mellan form, innehåll 

och verkan och de flesta teoretiker tycks vara överens om att stilistikens främsta intresse är att 

klarlägga ”hur en viss effekt uppnås”.
33

 Denna tanke återkommer också i Per Lagerholms 

Stilistik (2008) som beskriver stilanalysen som metod. Lagerholm betraktar stil som beroende 

av språklig variation och menar att stilen därför formas efter den aktuella kommunikativa 

situationen.
34

  

Vid en stilistisk analys används olika variabler, eller stilmarkörer, vilka definieras som ”en 

språklig konstruktion som har bidragit till en stilistisk egenskap”.
35

 Det finns stilmarkörer 

som är relevanta för alla språkets olika nivåer, såväl lexikala (där ordklassfrekvens är en 

markör) som syntaktiska (där undersökning av meningslängd och bisatsfrekvens möjliggörs). 

Lagerholm påpekar att stilmarkörerna i en text både måste ses och förklaras utifrån sitt 

textuella sammanhang och att de kan ha olika funktion i olika texter.
36

 I själva stilanalysen 

sammanfattas sedan resultatet av vad de undersökta stilmarkörerna visar till olika stildrag. 

Med stildrag avses här en egenskap som en text har och dessa definierar därmed textens stil. 

Flera olika stilmarkörer kan tillsammans resultera i ett och samma stildrag och eftersom 

stilmarkörer kan ha olika effekt vid olika tillfällen kan också samma stilmarkörer ge upphov 

till olika stildrag beroende på kontexten. Ett begrepp som Lagerholm nämner i sammanhanget 

är individualstil, vilket används som benämning på en specifik individs stil.
37

 

Karlberg och Mrals modell för retorisk analys är användbar även för analysen av stilen i 

kåserierna. I steg 5 i sin analysmodell behandlar författarna analys av stil, stilnivå och 

stilfigurer och här gör de en grov indelning av stilfigurerna i två typer utifrån funktion. 

Stilfigurer räknas till kategorin bildspråk i överförd betydelse och de kan delas upp i 

                                                           
32

 Peter Cassirer, Stilistik och stilanalys, Biblioteksförlaget, Stockholm 1986, s. 10. 
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underavdelningar utifrån olika kriterier. Karlberg och Mral påpekar att både terminologi och 

indelning av stilfigurer är komplicerad och att deras indelning kan ses som något av en 

förenkling.
38

 

 Problematiken med klassificering av stilfigurer kommenteras av både Sigrell och 

Lindqvist. I sin avhandling använder Sigrell en tematisk tredelad kategorisering i bildmässiga 

figurer, kontrasterande figurer och pragmatiska figurer och han hävdar att indelningen i troper 

och ornament är något som kan tillskrivas språkvetenskapen.
39

 Lindqvist håller med om 

ämnets komplexitet, men menar i Klassisk retorik för vår tid (2016) att ”Varje gång ett ord 

eller uttryck används i en annan betydelse än den gängse är det frågan om en trop”.
40

 Precis 

som Karlberg och Mral skiljer Lindqvist i sin bok mellan de retoriska ornamenten och 

stilfigurerna, trots att en sådan uppdelning enligt honom själv inte är helt fri från 

motsägelser.
41

 Vad gäller själva definitionen av troper och figurer utgår han ytterst från 

Quintillianus klassiska beskrivning, även om han i vissa fall klassificerar vissa ornament 

annorlunda än denne.
42

 För uttolkaren menar Lindqvist att det kan vara värt att i enlighet med 

den klassiska retoriken särskilja mellan sakledet och bildledet i alla troper och han påpekar att 

även de klassiska romerska retorikerna gjorde en sådan distinktion mellan ”ting” och ”ord”.
43

 

I sin diskussion om den klassiska retorikens troper framhåller Lindqvist specifikt fyra som 

han betraktar som överordnade övriga. Dessa är metafor, metonymi, synekdoke och ironi och 

övriga troper kan enligt Lindqvist i viss mån räknas som underavdelningar eller varianter.
44

 

 Väl medveten om att klassificeringen av stilfigurer är mycket komplex och omdiskuterad 

har jag i detta arbete valt att utgå från den indelning i troper och ornament som här företräds 

av Lindqvist, Karlberg och Mral. Trots att Karlberg och Mrals indelning, som ovan nämnts, 

kan betraktas som något förenklad, så ger den genom sin modell för retorisk analys 

användbara verktyg för min undersökning av ironi och andra stilfigurer i de undersökta 

kåserierna i denna uppsats. Diskussionen angående distinktioner mellan stilfigurer och troper 

är mycket viktig och högst relevant, men med hänsyn till arbetets begränsade omfång har jag 

här valt att använda Karlberg och Mrals modell, eftersom den tillhandahåller nödvändiga 

redskap och verktyg som behövs för analysen av såväl innehållet som formen.      
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Stilfigurer är språkliga redskap som används för att skapa stilistiska effekter och Karlberg 

och Mral beskriver dem som ”estetik med ett retoriskt syfte”.
45

 Figurer används för att variera 

texten, men också för att väcka publikens känslor. Författaren använder stilfigurer för att 

övertyga sin publik och detta görs ofta genom att använda formuleringar som avviker från det 

konventionella. Med troper menas bilder och symboliska uttryck, t ex metaforer, allegorier, 

fabler, besjälningar, liknelser samt ironi, satir och humor. Troper tar man hjälp av när man vill 

säga mer än det som ordens egentliga betydelse räcker till. En trop går alltså utöver den rent 

ordagranna betydelsen och manifesteras som bilder och symboler skapade med hjälp av 

textuella medel. Ornament är olika typer av textuella mönster, strukturer och scheman som 

ger texten variation och rytm. Här behåller orden, till skillnad mot troperna, sin bokstavliga 

mening, men kan användas på ett kreativt sätt. Några exempel på vanliga ornament är 

allitteration, rim, upprepning, anafor, epifor, asyndeton, ellips, antites, klimax, pleonasm och 

hopning.
46

  

 I analysen av stilen och stilfigurerna i textmaterialet kommer speciellt fokus att riktas mot 

tropen ironi. Janne Lindqvist påpekar i Klassisk retorik att begreppet i sin ursprungliga 

mening är en ”trop där ett ord eller uttryck betecknar sin motsats” och att den i grunden vare 

sig har med elakhet eller någon specifik form av humor att göra.
47

 Något utmärkande för ett 

ironiskt uttalande är enligt Lindqvist att det ofta är svårt att motsäga samt att det ofta lånar ”ett 

intryck av underfundig intelligens både till talaren och till hennes åhörare.” och han 

framhåller även att ironin bygger på det faktum att motsatsens orimlighet framhålls implicit.
48

 

Enligt detta resonemang bygger alltså den ironiska framställningen på att läsaren själv ska 

förstå orimligheten i det som uttalas och utifrån detta bestämma sig för att tycka motsatsen till 

det sagda eller uttalade.  

Synen på ironibegreppet inom modern forskning varierar stort och någon internationellt 

överenskommen definition verkar inte finnas, utan uppfattningarna är beroende av 

ämnesperspektivet. Något som de flesta dock lyfter fram är förekomsten av 

underförståddheter i samband med ironi. Bland stilfigurerna återfinns underförstådda 

komponenter ofta i metaforen och specifikt i ironi och Anders Sigrell lyfter i Att övertyga 

mellan raderna (1999) fram bruket av ironier som ett sätt att underförstått förmedla ett 

budskap.
49

 Dessa underförståddheter förekommer i skiftande former; vissa som går att sluta 
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sig till på logisk väg och andra som kräver mer kontextuell kännedom, och det underförstådda 

kan också ha olika bakomliggande motiv och vara mer eller mindre avsiktligt.
50

 Detta 

fenomen kommenteras även av Bergström och Boréus som påpekar att i argumentationen är 

det inte bara premisser som kan vara outsagda, utan även argument och ibland även själva 

tesen.
51

 En annan intressant form är att det underförstådda kan framstå som något så självklart 

att det inte behöver sägas och därigenom kan det användas för att få vissa sakförhållanden att 

framstå som självklara, något de per automatik inte behöver vara. Det outsagda och 

underförstådda kan enligt Sigrell också vara ett sätt för avsändaren att slippa stå för vissa 

tankar och åsikter.
52

   

Eftersom denna uppsats har som syfte att speciellt undersöka ironi i kåserimaterialet är det 

av vikt att kort utreda begreppet och bestämma teoretisk utgångspunkt för analysen. Enligt 

nationalencyklopedin och språkvetenskapliga handböcker är det fråga om ironi när man säger 

en sak men menar en annan, men denna definition är dock inte den allena rådande.
53

 Av de 

verk som presenterats ovan använder sig Lindqvist och Karlberg och Mral av denna 

definition, medan både Sigrell och Fernberg problematiserar definitionen av ironi i sina 

avhandlingar.  

En forskare som bidragit till en förändrad syn på förståelsen av begreppet ironi är Lars 

Elleström, vilken företräder en linje som betraktar ironi mer som en tolkningsstrategi än som 

en autonom, statisk enhet i en text. I Divine madness: On Interpreting Literature, Music, and 

the Visual Arts Ironically (2002) beskriver han ironibegreppet inom olika konstarter och 

fastslår följande: ”I believe that it has been clear that I see irony as an interpretive strategy, 

and that I am not fond of intentionalism”.
54

 Enligt Elleström är problemet med ironi att den i 

sig utgör en tolkningsfråga som till sin natur är mycket individuell, och uppfattningen om vad 

som kan sägas vara ironiskt i en text baseras ofta på läsarens tidigare erfarenheter och på 

dennes förmåga att tolka olika konventioner, snarare än utifrån olika språkliga grepp.
55

 

Elleström lyfter fram tre olika kategorier av ironi: verbal ironi, strukturell ironi och 

romantisk ironi, av vilka den förstnämnda är relevant för min undersökning. Verbal ironi 
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likställs här som synonym till retorisk ironi och inbegriper nyckelord som avsikt och uttryck. 

Denna kategori överensstämmer i stort med den allmänspråkliga motsatsdefinitionen ovan.
56

  

Utifrån Elleströms tankar står det klart att det blir svårt att undvika subjektivitet i en analys 

av ironi. I såväl motsatsdefinitionen som i Elleströms tolkningsstrategiska betraktelsesätt 

framstår det som omöjligt att undvika subjektivitet i analysen, utan den riskerar att påverkas 

av forskarens egen uppfattning, åskådning och världssyn. Som en hjälp för att avgöra graden 

av ironi i texter och ge mer substans åt analysen kan Wayne C. Booths verk A Rhetoric of 

Irony (1974) vara behjälplig. I förhållande till ironibegreppet intar Booth en pluralistisk 

hållning och erbjuder inte någon entydig teori, utan hans arbete består snarare av idéer eller 

förslag på ingångar i den ironiska texten.
57

 Verket har en tydligt praktisk inriktning som utgår 

från språket och den faktiska läsarsituationen och presenterar en modell för att åskådliggöra 

markeringar som kan uppmärksamma läsaren om att ironi förekommer i texten.  

Booths modell består av fem ironimarkörer som identifieras enligt olika kännetecken. I den 

översiktliga beskrivningen nedan har jag utgått från Booths rubriker på engelska, men låtit 

dem följas av en kort beskrivning på svenska:  

 

1. Straightforward warnings in the authors own voice: Texten kan tydligt signalera att den inte 

bör tas på allvar, t ex i titeln, genom användande av citat i form av motton eller genom andra 

direkta ledtrådar. 

2. Known Error Proclaimed: Texten kan innehålla fakta eller citat som strider mot historiska 

dito samt medvetet bryta mot korrekt eller accepterat språkbruk.  

3. Conflicts of Facts within the Work: Texten kan innehålla uppgifter som strider mot varandra 

och verkar motsägelsefullt för berättelsens trovärdighet  

4. Clashes of Style: Texten kan avvika från den stilistiska normen, antingen genom att 

författaren använder ett annat skrivsätt än sitt redan etablerade, eller helt avviker från det 

vedertagna sättet att uttrycka sig på. 

5. Conflicts of Belief: Läsarens individuella syn på texten. Denna kan leda till en konflikt 

mellan vad som tillskrivs som en sanning eller övertygelse i berättelsen, till exempel en 

karaktärs åsikter och vad vi själva tror på för sanning eller övertygelse, till vilken vi 

dessutom inkluderar den likasinnade författaren.
58

 

 

Analysmodellen ovan bygger på att textuella element analyseras och tolkas och resultatet 

indikerar sedan huruvida texten, eller inslag i texten, är att betrakta som ironiska eller inte. 

Efter analysen sker en återläsning, eller rekonstruktion, som eventuellt leder till att ytterligare 
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tecken på ironi och det budskap som ironin vill förmedla friläggs. Booth ser ironin som ett 

samspel mellan författaren, texten och läsaren och det väsentliga här är just hur ironin faktiskt 

fungerar och kommunicerar till läsaren.  

 En problematik behäftad med Booths modell är dock punkt fem, Conflicts of Belief, 

eftersom den förutsätter att författaren och läsaren har samma uppfattning om normer och 

värderingar, det vill säga att de delar samma värdegrund.
59

 Detta innebär att läsarens 

förståelse av det ironiska i ett uttalande eller text beror på hur pass dennes normer och 

värderingar är i överensstämmelse med författarens. Enligt detta resonemang riskerar läsaren 

att missförstå, eller inte upptäcka, sådan ironi som exempelvis utmanar dennes egna 

övertygelser.
60

 

 

Metod 

I min undersökning av kåserierna vill jag frilägga både vad som sägs i texterna och hur det 

sägs och undersökningen rör sig därmed på två plan; ett innehållsligt plan och ett formplan. 

Dessa kan av naturliga skäl inte enkelt undersökas med samma metoder, utan här krävs olika 

tillvägagångssätt och teoretiska verktyg. För att undersöka innehållet med fokus på 

samhällskritik och ideologi har jag som metod valt att kombinera delar av två textanalytiska 

traditioner, retorisk argumentationsanalys och idéanalys, vilka tillsammans gör det möjligt att 

frilägga såväl kontexter, värderingar, argument som budskap. Genom retorisk textanalys 

kommer jag att undersöka tes och argument i texterna samt även försöka fastställa vilken typ 

av argumentation som används för att övertyga läsaren; etos, logos eller patos. Vidare vill jag 

också bestämma författarens förhållningssätt till textens grundtanke, det vill säga om 

argumentationen görs för och emot, pro et contra.  

I idéanalysen utgår jag från den första av de två ideologidefinitioner som Bergström och 

Boréus presenterar i Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys (2012) och som beskrivits ovan.
61

 Inom definitionen finns i sin tur olika 

infallsvinklar och jag har här valt att utgå från den typ av idéanalys som har ett deskriptivt 

syfte och vars utgångspunkt är att analysera förekomsten av idéer i allmänhet, i debatter eller 

inom något sak- eller politikområde.
62

 Kombinationerna av de båda analysmetoderna 

möjliggör här ett studium av förhållandet mellan texten och praktiken, och effekten av detta 
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blir ett synliggörande av det underliggande budskapet. Idéanalysen som metod understryker 

också vetskapen om att texten i sig inte utgör hela bilden, utan denna måste också 

kompletteras med, och relateras till, en yttre kontext.  

Kåseriernas teman kommer att undersökas genom den modifierade textanalysen, men 

eftersom materialet är stort behöver en kategorisering göras för att få till stånd en mer 

strukturerad hantering som underlättar analysen. Ett användbart verktyg här är Magnus 

Fernbergs modell för ämnessfärer som beskrivits ovan. Denna modell kommer att ligga till 

grund för en första grovsortering av kåseritexterna till fem undergrupper med utgångspunkt i 

deras ämnesmässiga innehåll.
63

  

För att undersöka formen i kåserierna används stilanalys, som utgör en viktig 

underavdelning i den retoriska analysen. Stilistik har sin utgångspunkt i sökandet efter 

textuella mönster och i värderandet och beskrivandet av dessa. När man vill undersöka hur en 

skribent uttrycker sig är det i en analys av själva stilen som man får söka sina svar. Både 

ämnet, motivet och syftet har stor inverkan på stilen i en text precis som själva stilanalysen 

både gränsar, och leder fram, till själva innehållsanalysen.
64

 I min undersökning kommer jag 

att bryta något mot den kronologi som Peter Cassirer förordat och som beskrivits ovan i 

teoriavsnittet och istället följa ordningen innehåll – form – verkan, vilken jag upplever är en 

mer naturlig arbetsgång för analysarbetet.  

I stilanalysen är min teoretiska utgångspunkt delar av den retoriska analysmodell som 

Karlberg och Mral presenterar i Heder och påverkan (1998) och här kommer jag speciellt att 

inrikta mig mot att undersöka stilfigurer i materialet. I undersökningen kommer stilfigurerna 

efter funktion att delas in i underavdelningarna troper och ornament och jag kommer här att 

speciellt fokusera tropen ironi. För att undersöka förekomsten av ironi i textmaterialet 

används Wayne C. Booths modell för identifikation av ironimarkörer och för kategorisering 

och tolkning av ironiska inslag och utsagor utgår jag från Lars Elleströms tolkningsstrategiska 

betraktelsesätt och Anders Sigrells tankar om det outsagda och underförstådda. 

 

Metodkritik 

Enligt Bergström och Boréus föreligger minst två typer av tolkningsproblem förknippade med 

argumentationsanalys. Den första utmaningen innebär att det föreligger en generell spänning 

mellan olika tolkningsstrategier, vilket kan märkas vid strukturanalysen av argumentationer. I 
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vissa fall kan argumentationen gå lätt att urskilja, men ibland är den mer underförstådd eller 

till och med spridd över hela texten, vilket kan försvåra en tydlig överblick. Den andra 

utmaningen består i att den beskrivande argumentationsanalysen förutsätter att påståenden 

tolkas tydligt, vilket naturligtvis också inbegriper underförstådda påståenden. I själva 

tolkningen uppstår också problem med hur olika stycken ska tolkas och detta kan bli speciellt 

komplicerat vid presentationen av underförstådda eller outsagda premisser.
65

  

Bergström och Boréus påpekar att det i en argumentationsanalys inte alltid är relevant att ta 

upp alla argument, utan att det ofta är fullt tillräckligt att lyfta fram de viktigaste, mest 

framträdande eller vanligast förekommande argumenten.
66

 Detta är något som jag tagit fasta 

på i analyserna av de 50 kåserierna. Materialets omfattning och kåserigenrens speciella 

retoriska kännetecken omöjliggör att ta upp varje argument i texterna, utan fokus kommer att 

riktas mot dem som framstår som mest framträdande och viktiga för att kunna dra slutsatser 

om ideologi och budskap – däri inbegripet även de tydligt outsagda, utelämnade eller antydda.  

Även stilanalysen utgör en utmaning på flera plan, dels därför att en sammantagen 

bedömning av stilen inbegriper både innehållet och formen och dels för att analysen måste 

hantera både representativa urval ur texterna samt tolkningar av dessa. Med utgångspunkt i 

teoriavsnittets redogörelse av den problematik som rör definition och tolkning av begreppet 

ironi är det inte riskfritt att ge sig på att analysera detta. 
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Kåseriet som genre 
Vad är då ett kåseri och vilka utmärkande drag uppvisar denna texttyp? I Kåseristil (2004) 

beskriver Magnus Fernberg kåseriet som en genre som ”utmejslades i förhållande till essän 

och krönikan och mottog influenser från ironin, satiren, crazyn, brevet, novellen och 

reportaget”.
67

 Enligt Fernberg bör kåseriet räknas som en litterär text, eftersom det har en 

underhållande och övertalande funktion och inte enbart är informativt som sakprosan.
68

  

När det gäller formatet är kåseriet begränsat i både längd och koncentration och därför 

behöver det vara enkelt, tydligt och slagkraftigt. Kåsören behöver inte följa en kronologisk 

ordning i berättandet, men har heller inte utrymme för några onödiga kommentarer eller 

ovidkommande sidospår i framställningen.
69

 Språket i kåserier kan sägas vara koncentrerat i 

det att meningarna är förhållandevis korta och det förekommer ofta interjektioner och 

meningsfragment. Stilen är lätt och präglas ofta av talspråklighet och aktiva satser och läsaren 

lockas in i händelseförloppet genom att författaren använder tilltal och ställer frågor.
70

 

Kåserier bygger ofta på någon form av argumentation och vill förmedla en ny synvinkel på 

något. Eftersom texterna ofta bär en personlig prägel är det därför inte likgiltigt ur vilket 

perspektiv de skrivs.
71

 Den erfarne kåsören Ingemar Unge ställer i Att skriva kåseri (1999) 

upp sex definitioner på vad ett kåseri bör innehålla: Inledningsvis nämner han 

lättillgänglighet, det vill säga att innehållet ska vara lätt att förstå och ta till sig utan behov av 

några förklaringar. Det ska också ha ambitionen att vara underhållande, att roa i någon form. 

En kåseritext bör också innehålla någon form av tes, ärende eller budskap som lyfts fram eller 

på annat sätt tydliggörs. Texten ska också ha det han benämner som ”ett gott humör”, vilket 

även kan inkludera ilska, och dessutom vara aktuellt. Den sista definitionen är att det bör 

kännetecknas av stilistisk enkelhet, vilket innebär att det ska vara befriat från alltför 

utsvävande språkliga experiment.
72

  

Kåseriet syftar framför allt till förströelse och därför har det genom tiderna lockat många 

läsare. Genom sin återkommande kontakt med läsaren upprättar den stående krönikören en 

relation till sin läsekrets och har genom denna en ofta underskattad opinionsbildande funktion.  

Det råder många åsikter om kåserier, men de flesta verkar vara eniga om att ett kåseri ska 

vara underhållande. Ingemar Unge beskriver i Att skriva kåseri (1999) kåseriet närmast som 

en form av textuellt kallprat där kåsören ”är underhållande och snackar på utan att just 
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någonting blir sagt”.
73

 Unge får här medhåll av Fernberg om att kåseriet främst syftar till 

förströelse, men i sin avhandling nyanserar han bilden något genom att lyfta fram 

kontinuiteten i relationen mellan kåsör och läsare. Enligt Fernberg är det just genom denna 

återkommande och upprepade relation som kåsören under 1900-talet kom att få en 

opinionsbildande funktion. Två exempel hämtade från Fernbergs undersökning är 

signaturerna Vagabonde (Mollie Faustman) i DN under 1920-talet och Dark (Magnus 

Nilsson) i Arbetaren under 1940-talet, som båda kom att bli framgångsrika opinionsbildare 

inom kåserigenren.
74

 Att kåserierna per automatik inte är speciellt bundna till den stund då de 

blir publicerade kan ibland vara en klar fördel, inte minst med tanke på att kåserisamlingar 

som utgivna böcker också ska kunna fortleva.  

Även om kåserier bör vara lättillgängliga och lättviktiga till sitt skrivsätt och tonläge, så 

gäller inte detsamma för valet av ämne, det vill säga kåseriets tema. Det är i skärningspunkten 

mellan formatets regler och utmaningen av gränsen mellan det ämnesmässigt tillåtna och det 

tabubelagda som kåsören rör sig och det är här skribentens skicklighet sätts på prov. Kåsören 

måste väcka och intressera för att behålla läsekretsen och måste hålla sig inom vissa 

accepterade känslolägen. Här finns, enligt Ingemar Unge, vissa oskrivna regler som kåsören 

bör följa. Personlig bitterhet, gnällighet och självömkan är exempel på sådant som inte passar 

i ett kåseri. Läsaren har med andra ord all rätt att kräva att bli utmanad på alla andra sätt; t ex 

genom att bli ”uppiggad, uppretad, förbannad eller förvånad”.
75

 Unge framhåller att det som 

är utmärkande för en professionell kåsör är den speciella förmågan att kunna ”klä sina teser 

och iakttagelser i en dräkt som gör dem intressanta och får dem att framstå som överraskande, 

fräscha och tänkvärda”.
76

 I kåsörens roll ligger, enligt Unge, att denne och läsaren är ganska 

lika ifråga om kunskaper, insikter, visioner och erfarenheter och därigenom blir skribentens 

reflexioner, tankar och teser ingenting som inte läsaren själv skulle kunna tänka ut. Likt en 

trollerikonstnär ligger kåsörens magi i att förmedla dessa skiftande tankar på ett för läsaren 

njutbart sätt.
77

 

Något som har stor betydelse för ett kåseri är också rubriksättningen. En rubrik ska 

intressera och locka till läsning och enligt Unge är den speciellt viktig eftersom den styr den 

önskade förhandsinställningen hos läsaren.
78

 Han menar dock att rubriken kan ha flera 
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funktioner, där den mest framträdande är att tala om för läsaren hur denne ska förstå kåseriet. 

Den kan också ges en annan funktion genom att exempelvis understryka grundtemat, det 

idémässiga innehållet, eller en underliggande, mer eller mindre dold, moralisk poäng.
79 

 

Kåseriet över tid 
Ordet kåseri användes första gången i Sverige 1860 i en artikel i Aftonbladet, men ska enligt 

Fernberg även ha förekommit redan 1841, i en recension i tidningen Bazaren. Författare till 

dessa båda artiklar var den som räknas som kåseriets fader i Sverige, Oscar Patric Sturzen-

Becker. Han hade sedan 1837 skrivit kåserande texter i Aftonbladet under signaturen Orvar 

Odd och hans texter gick då under benämningen ”Memoir öfver den förlidna veckan”.
80

 

Kåseriskrivandet har dock sina rötter i Paris i Frankrike och inleddes år 1800 i Journal de 

Débats, där man skapade en ny avdelning genom att dra ett streck tvärs över tidningssidan. 

Detta streck fungerade som skiljelinje och under detta placerades hädanefter det så kallade 

”lätta materialet”, vilket bestod av texter med anknytning till kultur, litteratur och förströelse i 

största allmänhet.
81

 Detta djärva och nyskapande typografiska grepp kom snart att kopieras 

och spridas till tidningar runt om i Europa.
82

 

 Enligt Fernberg återfinns det tidigaste exemplet på kåseriliknande text i Sverige i 

Aftonbladet, som under 1830-talet, under rubriken Kalejdoskop, samlade texter innehållande 

skvaller, kvickheter, polemik, skämt och satir. Bland textförfattarna återfinns till och med 

tidningens grundare, Lars Johan Hierta, samt upphovsmannen till det första svenska kåseriet 

1837, ovan nämnda Oscar Patric Sturzen-Becker.
83

 1800-talets senare hälft kännetecknas av 

en explosionsartad spridning av kåserigenren. I konkurrensen om läsarna var det lätta 

materialet enligt Fernberg ett viktigt lockbete och snart sagt hade varje tidning en avdelning 

för lätt material, eller understreckare, med kåserier och ofta återkommande krönikörer.
84

 

Regional- och lokalpress kunde prenumerera på kända kåsörer, men ofta skrevs kåserierna där 

av lokala kåsörer och ofta på regionens dialekt.
85

 Trots populariteten och spridningen hade 

kåseriet under 1800-talet ingen fast plats i tidningen och enligt Fernberg stod gränsdragningen 

mellan kåseriet och angränsande genrer ännu inte helt klar. Ofta genrebetecknades kåseriet 
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som ”brev” eller ”krönika”.
86

 Först en bit in på 1900-talet framträder den återkommande 

kåsören, det vill säga en journalist som förtjänade sitt uppehälle genom att skriva kåserier. 

Bland dessa kan nämnas pseudonymerna Kar de Mumma, Cello och Red Top, vilka 

debuterade under 1920- och 30-talen.
87

  

 Under 1900-talets första decennium kom många kvinnliga journalister att anlitas i arbetet 

med de lätta sidorna, både som översättare och skribenter. Den lätta sidan ansågs synnerligen 

passande för kvinnor eftersom den inte innebar ”ett så allvarligt arbete”.
88

 Kvinnliga kåsörer 

kom också att bli nyskapande på flera sätt, inte minst genom att de förde fram den intima 

sfären och vardagens enkla händelser i sina kåserier. Fernberg framhåller här en rad stående 

kvinnliga kåsörer i den samtida dagspressen, däribland Else Kleen (Gwen, Fru Hein), Elin 

Wägner (Devinez) och Gerd Ribbing (Joy, Helena) och Barbro Alving (Käringen mot 

strömmen).
89

 Den sistnämnda var på sin tid också banbrytande genom att föra in en personlig 

ton i nyhetsreportaget. Fernberg beskriver vidare hur kåseriernas ökande popularitet 

resulterade i en stor efterfrågan på kåserisamlingar i form av årsböcker, vilka sålde extra bra 

inför julen. I dessa var illustrationer speciellt viktiga och uppskattade och här kan speciellt 

nämnas kända tecknande kåsörer som EWK, Rit-Ola och Gits.
90

 

 I takt med den ökade efterfrågan på kåserier kom kåserisidan att bli något av tidningens 

personlighet och själ. På kåserisidan fanns kåsörer som läsaren så småningom blev bekanta 

med och detta ledde till att en form av förtrolig relation upprättades mellan kåsör och 

läsekrets. I Skriva kåseri (1999) påpekar Ingemar Unge att kåsörerna ofta var väldigt 

produktiva och skrev flera texter i veckan. Han nämner här exempel som DN:s signaturer Red 

Top och Eld som skrev fyra respektive fem gånger i veckan och signaturen Cello som i början 

av sin kåserikarriär skrev sju gånger i veckan.
91

 En positiv konsekvens av dessa flitiga 

skribenters arbete var att kåsör nu blev en yrkesbeteckning, alltså en person som yrkesmässigt 

försörjer sig på att skriva kåserier.  

 Ämnesinnehållet i kåserier har delvis förändrats över tid och har av naturliga skäl färgats 

av samtidens viktiga frågor. Fernberg ger i sin avhandling en översikt över de olika teman 

som han identifierat över tid i Göteborgspostens Världens gång-sida under 1900-talet och här 

är det intressant att rikta blicken mot de decennier under vilka Harning var verksam som 
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skribent, det vill säga från 1960-talet till 1990-talet. Enligt Fernberg kan man i jämförelse 

med tidigare decenniers kåserier märka en skillnad i form av tydligare tendens i texterna från 

slutet av 1960-talet. Det samtida samhället präglas av socialt uppvaknande och revolt och 

detta avspeglas också i kåserierna.
92

 Förtroligheten finns kvar i kåserierna och även 

vardagligheten, men det är en annan typ av realistisk skildring än tidigare med mer dramatiska 

och spännande händelser. I fråga om stilen är den enklare och med kortare stycken än tidigare 

och tendens och sensmoral är stående inslag. Intressant nog förekommer ingen ironi i det 

undersökta materialet och Fernberg uppfattar språklig kreativitet som nedtonad i jämförelse 

med tidigare decennier.
93

  

 I 1970-talets kåserier kan ett begynnande miljömedvetande skönjas och enligt Fernberg 

handlar många samtida texter om teknik. Tendensen verkar fortfarande vara viktig för 

decenniets kåsörer, men de är nu mindre explicita i sin framställning och låter budskapet 

framträda mellan raderna. I ämnesvalet märks samtida problem som exempelvis debatten 

kring insektsgiftet DDT samt oljekrisen.
94

 Stilen är fortfarande enkel, men med något mer 

komplicerad meningsbyggnad, och det förekommer en blandning mellan filosofisk, essäistisk 

och lyrisk framställning. Fernberg beskriver 1970-talets kåsörer som allvarliga och med en 

mer konstfull stil, men tonen är mindre förtrolig än tidigare. Många av 1980-talskåserierna 

behandlar människans förhållande till naturen och miljön och Fernberg ger i sitt material 

exempel på kåserier som behandlar flera variationer inom ämnet.
95

 Tidsperioden färgas av 

både nationella och internationella händelser: ”Tiden med Sverige som ekonomiskt 

föregångsland är över. Det kalla kriget går mot sitt slut och det internationella verkar närmare 

genom den allt snabbare nyhetsrapporteringen via satellit-TV och genom att invandrare från 

andra världsdelar gör kulturen global och urban”.
96

  

 En annan förändring som enligt Fernberg kan spåras i kåserierna är att de redan under 

1970-talet börjar indelas i avsnitt och under 1980-talet markeras dessa än tydligare genom 

stora kraftiga anfanger. Andra kännetecken som lyfts fram är att kåserierna nu också blir mer 

litterära till sin natur och med tydlig tendens och en påtaglig närvarokänsla. Innehållet i 

kåserierna liknar ofta små dramatiserade berättelser och de förefaller också genomarbetade på 

ett annat sätt än de varit under tidigare decennier.
97
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 Idag råder en viss förvirring kring begreppet kåseri, eftersom samma slags texter som 

tidigare gick under benämningen kåseri numera ofta benämns såväl krönika som ”column”, av 

vilket det sistnämnda är ett direktlån från engelskan. ordet ”column” kan översättas med ”a 

piece of writing in a newspaper or magazine which is always written by the same person and 

which appears regularly, usually on a particular subject”.
98

 Det som dock skiljer den moderna 

kolumnen från kåseriet är främst att den inte är så humoristisk inriktad eller ledig som det 

traditionella kåseriet traditionellt har varit. Enligt Fernberg har kolumnen som genre ändå en 

relativt kort historia och tillkom först under 1980-talet och i modern tid används samtliga tre 

termer: kåseri, krönika och kolumn, om egentligen samma sak.
99

 Detta har fått som 

konsekvens att det traditionella kåseriet avsevärt minskat i betydelse, men detta till trots kan 

det sägas att kåseristilen allmänt sett breder ut sig.  

 Enligt SAOB 1939 betyder begreppet kåsera ”att tala eller skriva om något på ett 

spirituellt, roande sätt i en lätt och ledig stil som står det vanliga samtalsspråket nära”. Senare 

har också underhållningssyftet lagts till i definitionen: ”skriva eller tala på ett ledigt sätt och 

vanligen mest i syfte att roa” och därigenom blir själva kåseriet en kåserande ”skildring, 

framställning, föredrag, uppsats eller tidningsartikel”.
100

 Själva ordet kåseri har sina rötter i 

latinet där ”causa” betyder ”skäl”, och senare från franskans ”causer”, vilket kan över sättas 

med ”att tala förtroligt”.
101

  

 Svensk etymologisk ordbok beskriver verbet kåsera närmast som utvecklat ur betydelsen att 

”framlägga sina skäl”, vilket är en synonym till verbet resonera.
102

 Kåserigenren kan därmed 

sägas vara nära besläktad med angränsande genrer som essä, kolumn och krönika och vad 

dessa tre har gemensamt är att de alla är skrivna i berättande stil och med det personliga i 

förgrunden.
103

 Fernberg framhåller att det som dock skiljer kåseriet från andra genrer är att det 

oftast inte vilar på en vetenskaplig grund, vilket t ex essän oftast gör.
104

 Den är heller inte 

historiskt betingad, som exempelvis krönikan i traditionell bemärkelse och den hänger inte 

bara ihop med själva tidningsspalten på samma sätt som kolumnen.
105

 Det kan dock påpekas 

att krönikan som texttyp i nutid fått en utvidgad betydelse och ses närmast nog som synonymt 
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med kåseriet. Detta kan t ex märkas hos kåserande texter i tidskrifter, vilka nu ofta benämns 

som ”kolumner”.
106
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Innehållsanalys    

I mitt arbete med kåserierna i samlingen har jag varit tvungen att göra ett urval för att 

möjliggöra analysen och har därför valt en modell där jag först undersöker innehållet och 

sedan formen. I innehållsdelen har jag arbetat i tre steg: För att skapa mig en övergripande 

bild av ämnesinnehållet har jag först gjort en grov klassificering av samtliga kåserier med 

hjälp av Magnus Fernbergs modell för ämnessfärer, vilken beskrivits ovan i teoriavsnittet. Jag 

har därefter undersökt vilka kåserier som innehåller samhällskritik i någon form och i sin tur 

delat in dessa i undergrupper efter vilka teman de behandlar.
107

 

Kåserierna följer i stort det mönster som Fernberg identifierat i sin avhandling. Av de fem 

ämnessfärerna ”Samhällelig”, ”Personlig”, ”Inte här och nu”, ”Allmän” och ”Ting” är det de 

två förstnämnda som inrymmer de flesta kåserierna. Texterna fördelar sig framförallt över tre 

av ämnessfärerna och inom de två första är fördelningen tämligen jämn. Sfärerna 

”Samhällelig” och ”Personlig” inrymmer vardera 19 kåserier och till den tredje sfären, Inte 

här och nu, kan elva kåserier räknas. Inget av kåserierna passar helt i sfären ”Allmän”, men i 

den sista kategorin, ”Ting”, kan man återfinna ett kåseri. Precis som Fernberg tar upp i sin 

avhandling är kategorisering ofta svår, då många texter kan tillhöra flera sfärer, beroende av 

hur man uppfattar tonvikten i budskapet. Detta fenomen är något som är utmärkande för flera 

av texterna i kåserisamlingen, vilka kan ta upp samhälleliga frågor samtidigt som de är 

personligt hållna och innehåller minnesfragment eller tillbakablickar.  

Fernbergs modell är användbar för att kunna överblicka materialet, men för att komma 

närmare samhällskritiken i kåserierna har jag delat in texterna i två kategorier; 

samhällskritiska kåserier och övriga kåserier. De samhällskritiska kåserierna återfinns 

huvudsakligen inom sfärerna ”Samhällelig” och ”Personlig” och är 26 till antalet. Resterande 

24 kåserier behandlar teman som rör existensen, naturen och det övernaturliga. Bland de 

samhällskritiska kåserierna har jag identifierat fyra återkommande teman: sverigekritik, 

miljökritik, politisk kritik och kulturkritik och resultatet av analysen presenteras nedan under 

dessa rubriker. På grund av kåseriernas olika konstitution kommer inte alla kåserier att ges 

lika mycket utrymme. Vissa av texterna uppvisar genomgående en omfattande samhällskritik, 

medan kritiken i andra endast förekommer i fragment, eller i en passus till händelseskildringar 

som i stort inte ger uttryck för någon kritik av samhället. 
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Sverigekritik 

Inom denna grupp ryms sju kåserier, vilka har som gemensam nämnare att de alla tar upp 

kritik mot Sverige som nation. I vissa av texterna är kritiken allmänt hållen, men i andra lyfter 

Harning fram mer specifika drag som rör den svenska folksjälen, det svenska kynnet och 

synen på det som inte räknas som ”typiskt svenskt”. I flera av dessa kåserier görs även 

jämförelser mellan Sverige och andra länder, för att understryka den poäng som författaren 

vill lyfta fram.  

“Northern Lights of Aberdeen” (1 mars 1984) hör till de kortare kåserierna i samlingen och 

behandlar det svenska kynnet i jämförelse med det skotska. Ämnessfären är ”Inte här och nu” 

och behandlar Harnings första utlandsbesök som fjortonårig jungman på ett ångfartyg. 

Kåseriets titel är också namnet på en känd sång som handlar om det skotska norrskenet. Som 

titel på detta kåseri framstår det också som en dubbeltydighet eller ordlek som anspelar på det 

svenska ångfartygets besök i den skotska hamnstaden. Temat i denna berättelse är kulturkrock 

och tesen är att svenskarna är ett känslomässigt hämmat folk. Kåseriet beskriver den 

kulturella chock som drabbar den unge Harning då denne tillsammans med några äldre 

sjömän besöker en bar och han uppfattar det som märkligt att ”folk skrattade utan vidare” och 

”rätt var det var började någon att sjunga också och inom några sekunder sjöng hela baren”.
108

  

Detta fenomen förundrar berättaren och han drar sig till minnes en episod då hans farbror 

Jonas hemma i Hudiksvall hade blivit utkastad från en krog och sedan hämtad av polis, bara 

för att han hade ”dragit på munnen”.
109

 Harning drar här slutsatsen att det råder andra regler i 

utlandet för där ”fanns människor som både var berusade och lyckliga och skrattade”. Som en 

bekräftelse på författarens tankar utbrister en av de äldre sjömännen: ”Jojomän pojkjävlen. Så 

här går det till i utlandet”.
110

  

Här jämförs den skotska barkulturen med den svenska och läsaren kan mellan raderna ana 

ett ställningstagande för den förstnämnda. Kritiken utvecklas dock inte och inga egentliga 

argument anförs, utan textens logik får här tala för sig själv. Eftersom berättelsen är 

självupplevd och Harning själv kan räknas som den auktoritet som borgar för trovärdigheten 

är det här fråga om etosargumentation. För att understryka Aberdeens kulturella storhet väljer 

Harning här att skriva ”Utlandet” med inledande versal och i texten upprepas ordet tre gånger, 

likt det magiska tretalet i sagan, vilket ger en suggestiv effekt.  
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Kåseriet ”Spaniensvenskar” (9 oktober 1986) handlar, som titeln antyder, om pensionerade 

svenskar bosatta i Spanien under vinterhalvåret. Textens tes är att det svenska kynnet är djupt 

förankrat i svenskarna och temat kan bestämmas som tvehågsen patriotism. Författaren 

beskrivet här hur vinterspanjorerna strömmar till medelhavets stränder under hösten, där de 

bor segregerat med andra nordbor och européer. Här tävlar de med norrmän och tyskar om att 

hissa sin nationsflagga högst och de ”grillade korv och vevade barbecue och korkade upp 

vinbuteljer och mådde som prinsessor och prinsar”.
111

  

Kåseriets budskap är att svenskar har en medfödd dubbelmoral och trots att de i Spanien 

lever ett mycket friare liv än i Sverige, så är de ändå snara att försvara det samhälle  

som de flytt ifrån. En av karaktärerna i texten, Dorrit från Hyltebruk, vågar äntligen ”vara lite 

i gardinerna igen” och dricka vin och sjunga högt, om än med späd röst.
112

 Hon har tidigare 

varit inne i Alicante och köpt garn, men känner skam för att hon köpt garnet billigt och utan 

moms. En av de övriga spaniensvenskarna håller med och menar att ”nån jävla ordning får det 

väl ändå vara”.
113

  

Författarens ståndpunkt i argumentationen är klart mot denna dubbla moral och 

karaktärernas tankar och uttalanden framställs på ett ironiskt sätt för att understryka det 

komiska och ohållbara i resonemanget. En tredje karaktär i sällskapet står för en mer 

pragmatisk inställning till viljan att betala skatt och hävdar att ”Ett land med tio månaders vit 

vinter och två månaders grön vinter skulle inte begära för mycket utav folket”.
114

 

Temat utlandssvenskar återkommer i ”Den stora längtan” (9 juli 1987) och kåseriet inleds 

med det ironiska påståendet att: ”Stackars svenskar som bor i Södern får försaka mycket”.
115

 

Ämnessfären är ”Personlig” och temat kan beskrivas som en hatkärlek till hemlandet. Här 

kritiseras bilden av Sverige som det bästa landet i världen och författaren framför även tanken 

att svenskar som bosätter sig i utlandet delvis känner sig som landsförrädare.  

Tesen är att Sverige inte är världens bästa, och enda, land och budskapet i texten 

understryker att hemlängtan och fosterlandskärlek ibland är dubbel och komplicerad och att 

det är fullt möjligt att bo i ett annat land än Sverige. Som stöd för tesen argumenterar Harning 

genom att ge belysande exempel där han påvisar skillnader mellan Sverige och Portugal och 

ett ställningstagande mot att se Sverige som bättre än andra länder framträder tydligt. 
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Författaren använder natur och miljö som jämförande exempel, men dessa är mer en del av 

argumentationen i sverigekritiken än någon renodlad miljökritik.  

Etosargument i form av ett återkommande vi-tilltal används både i början och i slutet av 

texten. Miljöexemplen förekommer i logosargumenten och författaren ställer här det 

förorenade Sverige i bjärt kontrast mot det rena Portugal. Sverige beskrivs som ett försurat, 

radioaktivt land med cancersjuka gäddor och när berättaren i texten tänker på hemlandet 

minns han ”den förgiftade granskogen med sina vackra bruna grenar och de upplyftande 

kalhyggena och cesiumälgarna”.
116

 Han avslutar texten med en tydlig hänvisning till 

Tjernobylkatastrofen genom att ironiskt fastslå att ”mest motbjudande i min del av världen är 

ändock bäcköringen som spritter i bergströmmarna. Alla vet ju att en äkta fosterländsk öring 

är packad i becquerel och helst simmar omkring med buken i vädret”.
117

  

Kåseriet ”Att leva” (3 februari 1989) är det första kåseriet i boken och publicerades den 

tredje februari 1989. Texten tillhör både ämnessfärerna ”Personlig” och ”Samhällelig” och 

handlar ytterst om när författaren drabbas av ett malariarecidiv och plötsligt insjuknar i feber 

och frossa. Berättelsen kretsar kring hans tankar efter att sjukdomsförloppet vänt och han går 

mot ett tillfrisknande. I kåseriets slutkläm filosoferar Harning över vad som är mänsklighetens 

största gissel och kommer fram till att det är ”tråkigheten och enformigheten och en 

stillastående tillvaro”.
118

 Enligt kåsören kan uttråkning leda till sjukdom och han drar också 

slutsatsen att han själv ofta blir sjuk när han är hemma i Sverige. Tesen i denna text är att för 

mycket trygghet leder till uttråkning och budskapet är att Sverige och dess välfärdssystem 

släcker människors livsgnista och välbefinnande.  

Argumentationen är klart uttalat mot den svenska välfärdsmodellen, vilken författaren 

beskriver på följande sätt:  

 

 Och naturligtvis har det inte undgått mig att jag är sjukast när jag är hemma i Fäderneslandet. 

Det blir för mycket av det präktiga och robusta och rekorderliga och förnuftiga. Tråkigheten är 

som grå väggar av cement. Allt kan förutsägas. Överallt finns skyddsnäten. Spänningen, 

osäkerheten, själva livskicken är neutraliserad. Det är alldeles avskyvärt.
119

  

 

Författaren antyder med detta citat att i Sverige är allt planerat, kontrollerat och förutsägbart 

och att du som individ aldrig behöver oroa dig över något eller tänka självständigt. Harning 
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avslutar resonemanget ironiskt med orden: ”I länder med malariamyggor händer i alla fall 

något”.
120

  

 Argumentationen består här såväl av etos-, logos- och patosargument. Berättarens 

auktoritet understryks genom att handlingen är självupplevd (etos) och författaren talar till 

läsarens förnuft då han ställer den farliga tråkigheten i kontrast till den livsglädje som 

huvudpersonen känner då han börjar tillfriskna efter malariarecidivet (logos). Den inledande 

beskrivningen av insjuknandet och den avslutande jämförelsen mellan ”Fäderneslandet” och 

”länder med malariamyggor” skapar känslor av medkänsla och humor (patos) hos läsaren. 

”Svenska sandloppor” (26 mars 1989) handlar om tvivelaktiga svenska affärsmän som 

kommer till Portugal för att utnyttja billig arbetskraft. Kåseriet ligger inom sfären 

”Samhällelig” och temat är förljugenhet och exploatering. Tesen är att svenska affärsmän 

exploaterar fattiga arbetare i Portugal. Budskapet i kåseriet är att denna exploatering av fattiga 

arbetare sker öppet och under förespegling att svenskt näringsliv ”utvecklar” landet. Tonen i 

kåseriet är hätsk och Harnings ställningstagande för den fattiga portugisiska befolkningen 

framgår klart:  

 De kommer från alla våra landsändar för att fortast möjligt göra sig ett antal miljoner på den 

portugisiska fattigdomen.  

 De skryter med att de gått in i en lönande KK (konkurs) där hemma och skrävlar med den 

egna intelligensen och förslagenheten och försöker till och med hävda att lurendrejeriet är en 

skön konst.
121

  

 

Framställningen är engagerad och känslosam (patos) och berättaren argumenterar genom att 

beskriva livsvillkoren för de fattiga arbetarna och ställa detta i kontrast mot de samvetslösa 

svenska direktörerna som exploaterar befolkningen i jakten på billig arbetskraft (logos). 

Kåsören framstår här som en pålitlig och förtroendeingivande (etos) auktoritet som kunnigt 

redogör för lönenivåerna i Portugal och misären i slumområdena (logos). Titeln ”Svenska 

sandloppor” syftar på författarens syn på dessa affärsmäns intelligensnivå och han menar att 

de tillhör det svenska näringslivets C-lag. Harning avslutar texten med en reflexion över dessa 

företagares politiska hemvist och utbrister bittert: ”det som förvånar mig mest av allt är att 

den nygamla klassen av utsugare OCH ekonomiska kolonialister så ofta röstar med 

socialdemokraterna numera”.
122
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Miljökritik 

”Barndomens bäckar” (22 juli 1982) utspelar sig i byn Färila i norra Hälsingland, i författaren 

Albert Vikstens stuga, där Harning vid tillfället vistades med sin åttaåriga dotter för att fiska. 

Detta kåseri tillhör ämnessfärerna ”Personlig” och ”Samhällelig” och temat är klart uttalat 

miljökritik. Texten beskriver kalhyggen, sönderkörd skogsmark och förorening med 

miljöfarligt avfall. Harning redogör känslosamt för hur han och dottern en tidig morgon går 

upp för att fiska öring i bäckarna och då ser ”spåren av den nya framstegsvänliga tiden”.
123

 

Han beskriver målande hur ”Uråldriga strömdrag var nerkletade med olja från 

skogsmaskinerna och åbrinkar var sönderkörda och leriga och förorenade och de flesta 

vattnen var sedan länge döda”.
 124

  

Författaren berättar för dottern hur det var i naturen då han själv var barn och understryker 

att det numera endast finns bäcköring i två av nitton vattendrag. Denna information får 

dotterns ögon att tåras och texten avslutas med en reflexion över det oerhörda pris som 

människorna fått betala för den moderna tidens framsteg: ”Snart var hans älskade Hälsingland 

utan natur och utan djur och samtidigt hade framstegsvänligheten lett till att människorna var 

arbetslösa. Femtio års ekonomisk storhet hade gjort slut på allt”, skriver Harning, och i slutet 

av texten frågar han sig om hans egen generation någonsin kommer att kunna ge en god 

förklaring till varför de nästan ödelagt allt för kommande generationer. Författaren avslutar 

resonemanget med slutsatsen att ”han insåg att de hade rätt att hämnas”.
125

  

Budskapet i detta kåseri är att civilisationen har ett pris och att människan i sin 

teknologiska framstegsiver har passerat en förbjuden gräns, där bruk övergått i missbruk. 

Textens tes är att nästa generation kommer att ställa tidigare generationer till svars för den 

förstörda miljön. I sin argumentation tar författaren klart ställning mot miljöförstöring och för 

naturen. Harning använder här alla de tre retoriska principerna för att övertyga: Han framstår 

som trovärdig och engagerad (etos) genom sin beskrivning av vistelsen i ödemarken 

tillsammans med den åttaåriga dottern. Fadern undervisar och lär dottern viktiga kunskaper 

om naturen (logos) och visar också fram två motställda bilder av denna; barndomens orörda 

natur kontra den samtida skadade naturen. Genom att beskriva barnets reaktion när hon får 

höra vad som hänt med naturen sedan faderns barndom och ungdom vinner författaren 

sympati hos läsaren och bilden av dotterns tårfyllda ögon i berättelsens slut understryker det 

allvarliga och ödestyngda i budskapet.  
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Kåseriet ”Äntligen tyst i naturen” (28 juli 1988) har delvis formen av ögonvittnesskildring 

som beskriver hur tyst naturen har blivit som ett resultat av miljöförstöringen. Texten inleds 

med att författaren ”glider omkring” längs norrlandskusten och ser hur den plågad och sjuk 

naturen ser ut och han beskriver på ett målande sätt kalhyggen, tidigare miljöutsläpp med 

DDT och PCB och de synbara sviterna efter Tjernobylkatastrofen. Berättarrösten framställer 

sig i denna text som ”framstegsvänlig” och hävdar att man måste utföra saker i ”utvecklingens 

namn”, vilket naturligtvis är ett budskap tvärtemot vad författaren egentligen anser.  

Detta kåseri tillhör klart ämnessfären ”Samhällelig” och budskapet är snarlikt det som 

presenterats ovan i ”Barndomens bäckar”. Författaren understryker här det pris samhället är 

villigt att betala för en modern, högteknologisk tillvaro på bekostnad av en skövlad och 

förstörd natur. I texten märks en tydlig allusion till Aldous Huxleys dystopiska roman Du 

sköna nya värld i det att författaren ironiskt yttrar att ”vi står verkligen inför en skön ny värld 

där vi inte längre behöver besväras av en massa andra levande organismer”.
126

 Textens tes är 

att mänskligheten får betala ett högt pris för den moderna teknikutvecklingen och att de som 

motsätter sig denna utveckling straffas av samhället.   

Författaren vill i kåseriet lyfta fram att den som har makt också har ansvar, men han 

antyder också att människan i detta fall drabbats av hybris och blivit maktfullkomlig. Texten 

uppvisar ett klart ideologiskt ställningstagande mot människans oansvariga missbruk av 

naturen, men också en kritik av det samhälle som tillåter detta missbruk. Argumentationen 

består av såväl logos-, etos och patosargument och texten tar ställning mot natur- och 

miljöförstöring i utbyte mot ett modernt högteknologiskt samhälle. Kåsören framstår här som 

en representant för såväl förnuft, dygd och välvilja (etos) och han beskriver detaljerat hur djur 

och natur påverkats av miljöförstöringen (logos). Genom beskrivningen av hur naturen och 

miljön påverkats av gifter och utsläpp engagerar Harning läsaren och väcker känslor (patos) 

av rädsla, ilska, frustration och medkänsla.  

Texten är tydligt ironisk men här lyckas Harning framföra sin miljökritik dels genom att 

undervisa läsaren om hur det står till i naturen och dels genom att ge en möjlig framtidsvision. 

Han räknar här upp en rad samtida aktuella miljöproblem som skogsdöd, säldöd, utsläpp av 

DDT, PCB och dioxin samt redogör även för Tjernobylkatastrofens effekter på det 

norrländska kustlandskapet. För att öka effekten av kritiken och vädja till läsarens känslor 

hänvisar han också till kända litterära verk: ”Vi står verkligen inför en skön ny värld” är en 

tydlig hänvisning till Aldous Huxleys Du sköna nya värld och beskrivningen ”Oss tillkommer 
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all makt såväl på jorden som i haven och på himlapällen” för tankarna till Herrens bön i 

Bibeln.
127

 Även påföljande mening, ”Ändå finns det en förrädare bland oss.”, kan anspela på 

Judas Iskariot och förräderiet mot Jesus.
128

 Harning framför här även en tydlig politisk kritik. 

I texten beskrivs ”förrädare” som de som tar naturens parti och sätter sig upp mot de 

uppfattningar som samhället och staten har bestämt vara de rätta: 

 

 Ändå finns det förrädare bland oss. Halvmänniskor som tar de vidriga djurens och den 

äckliga naturens parti. Som tur är har vi domstolar som beivrar de värsta övergreppen. Men 

myndigheterna slår inte hårt nog! En trädkramare ska naturligtvis ha ett mycket långt straff. Det 

är förresten synd att vi av falsk humanitet avskaffat stegel och hjul. 
129

 

 

I kåseriets avslutande rader framträder ett tydligt ideologiskt ställningstagande hos 

författaren för individualism och mot kollektivism i det att han ironiskt hävdar att ”Individer 

som motsätter sig Utvecklingen måste naturligtvis åtgärdas. Vi har helt enkelt inte råd med en 

massa individualistiskt tjafsande mitt i det stora korporativa Samhällsbygget”.
130

 Detta citat är 

en direkt kritik av den samtida svenska socialdemokratiska regeringen och dess miljöpolitik.  

I kåseriet ”Allt är kört” (1 september 1988) fabulerar kåsören på temat eufemismer, vilket 

är ett återkommande ämne i Harnings produktion. Åter poängterar författaren förekomsten av 

en dubbelmoral hos myndigheterna då de istället för att erkänna miljöförstöringens påverkan 

på naturen väljer att i förskönande omskrivningar benämna t ex fiskdöden till följd av 

försurning som att en sjö är ”svårfiskad”.  

Texten beskriver författarens intryck under ett veckolångt besök vid den tidigare så fiskrika 

sjön Västra Silen i Dalsland. Nu är aktiviteten i sjön låg och i den omgivande skogen finns 

nästan inga fåglar:  

 

Mäster Äng försökte locka fågel till tunet genom att lägga ut mat på strategiska ställen. Efter 13 

timmar landade en av nötskrikorna. Fyra timmar senare kom två sädesärlor.  

 13 timmar. För fyra år sedan tog det 13 sekunder. Men lokalt har man redan lyckats 

indoktrinera sig själv att det beror på att det finns mat nog i skogen för fåglarna. 

 Det är inte sant. Skogen är absolut tyst. Skogen är dessutom i stora områden helt död. 
131
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Tesen i denna text är att myndigheterna medvetet ljuger för medborgarna om miljön. Det 

budskap som förs fram är att sanningen mörkläggs av ansvariga myndigheter och att dessa 

ljuger genom att linda in fakta i skenbara och falska förklaringar hellre än att erkänna 

människans, och sin egen, skuld i miljöförstöringen och istället börja göra något åt den.  

Argumentationen vänder sig tydligt mot den samtida miljösituationen och bevisföringen är 

rak, tydlig och exemplifierande. Till skillnad från många av Harnings kåserier är denna inte 

humoristiskt ironisk, utan mer konstaterande och uppgiven. Eftersom texten är skriven i 

jagform framstår patosargumenten här som naturliga. Författaren talar här om ”en sorgens 

sommar med alla dessa döda fiskevatten”.
132

 Etosargument framkommer genom författarens 

engagemang och trovärdighet, men även genom hänvisningen till mäster Äng, ”en av våra 

legendariska storfiskare”.
133

 Det finns även exempel på logosargument i framställningen. 

Istället för att framställa skogsdöd som ett resultat av kalhyggen föreslår myndigheterna på 

”det folkliga nyspråket” att ”skogen nu för tiden jobbar med självsanering. Massor av träd 

måste dö för att dom andra ska kunna leva vidare”. Harning fastslår ironiskt att detta nog ”inte 

är så klokt gjort av vår nya tänkande skog. Den självsanerar sig nämligen totalt på miljontals 

hektar”.
134 

Kåseriet ”Oceanen inom oss” (26 januari 1989) är en hyllning till havet som den 

ursprungliga livgivande kraften i universum. Ämnessfären i denna text rör sig mellan det 

Fernberg benämner som ”Inte här och nu” och ”Personlig”. I denna text befinner sig 

författaren i Portugal vid havet och det är natt. Harning frågar sig om det är möjligt att vi 

människor ännu har ett hav som brusar inom oss sedan ”tiden före tiden”. I texten reflekterar 

han över evolutionen och undrar om vi människor kanske ”fuskat bort det intuitiva med våra 

egna teknologiska fantasier och våra förytligade religioner”.
135

 

Författaren berättar om en resa han tidigare gjort till Northern Territory i Australien och 

uppger sig vara osäker på om någon utanförstående någonsin ska kunna förstå sig på 

aboriginerna och deras kultur. I slutet av texten oroar sig författaren för att även de stora 

haven ska komma att förstöras och tillägger följande: ”Det ligger något djupt symboliskt över 

att vi ger oss på vårt urhem och därmed vårt ursprung. Varför strävar vi efter att skära av 

trådarna bakåt? Försöker vi undermedvetet förvandla oss själva till gudar?”
136
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Budskapet i detta kåseri är djupt filosofiskt och existentiellt och precis som i ”Barndomens 

bäckar” så för han ideologiskt fram tesen om att mänskligheten är på väg att passera gränsen 

för det moraliskt anständiga i förhållande till naturen. Textens tes är att människan och havet 

är nära förbundna och om vi förstör haven så förstör vi också mänskligheten. Slutet av 

kåseriet indikerar att det nog redan är försent för mänskligheten att reparera de skador vi 

åstadkommit. Havet framstår dock som en tröst i vetskapen om undergången och författaren 

avslutar ödesmättat med att han ”längtar till Havet”. Argumentationen tar ställning för naturen 

och bejakar människan som en del av denna. Logosargument återfinns i författarens sätt att 

kort beskriva människans evolutionära utveckling, vilken tog sin början i havet. Exempel på 

patos- och etosargument förekommer också: ”Vi har fuskat bort det intuitiva med våra egna 

teknologiska fantasier”, säger Harning och han upprepar också som ett mantra uttrycket ”Allt 

hör ihop eftersom allt är allt” två gånger i texten, först i mitten och sedan strax innan slutet.
137

  

”Vargen Ylva” (31 oktober 1991) utgör ett inlägg i den tidiga vargdebatten i Sverige. 

Vargen Ylva i Värmland var den första att falla offer för skyddsjakt i Sverige och orsaken var 

att hon inte var rädd för människor samt att hon också hade ett gott öga till traktens 

hanhundar. Vargens existens debatterades flitigt i pressen och djuret avlivades slutligen på 

uppdrag av Naturvårdsverket 1993, vilket skapade stor debatt i samtiden.
138

 Harning tar i 

denna text klart ställning för vargen Ylvas rätt att existera och han ironiserar också över alla 

rapporter i media om den skadegörelse som vargen anklagades för. Tesen i detta kåseri är kort 

och gott att låta vargen existera ostört och fritt. Budskapet i texten är att den samtida 

vargskräcken är överdriven och att en enda varg omöjligt kan hinna med att ställa till så 

mycket oreda och skadegörelse som påstås. Han avslutar kåseriet ironiskt med ett PS, där han 

jämför med hur vargsituationen ser ut i Trás-os-Montes i norra Portugal: ”Där finns 

hundratals vargar, men det var naturligtvis fega varelser i alldeles för stora skinn”.
139

  

Argumentationen är tydligt emot vargjakt och består av såväl logos-, patos- som 

etosargument. Harning använder logosargumenten för att understryka det absurda i att tro att 

en varg kan ställa till sådan massiv oreda och han hänvisar i slutet av texten till sin tid i 

Portugal och vargbeståndet där. De patosargument som används är ironiska och uppstår 

genom grava överdrifter, t ex ”Ingenting är så hotfullt och hemskt att skåda som en jättelik 

varg. Det krävs modiga män som vågar se döden i vitögat”.
140

 Dessa argument syftar här till 
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att genom den ironiska och humoristiska framställningen väcka ilska och medkänsla hos 

läsaren.  

 

Politisk kritik 

Kåseriet ”Guldgrävarsången” (17 juli 1986) anspelar på en frireligiös visa som på sin tid var 

en av artisten Lapp-Lisas stora nummer. Texten uppfyller både ämnessfärerna Samhällelig 

och Personlig och det övergripande temat är livets förgänglighet. Enligt Lapp-Lisas sång är 

det onödigt att sträva efter jordisk ära, rikedom och berömmelse, eftersom man inte kan ta 

dem med sig då man dör: ”att vara himmelsk miljonär är mera värt än gull, ty banken där går 

ej omkull.”.
141

 Även om Harning menar att sången är ett enastående pekoral, tycker han att 

det ligger något i kärnbudskapet och att den också kan ses som en starkt politisk visa. Han 

påpekar spefullt och ironiskt att ”staten för det mesta tömmer våra schatull långt innan vi blir 

mull och på det viset bidrar till att vi inte har något att sörja över när vi driver omkring på de 

himmelska ängderna”.
142  

 

Även om kåseriet till ytligt påseende uppehåller sig kring ett resonemang kring sångtexten, 

så framträder ganska snart en tydlig samhällskritisk tendens som framhåller den egentliga 

tesen; nämligen det faktum att makt korrumperar. Författaren uttalar här att makthavare, 

oavsett om det rör sig om Gud eller vanliga dödliga, har en dubbel moral i det att de gärna vill 

framhålla en jämlikhetssträvan, fast de egentligen vill vidmakthålla det motsatta. I sångtexten 

framhålls den totala jämlikheten mellan människor, men enligt Harnings tolkning innebär 

denna i realiteten att den lilla människan alltid måste veta sin plats. Han kommenterar detta 

genom att påpeka att: ”Alla är vi lika även om vissa är likare än andra.” och ”Man kan lika 

gärna ge upp från början. Tänk bara på Lasarus: han fick dö lycklig och obetydlig”.
143

 Dessa 

citat fungerar som här som logosargument utifrån de premisser som ges i sångtexten, eftersom 

det i kåseriets slutledning finns ett tydligt samband mellan lydnad och underkastelse och en 

eventuell belöning i livet efter detta.  

Harning illustrerar här också sin tankegång genom två belysande allusioner till kända verk. 

Den första för tankarna till hur grisarna i George Orwells roman Djurfarmen förklarar varför 

vissa, nämligen de själva, skall ha privilegier trots att man tidigare sagt att alla skall vara 

jämlika. Orwells roman ställer sig kritisk mot stalinismen och det antidemokratiska styret i 

Sovjetunionen och anledningen till att Harning använder denna anspelning är förmodligen en 
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kritik av den i samtiden sittande socialdemokratiska regeringen. Den andra allusionen är 

biblisk och anspelar på liknelsen om den rike mannen och Lasarus, vilka enligt berättelsen 

hamnar i dödsriket samtidigt. Kortfattat handlar historien om en rik man som lever ett liv i 

lyx, medan tiggaren Lasarus ligger under hans bord och försöker mätta sig med smulorna som 

faller ner. Då de båda dör är deras roller ombytta och Lazarus får vila hos Abraham, medan 

den rike mannen straffas genom att plågas av hetta och törst.
144

 Den rike mannen kan 

symboliskt sägas representera dåtidens ledare, som inte var beredda att dela med sig av sitt 

överflöd till folket, och kan här betraktas som ännu en illustration av devisen att makt 

korrumperar.  

Båda dessa allusioner är exempel på etosargument i det att de ger tesen auktoritet. Bibeln 

är, vilket påpekas av Karlberg och Mral, en tacksam källa för auktoritetsord som används i 

både religiösa och profana sammanhang för att ge legitimitet åt resonemanget.
145

 Orwells 

roman har en liknande status som berömt och väl citerat litterärt verk och utgör här också en 

auktoritet i så måtto. Kåseriet avslutas med att författaren konstaterar att hans eget schatull är 

tomt och att han en dag kommer att ställa ifrån sig det på ”det gigantiska efterlämnade 

schatullberget”. Begreppet ”schatullberget” blir här ett målande bildspråk i metaforens form 

och med förleden ”gigantiska” och ”efterlämnade” framstår det som en osannolik överdrift, 

vars syfte är att vara både ironiskt och humoristiskt.  

Två kåserier, båda från 1988, handlar om Sverige som turistland; ”Sverige är fantastiskt” 

(9 juni 1988) och ”Mer om turistlandet” (25 augusti 1988). Båda texterna innehåller en tydlig 

sverigekritik och miljökritik, men jag har här ansett den politiska kritiken som övervägande. I 

”Sverige är fantastiskt” ironiserar författaren över ordet ”ärlighet” med hänvisning till att han 

läst ett uttalande av en svensk turistguru som offentligt hävdat att man måste vara ärlig i 

marknadsföringen av Sverige. Harning frågar sig här om en sådan ärlighet egentligen är så 

lämplig och strukturerar resten av texten som en numrerad lista i tio punkter med ironiskt 

formulerade slagord för att locka turister till Sverige.
146

  

I ”Mer om turistlandet” inleder författaren texten med ett hyllningsutrop: ”Leve det 

proggiga, framåtsträvande, radikala Sverige! Äntligen sitter -68 års generation säkert i sadeln. 

Den bokstavligen kryllar i departement och fack och näringsliv”. Författaren tillägger också 

att detta nya Sverige kämpar för ”Utvecklingen” och att landet ”kommer att bli något verkligt 
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stort i dessa de yttersta av tider”.
147

 Utgångspunkten i resonemanget är hur Sverige ska kunna 

locka till sig turister att tjäna pengar på och Harning koncentrerar sig här på den svenska 

maten, vilken han på ett ironiskt sätt beskriver genom en närmast naturalistisk uppräkning av 

de moderna, artificiella råvarornas doft och smak.  

Tesen i båda kåserierna är att Sverige kännetecknas av dubbelmoral och tema kan sägas 

vara förljugenhet. I ”Sverige är fantastiskt” illustrerar Harning dubbelmoralen i punkt tre med 

att man i samtidens Sverige utfärdar fiskekort för 100 000 vattendrag, men att det på grund av 

försurningen nästan inte längre finns någon fisk i dessa. Budskapet i texten är att Sveriges 

makthavare och ansvariga myndigheter, i detta fall, turistrådet, mörklägger sanningen för 

såväl turister som medborgare. Texten tar också upp tv-tittande och nyhetsförmedling och där 

är kritiken mycket skarp: ”Vi har två härliga kanaler som dagligen sänder massor av sociala 

program. Alla debatter håller sig med en särskild panel av kunniga och förstående 

personer”.
148

 Harning tillägger också att alla dessa kunniga personer återkommer i alla 

program och att de två nyhetsprogrammen, Aktuellt och Rapport, varje dag ”skildrar 

regeringspartiets åsikter och berättar om regeringsmedlemmarnas öden och äventyr”.
149

  

Båda kåserierna raljerar över svensk mathållning. I ”Sverige är fantastiskt” lockar punkt 

fyra med löftet: ”Efter en sommar hos oss lär du dig uppskatta alla din hembygds rätter!”
150

  

I ”Mer om turistlandet” är argumentationen vassare och består av ironiskt hållna 

logosargument som lovprisar det svenska köket och dess kulinariska överlägsenhet. Här 

beskrivs målande ”folkpölsan som bör finnas på varje bättre vägmatställe. Simmig och grötig 

och härligt klistrig och med rester av svinknorrar, ögonbryn och trynen mitt i smeten”, ”De 

knastriga fiskpinnarna med sitt slemmiga innehåll” och ”det antika potatismoset, 

dioxinvattnet, cellulosan och varblemmorna”.
151

  

”Turkiska dagar” (14 juli 1988) handlar på ytplanet om författarens besök vid ett turkiskt 

bad för att få antikmassage och är egentligen inte samhällskritisk, förutom i något som nämns 

i en passus till huvudhandlingen. Under massagen, för att stå ut med den hårdhänta 

behandlingen, kommer författaren plötsligt att tänka på utrikespolitiska händelser ur historien 

och i samtiden och tänker då på när Kemal Atatürk ”drog ut till Gallipoli och spöade upp 

britter och australier och nyzeeländare för att så småningom också göra processen kort med de 
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grekiska arméer som skövlade och brände i Anatolien”.
152

 Inom parentes tillägger han att han 

tar en risk genom sina förbjudna tankar: ”Som bekant får man i vårt land inte skildra de grek-

turkiska kontroverserna sådana de var eller är. Endast den tvivelaktiga grekiska versionen är 

godkänd”.
153

 Tes och budskap i denna passus är att det i Sverige råder ett underförstått förbud 

mot vissa uppfattningar och att man som svensk helst bör tycka i linje med vad regeringen 

påbjuder.  

Kåseriet ”Gratis getter” (8 september 1988) tillhör sfären Samhällelig och är en allmän 

politisk drift med partiprogram. Texten är, förutom ett inledande stycke, också utformad som 

ett sådant. Tesen är att partiprogram i allmänhet har en dold agenda och står långt ifrån 

verkligheten. Författaren säger sig i inledningen vara ny ordförande i SLK, 

socialliberalkonservativa partiet och vill med detta program ”att folket ska informeras om vad 

vi står för, vad vi vill, vad vi tycker och hur vi mår”.
154

 Han tillägger också att detta är en 

nedbantad version av ”vårt 16 000 punkters program”. Denna satir över partiprogram bakar 

samman en nidbild av samtliga politiska ideologier och man kan mellan de humoristiska 

överdrifterna utläsa hur Harning såg på samtidens politiska debatt i slutet av 1980-talet. Den 

bild av samhället som framträder är individualistisk, ansvarslös, orealistisk och odemokratisk: 

”SLK vill att människor ska ha alla rättigheter”, ”SLK vill att folk får tycka vad som helst, 

bara de tycker rätt.”, ”SLK vill att alla invandrare får bättre baracker i början.”, ”SLK vill att 

livet till alla lycka bär”.
155

 Argumentationen i kåseriet är tydligt ironisk och bygger på 

hyperboler och skenbara logosargument. 

”Problemet löst!” (16 november 1989) och ”Synden och förfallet” (5 juli 1990) är två 

kåserier som båda belyser svenska tjänstemäns missbruk av sin ställning. Båda inryms under 

ämnessfären Samhällelig och teman är dubbelmoral och förljugenhet. Tesen i båda texterna är 

svenska byråkrater utnyttjar sin ställning för att tillgodose sina egna behov på skattebetalarnas 

bekostnad. Budskapet i båda kåserierna är att dessa byråkrater utnyttjar sin ställning och går 

sina egna personliga ärenden. I ”Problemet är löst!” är det utlandsbesök i Singapore som står 

som exempel och i ”Synden och förfallet” Amsterdam i Holland.  

I ”Problemet är löst!” frågar sig kåsören varför ”vissa länder uppenbarligen är mycket 

intressantare än andra.” att besöka. Han kommer då fram till att det måste vara Bugis Street, 

en gata som i samtiden var känd för prostitution: ”Som jag nämnt i andra sammanhang har det 
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visat sig att våra Makthavare på alla nivåer tycks vara alldeles särskilt nyfikna på den sociala, 

ekonomiska och kulturella utvecklingen längs Bugis Street och i omgivande kvarter”.
156

  

Enligt Harnings argumentation skulle det spara mycket pengar om man istället chartrade 

flygplan till Sverige för den flitiga arbetskraften på Bugis Street. Som skattebetalare ser 

författaren enbart fördelar med detta: ”Två charterflighter per månad året runt utom under den 

långa välbehövliga byråkratsemestern är inte något orimligt. Det betyder att svensk 

förvaltning under ungefär nio månader i lugn och ro kan jobba med de svenska problemen 

tillsammans med de singaporianska experterna”.
157

 Kåseriet avslutas med argumentation av 

logos-typ som hävdar att asiater i regel är vana vid trångboddhet och att man därför kan 

överskrida rekommenderat passagerarantal på flyget och på hotellen i Sverige. Som en 

summering av innehållet avslutas texten med uppmaningen: ”Ta hit hororna. Det blir billigare 

så”.
158

 

I ”Synden och förfallet” (5 juli 1990) sitter författaren i Amsterdam och reflekterar över 

tillvaron. Kåseriet tillhör främst sfären Samhällelig, men delar passar även in under Personlig. 

Tesen i denna text är att svenska byråkrater har en dubbel moral och budskapet är att svenska 

socialassistenter reser ned till Amsterdam under förespegling att studera ”Synden och 

Förfallet”, men väl där passar de på att själva praktisera detsamma. Enligt Harning är det mer 

eller mindre ett svenskt påbud att avsky Amsterdam, vilket han förklarar genom följande 

yttrande: ”Det har jag lärt mig av vår egen präktiga socialstyrelse som ju vet allt om allt och 

kan allting bäst”.
159

 Författaren lyfter här fram den svenska synen på Amsterdam och förvånas 

därför över hur många svenska byråkrater han träffar på under sitt besök i staden: ”De har 

med andra ord betalt för att knarka och supa”.
160

  

I texten ironiserar författaren över detta exempel på svensk byråkratisk dubbelmoral och 

utbrister att: ”Det är egentligen rörande att se hederliga svenska socialassistenter alldeles 

fullstupade av kokain och damer med motiveringen att de vill studera de sociala betingelserna 

i tragiskt problemfyllda områden av Europa”.
161

 I detta kåseri ställer författaren Sverige i 

kontrast till Holland och framhäver den frihet som råder i det senare. Till och med 

Amsterdams poliskonstaplar beskrivs som mänskliga och avspända och författaren jämför 

dessa med svensk polis och ställer frågan: ”När åt svensk polis senast en glass offentligt?”.
162
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I sin argumentation använder författaren kontraster och logosargument genom att framhäva 

holländarnas ingenjörsskicklighet och frågar sig hur exempelvis tekniska storverk som 

Deltaprojekter ”kan vara möjligt i ett land fyllt av narkomaner?”.
163

 Efter en genomgång av 

olika kontraster mellan Sverige och Holland konstaterar författaren att ”Det är härligt med en 

fungerande svensk moral”.
164

 

Kåseriet ”Allt mycket bättre nuförtiden” (23 augusti 1990) tillhör sfärerna Samhällelig och 

Personlig och diskuterar och jämför, som titeln anger, huruvida det var bättre förr. Denna text 

har ett tydligt politiskt ställningstagande mot det socialdemokratiska partiet och texten inleds 

med en spefull och ironisk hänvisning till dåvarande statsminister Ingvar Carlsson: ”Våra 

älskade och vördade politiker med den store Karisma Carlsson i spetsen har rätt. Förr i 

världen var tillvaron ett rent helvete. De som påstår något annat är kverulanter, och 

rättshaverister och rent av förrädare”.
165

 Textens tema är förljugenhet och maktmissbruk och 

författaren ifrågasätter starkt de samtida styrande politikerna. I texten framställs 

socialdemokraterna som ett totalitärt och korrupt parti som är beredda att ta till ohederliga 

medel för att hålla sig kvar vid makten:  

 

Sverige är alldeles enastående och unikt på alla sätt och vis och skulle vara ännu mer fantastiskt 

om inte borgarna tillåtits stöka till det under sex mörka år.   

 Men med de nya vallagar som socialdemokraterna nu antyder i sitt program kommer något 

sådant aldrig mera att upprepas, eftersom det största partiet får en massa bonusmandat, förutsatt att 

det är rätt största parti förstås.
166

  

 

I citatet ovan återkommer tanken om att åsiktsfriheten endast gäller om du har rätt åsikt. Här 

antyds att partiet till och med är beredda att lagstifta för att kunna bibehålla sin makt.  

I kåseriet sitter författaren i en stuga i Hälsingland och funderar över den samtida politiska 

och miljömässiga situationen i Sverige och konstaterar att: ”Nedanför mig glittrar en sjö, där 

de fattiga fordom tvingades dra gädda och abborre för att ha något att fylla buken med. Nu är 

sjön tjernobylad och DDT-ad och PCB-ad, och folk slipper allt råslit”.
167

 Denna sjö tjänade 

tidigare som vattentäkt för dricksvatten ”men nu kommer härligt klorvatten på ledning. 

Många får grönt hår av det, och sådant är ju piffigt”. Argumentationen fortsätter med att ställa 

det nya moderna samhället i jämförelse mot det gamla och han avslutar kåseriet med en 
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ironisk hyllning till politiker och makthavare för deras ”framsynthet och offervilja och 

duglighet och förmåga att skåda in i den härliga framtiden”.
168

  

Kåseriet ”Sjukhussjuka” (14 juni 1991) tillhör både sfärerna ”Samhällelig” och ”Personlig” 

och avhandlar den svenska sjukvården och dess byråkrati. Texten innehåller förutom politisk 

kritik även sverigekritik. Temat är här förljugenhet och tesen är att svensk sjukvård medvetet 

ljuger och mörklägger fakta för att undgå kritik. Harning exemplifierar detta genom att belysa 

hanteringen av vårdrelaterade infektioner, vilka i vardaglig benämning kallas sjukhussjuka:
169

  

  

 Sjukhussjuka är på många vis en intressant sjukdom. Sedan ett antal år tillbaka existerar den 

nämligen inte, trots att minst 25 000 svenskar lider av den. Andra sjukdomar brukar knäckas av 

antibiotika eller vacciner. Sjukhussjukan däremot avskaffades med ett penndrag.
170

  

 

Författaren redogör här för hur svenska myndigheter under 1980-talet avskaffade 

sjukdomsbegreppet för att undvika att betala ut skadestånd till de patienter som drabbades. 

Harning var själv en av dessa och beskriver i kåseriet sin erfarenhet och kontakter med svensk 

sjukvård.  

I sin argumentation påpekar Harning att det i teorin är möjligt att få ersättning för skador 

uppkomna under vistelse på sjukhus, men att beviskravet är mycket högt och förutsätter att 

man ”inte mitt under behandlingen smitit ut en mörk natt i syftet att insjukna och därmed bli 

berättigad till försäkringspengar”.
171

 Att avskaffa sjukdomsdiagnosen blev, enligt Harnings 

resonemang, något av en nödvändighet då fler och fler uppfyllde kriterierna för ersättning. 

Patienterna behandlades dock fortsättningsvis ”mer eller mindre i smyg för denna icke-

existerande sjukdom”.
172

  

Författaren beskriver också hur diskussionen om sjukdomen förts i berörda kretsar och att 

man där ser den högtstående svenska hygienen på sjukhusen som ett möjligt alternativ: ”Man 

har helt enkelt gjort sig av med stafylokockernas och pseudomonernas naturliga fiender. 

Utländska sjukhus är smutsiga och ohygieniska, och där håller alla bakterier så att säga 

varandra i schack”.
173

 Enligt den svenska läkare som Harning konsulterar är sjukdomen minst 

lika vanlig på kontinenten, vilket gör honom förvånad, eftersom han vid tidigare besök på 

holländska, belgiska och tyska sjukhus fått höra att han drabbats av ”Swedish disease, vilket 
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sjukdomen kallas utomlands”.
174

 Denna svenska syn på utländsk läkarvetenskap och 

kunnande framhåller Harning som typisk. Ur denna kan man även utläsa att utländska sjukhus 

och läkare saknar såväl erfarenhet som kunnande och att man som patient inte ska tänka själv, 

utan bör tycka samma sak som svenska läkare. Kåseriet avslutas med en ironisk knorr: ”Nu 

spelar det ju egentligen ingen roll. Sjukhussjukan finns inte, eftersom den avskaffades i mitten 

av åttiotalet. Och eftersom den inte finns, försenades mitt kåseri med en dag”. 

”Jag – en rasist” (28 november 1991) tillhör sfärerna Samhällelig och Personlig och är ett 

ironiskt inlägg i den samtida samhällsdebatten och handlar om den högerextrema och 

nationalrevolutionära kampanjorganisationen BSS, Bevara Sverige Svenskt. Textens tema är 

rasism och författaren deklarerar tidigt sin ståndpunkt mot denna organisation och deras 

åsikter. Däremot säger han sig själv vara rasist i den bemärkelsen att han inte kan fördra BSS. 

Textens tes är att medlemmar i BSS inte borde få existera: ”Det finns grupper i samhället som 

jag lidelsefullt avskyr. Om jag hade makt skulle jag se till att de blev utvisade – om det till 

äventyrs finns något land som vill ta emot dem”. I texten får även byråkratsamhället en känga 

genom kritik mot socialtjänsten:  

 

 I BSS-arnas tankevärld, om man ens kan tala om en sådan, är motståndet ytterligare bevis för 

invandrarnas vidriga lågsinne. Det är tur att BSS-arna efter sådana hemska upplevelser kan få tröst 

av det där gänget med fotriktiga glasögon på Socialen, och dessutom ett bidrag till nya järnrör och 

sparkstövlar.
175

 

 

Kulturkritik 

”Svensk realism I” (27 april 1989) och ”Svensk realism II” (9 maj 1989) behandlar båda det 

samtida svenska litterära kulturklimatet och kan tillskrivas sfären ”Samhällelig”. Tema är den 

stora svenska romanen och tesen är att svensk kulturpolitik är totalitär, ensidig och korrupt. 

Budskapet i kåserierna är att makthavarna styr litteraturen och att litteraturstödet är avhängigt 

rätt partipolitisk tillhörighet.  

Enligt den bild som författaren presenterar består det svenska författaretablissemanget av 

två skolor: ”Den första behandlar tillvaron för hundra år sedan i avlägsna landsändar. Den 

andra skildrar hur nutida individer mår dåligt i diverse personliga relationer”.
176

 Typ ett 

benämner Harning som ”ödemarksvarianten” och denna är en överdriven schablonbild av 

arbetarlitteratur med klart socialistiska inslag: ”Halvards kvinna Hanna sitter vid det lilla 
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bordet i pörtet omgiven av elva hungriga barn. Ett tjärbloss lyser sparsamt mitt i fattigdomen. 

Hanna har fått låna det Kommunistiska manifestet av Stava i Dalen”.
177

 Utmärkande för 

denna litteratur är, enligt Harning, att den kritiserar förhållanden för hundra år sedan och att 

det aldrig förekommer någon direkt samtidskritik: ”Den är fenomenalt givande från 

stipendiesynpunkt och får vanligen också lysande recensioner”. 

Den andra typen av roman, ”samtidsvarianten”, handlar om ett medelålders par som 

träffades i vänsterkretsar under 1960-talets slut. Båda mår dåligt och längtar tillbaka till sin 

ungdoms dagar: ”Ingen bryr sig längre om Maos Lilla röda. Varför skulle kriget i Vietnam ta 

slut så fort. Det där med Pol Pot var inte heller roligt. Kan man ens lita på Castro?”.
178

 

Harning visar här fram en komisk nidbild av samtidens vänsterintellektuella som nu blivit 

medelålders:  

  

 Ingela mår väldigt dåligt. Hon sneglar mot den dammiga primalskrikslådan som skrotar i ett 

hörn. Linserna kokar på stora plattan. Henrik knaprar förstrött på en morot. Matilda har besudlat 

den med sin avskyvärda kaktus.  

 Ingela skakar sorgmodigt på huvudet. Vart tog gamle trogne Janov vägen? Och deras egen 

Matabambushi Krishna?
179

  

 

Karaktärerna Ingela och Henrik framstår som något förvirrade och löjliga. De har behållit 

delar av sina forna ideal, men dessa passar inte riktigt in i den nya tiden. I kåseriets avslutande 

meningar levereras en form av samhällskritisk sens moral från författarens sida i det ironiska 

påpekandet att ”Rätt utformad kan den ge nätta resultat. Visserligen går boken direkt från 

förlaget till Makulaturen. Men det gör ju egentligen ingenting”.
180

  

 Författaren använder sig här av argument som vädjar till läsarens egen förmåga att dra 

slutsatser på basis av förnuftet (logos). Det faktum att Harning själv också är författare inger 

förtroende och ökar hans trovärdighet (etos) hos läsaren. Genom att framställa en nidbild av 

svensk kulturpolitik och hur en bok bör skrivas för att kunna få ett förlagskontrakt i samtiden 

vädjar Harning också till läsarens känsla för humor (patos).  
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Sammanfattande om innehållet 

I analysen av innehållet var det en nödvändighet att försöka dela in materialet i olika teman 

som kunde tjäna som ämnesmässiga underavdelningar för samhällskritiken. Vissa kåserier har 

i en och samma text innehållit kritik som berört flera områden och därför varit svåra att 

entydigt kategorisera. I urvalet av kåserier i först ämnessfärer och sedan teman har jag dock 

gjort en avvägning av mängden kritik inom ett visst tema och detta har sedan fått vara 

vägledande för kategoriseringen. De olika samhällskritiska teman som jag sedan bestämde 

mig för resulterade i fyra olika sorters kritik under vilka jag sorterade in de kåserier som 

innehöll någon form av kritiskt förhållningssätt mot det samtida samhället: sverigekritik, 

miljökritik, politisk kritik och kulturkritik.  

I de kåserier som faller under sverigekritik avhandlas Sverige som nation och Sverige i ett 

jämförande perspektiv i förhållande till yttervärlden. Sverige som nation benämns av Harning, 

ofta ironiskt ”Fäderneslandet”, som ett vackert men förljuget land, vilket styrs och leds av 

korrupta tjänstemän som utan moral ser till sitt eget bästa snarare än medborgarnas. Den 

korrupte och förljugne byråkraten eller tjänstemannen är en karaktär som återkommande 

dyker upp i kåserierna, exempelvis i texter som ”Problemet löst!”, ”Sverige är fantastiskt”, 

”Svenska sandloppor” och ”Sjukhussjuka”. Författaren vänder sig också mot hur makthavarna 

manipulerar språkbruket för att därigenom försköna och dölja vad som sker i samhället. 

Författaren tar också tydligt avstånd mot vad han kallar ”det folkliga nyspråket”, vilket han 

menar är ett medel som makthavarna använder i syfte att manipulera medborgarnas 

uppfattning om tillvaron – ett sätt att vilseleda och översläta genom språket. 

Miljökritiken i kåserierna är hätsk och bitter och speglar tydligt samtidens miljöproblem 

och inte minst Tjernobylkatastrofens verkningar på Norrlands kustland. I flera texter ges 

exempel på skogsdöd och fiskdöd som en följd av miljöförstöring och aggressivt skogsbruk. 

Här återfinns exempelvis ”Barndomens bäckar”, ”Den stora längtan”, ”Äntligen tyst i 

naturen” och ”Allt ät kört”. Naturen ställs i dessa texter i skarp kontrast till teknikens 

utveckling eller ”framstegsvänligheten”, som författaren ironiskt benämner den.  

Ifråga om den politiska kritiken är den huvudsakligen inte partipolitisk till sin natur, utan 

de föreställningar och värderingar som kan utläsas i texterna kännetecknas ofta av en allmän 

misstro mot samhällets toppar och specifikt mot, som nämnts ovan, olika myndigheter och 

deras företrädare. I vissa texter kan det dock märkas en uttalad kritik mot socialdemokratin 

och det politiska vänsterblocket, t ex i kåserierna ”Svensk realism I” och ”Svensk realism II”, 

”Gratis getter”, ”Mer om turistlandet” och ”Allt mycket bättre nu för tiden”. Ett av kåserierna 

ger också belägg för att författaren betraktade samtliga politiska företrädare i samtiden på 
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liknande sätt, oavsett ideologisk hemvist.  I ”Gratis getter” utger sig berättaren för att 

företräda ”socialistliberalkonservativa partiet”, vilket skulle ha varit en ideologiskt omöjlig 

sammanslagning i samtiden.  

Rent ideologiskt kan man inte kategorisera Harning som tillhörande ett speciellt politiskt 

block. Dock är det tydligt att han i sina texter gör ett ställningstagande mot kollektivism och 

för individens frihet, något som exempelvis framgår i ”Äntligen tyst i naturen” där Harning 

fastslår att ”Individer som motsätter sig Utvecklingen måste naturligtvis åtgärdas. Vi har inte 

råd med en massa individualistiskt tjafsande mitt i det stora korporativa Samhällsbygget”.
181

  

Harning understryker i flera av texterna att Sverige som nation är drabbat av hybris och 

tror sig vara bättre än andra länder i världen. Hans samhällssyn är dyster och han målar ibland 

upp en dystopisk bild av tillvaron, där samhälle och natur ställs mot varandra som 

motståndare. Han vänder sig ofta mot hur makthavare manipulerar språkbruket genom 

eufemismer för att därigenom försköna och dölja vad som sker i samhället. Enligt Harning är 

”det folkliga nyspråket” ett medel som makthavarna brukar för att manipulera eller styra 

medborgarnas uppfattning om tillvaron – ett sätt att vilseleda och översläta genom språket. 
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Formanalys 
I min analys av formen har jag valt att rikta speciell uppmärksamhet mot stilfigurer i 

materialet. Som nämndes i teoriavsnittet delas stilfigurer enligt Karlberg och Mral upp i två 

typer, troper och ornament. Stilfigurerna representerar något som bryter mot det 

konventionella och har därmed ett klart retoriskt syfte. De kan användas både för att variera 

texten och för att väcka läsarens känslor, men de används även för att författaren vill uppnå en 

viss effekt för att kunna övertyga sin publik. Eftersom stilfigurerna tvingar läsaren att se på en 

händelse eller en företeelse från en viss synvinkel så är de även att betrakta som en del av 

själva argumentationen i texten.  

I formanalysen har jag valt att undersöka förekomsten av stilfigurer och presentera 

resultatet under två underrubriker med namn efter figurtyp. Här kommer tropen ironi att ges 

extra stort utrymme, eftersom den har en stark koppling till samhällskritik och ideologi, vilket 

hör till uppsatsens huvudsyfte att utreda. På grund av utrymmesskäl kommer samtliga kåserier 

i urvalet från innehållsanalysen inte att analyseras var för sig, utan resultatet presenteras 

genom representativa och belysande nedslag i materialet. Vissa kåserier kommer därför att 

ges olika utrymme, beroende av i vilken utsträckning stilfigurer förekommer i texten.   

 

Troper 

Troper kan förklaras som något som används när ordens bokstavliga mening inte räcker till 

för att säga det man vill och själva förståelsen av tropen ”bygger på att vi gör de associationer 

som talaren vill att vi gör”.
182

 Jag vill nedan lyfta fram några troper som är utmärkande för 

analysmaterialet och som genom sin användning i texterna är karaktäristiska för författarens 

stil. De troper jag vill lyfta fram inom detta avsnitt är allusion, besjälning, liknelse, metafor, 

hyperbol, litotes och ironi. 

Allusionen är en viktig och intressant stilfigur som kräver en förförståelse hos läsaren. Den 

är en anspelning på något utanför verket eller texten, t ex litteratur, händelser, personer eller 

företeelser. Bland kåserierna i urvalet kan tre texter tjäna som exempel: ”Guldgrävarsången”, 

”Turkiska dagar” och ”Äntligen tyst i naturen”. I ”Guldgrävarsången” förekommer tre 

allusioner: Den första anspelar på den frireligiösa visan med samma namn som kåseriet och 

vilken Harning benämner som ett ”enastående pekoral.” som ”har allt vad man kan begära i 

genren”.
183

 Den andra anspelar på George Orwells roman Djurfarmen och den tredje är 
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biblisk och anspelar på liknelsen om den rike mannen och Lasarus. I alla tre fallen använder 

författaren den förförståelse och de associationer som förknippas med verken för att fånga 

läsarens uppmärksamhet och för att övertyga denne om riktigheten i kritiken av staten och den 

samtida skattepolitiken.  

I ”Turkiska dagar” förekommer två allusioner: Den första hänvisar till zoologen och 

etnologen Konrad Lorentz och används av författaren för att illustrera hur han genom 

kroppsspråket försöker signalera undergivenhet inför de ”kraftfulla turkiska badmästare” som 

han beställt antikmassage av: ”Jag är tilltvålad, tvättad och skrubbad och riven och klöst och 

utmattad och försöker vädja till det förtjusta sällskapet genom att vända handflatorna uppåt i 

ett slags uppgiven gest som trots allt brukar fungera i de flesta situationer. Men här har man 

aldrig hört talas om Konrad Lorenz”.
184

  

Den andra anspelningen är historisk och hänvisar till Kemal Atatürk och slaget vid 

Gallipoli under det första världskriget: 

 

Jag försöker stålsätta mig när jag tänker på Kemal när han direkt från hamamen drog ut till 

Gallipoli och spöade upp britter och australier och nyzeeländare för att småningom också göra 

processen kort med de grekiska arméer som skövlade och brände i Anatolien. (Jag tar här en 

risk: Som bekant får man i vårt land inte skildra de grek-turkiska kontroverserna sådana de var 

eller är. Endast den tvivelaktiga grekiska versionen är godkänd.)
185 

 

Detta kåseri handlar om författarens upplevelser och tankar då han får massage i ett turkiskt 

bad, men genom anspelningen på slaget vid Gallipoli framför han även kritik beträffande 

yttrandefriheten i det samtida Sverige. Harning framför i en avslutande parentetisk 

kommentar av stycket åsikten att den samtida svenska historieuppfattningen endast utgår från 

Greklands syn på konflikten, något som han ställer sig kritisk till.  

I ”Äntligen tyst i naturen” förekommer två tydliga allusioner, varav den första anspelar på 

Aldous Huxleys dystopiska roman Du sköna nya värld och den andra på Bibeln. I kåseriet tar 

författaren skenbart parti mot individualism och miljövård och för ”det stora korporativa 

Samhällsbygget”.
186

 I den första allusionen använder författaren Huxleys boktitel som del av 

ett ironiskt uttalat argument mot naturen: ”vi står verkligen inför en skön ny värld där vi inte 

längre behöver besväras av en massa andra levande organismer”.
187

 Den bibliska allusion som 
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här används likställer människor som värnar om natur och miljö med Nya Testamentets Judas, 

den som enligt berättelsen förrådde Jesus: ”Ändå finns det förrädare bland oss. 

Halvmänniskor som tar de vidriga djurens och den äckliga naturens parti”.
188

 

Troperna besjälning, liknelse och metafor används i flera kåserier och här utgör ”Northern 

Lights of Aberdeen” ett gott exempel där alla tre förekommer: ”Skorstenen råmade och väste” 

är ett exempel på besjälning och här finns också exempel på liknelse i uttrycket: ”de engelska 

fiskebåtarna som på värsta krigstidsvis dök upp utan förvarning”. Ett exempel på metafor kan 

ses i beskrivningen av själva ångfartyget som ”tråcklade sig in i en av Aberdeens dockor”. I 

detta kåseri förekommer även dialektala ord och uttryck i sjömännens epitetiska namn: 

”Eldar-Esten” som även kallas ”Eldarn” och ”Smörjar-Esten” som också kallas ”Smörjarn”.
189

 

Hyperbol och litotes, överdrift och underdrift, förekommer rikligt i kåseriurvalet och 

används som medel för att skapa ironi. I ”Den stora längtan” beskrivs det svenska klimatet, 

svenska insekter och den svenska miljöförstöringen på följande sätt:  

 

 I Södern finns det inte ens riktig mygg. Enstaka små ovässade saker yr omkring och kan 

absolut inte jämföras med våra egna decimeterlånga flygande blodiglar. […].  

 Sedan saknar jag också den ödesdigra tystnaden mellan hagelstormarna och den sista drivisen 

och den smutsiga snön på nordsluttningarna och den förgiftade granskogen med sina vackra bruna 

grenar och de upplyftande kalhyggena och cesiumälgarna och alla domherrarna som brukar sitta 

fastfrusna i björken utanför det kära torpet vid den lilla sjön med den oljeblanka stilla geggiga ytan 

där man som barn i likhet med Jesus lätt kunde gå på vattnet.
190

 

 

I citatet använder författaren överdrift i sin beskrivning av svenska myggor, medan myggor 

från ”Södern” beskrivs genom underdrift och genom att ställa dessa i kontrast till varandra får 

påståendet i första stycket en humoristisk effekt. I resten av citatet använder författaren flera 

överdrifter i sin skildring av den samtida svenska naturen. Genom att använda negativt 

värdeladdade ord som ”smutsiga”, ”ödesdigra”, ”förgiftade” och ”cesiumälgar” i bjärt 

kontrast till positivt värdeladdade ord som ”vackra”, ”upplyftande” och ”kära”, skapar 

författaren ett kontrasterande bildspråk som framhäver det ironiska och på ett indirekt sätt för 

fram miljökritiken.  
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Ytterligare ett exempel på litotes används i kåseriet ”Svenska sandloppor”, där författaren 

beskriver den eländiga tillvaro som portugisiska arbetare i svenskägda företag lever i: 

”Antagligen är det lite svårt att ständigt känna tacksamhet när man sitter i ett skjul och stickar 

strumpor på beting för en svensk krämare som gör en enorm ”profit”.
191

 I detta exempel 

används underdriften som förstärkning och lyfter som i exemplen ovan fram det ironiska i 

texten.  

 

Ironimarkörer  

Av exemplen ovan framgår att flera av troperna är nära sammanlänkade med ironi och att 

deras funktion många gånger är att framhäva det ironiska i texterna. Eftersom ironi är 

kåsörens främsta verktyg är därför förekomsten av ironiska inslag mer regel än undantag. 

Med utgångspunkt i Wayne C. Booths modell för ironimarkörer vill jag inleda med att 

undersöka förekomst av markörer för ironi i textmaterialet och därefter försöka utreda vilken 

funktion och effekt olika ironiska inslag har i texterna. Jag kommer här att exemplifiera med 

kåserier som tillhör urvalet och som presenterats och diskuterats ovan.  

Punkt ett i Booths modell innebär att texten själv signalerar att den inte bör tas på allvar, 

vilket är något som stämmer in på flera av texterna. Kåserierna ”Allt är kört”, ”Svenska 

sandloppor” och ”Äntligen tyst i naturen” signalerar genom sina titlar att de inte bör tas helt 

på allvar, utan att det här rör sig om någon form av drift med tillvaron. I ”Sverige är 

fantastiskt” och ”Gratis getter” ger både rubrikerna, texternas ingress och listorna med 

exempel en antydan om att det rör sig om ironi. I flera av kåserierna behöver man bara läsa 

rubriken och ett par meningar in i texten för att förstå att författaren har en motställd åsikt mot 

det som framförs.  

Punkt två i modellen lyfter fram att texten kan innehålla faktafel, felcitat samt felaktigt 

eller oacceptabelt språkbruk. Medvetna felcitat förekommer i materialet och presenteras ofta i 

allusionens form och använder associationerna till ursprungskällan för att understryka något 

som författaren förhåller sig kritisk till. Ett exempel på detta förekommer i ”Äntligen tyst i 

naturen”, där uttrycket ”Oss tillkommer all makt såväl på jorden som i haven och på 

himlapällen!” är en ordlek med bönen Fader vår i den kristna trosbekännelsen och används för 

att framföra en moralisk ståndpunkt från författarens sida.
192
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Den tredje punkten innebär att texten kan innehålla motstridiga uppgifter som kan framstå 

som motsägelsefulla för berättelsens trovärdighet. I flera av kåserierna presenteras motstridiga 

uppgifter, men de påverkar inte nämnvärt berättelsernas trovärdighet. Här kan bland annat 

nämnas kåserier som ”Äntligen tyst i naturen”, ”Sverige är fantastiskt”, Sjukhussjukan” och 

”Northern lights of Aberdeen”, vilka alla presenterar två perspektiv på det som avhandlas, 

men där det klart framgår vilket perspektiv författaren företräder. 

Den fjärde punkten i modellen handlar om avvikelse från den gängse stilistiska normen 

eller att författaren bryter mot sitt redan etablerade skrivsätt, men här stämmer inte något av 

kåserierna in. I texterna förekommer förvisso stilbrott, men de är få och medvetna. De gånger 

där stilen bryts eller förändras inträffar i vissa dialogavsnitt och dessa består ofta av dialektala 

inslag, t ex i ”Northern lights of Aberdeen” när de äldre sjömännen, Eldar-Esten och 

Smörjarn, talar. Samma fenomen med enklare eller dialektalt tal i dialogen förekommer i 

”Spaniensvenskar”. Även om Harning i detta sammanhang är kåsör så var han i grunden en 

skönlitterär författare med ett etablerat skrivsätt, men det uttryckssättet avviker, enligt min 

uppfattning, inte speciellt mot det språk han använder i kåserierna. Därför anser jag inte att 

just denna punkt kan ses som någon markör i textsamlingen. Den stil som förekommer i 

kåserierna skulle snarare kunna benämnas som det som Lagerholm benämner som författarens 

individualstil.  

Den femte punkten som berör läsarens individuella syn på texten är svår att definiera, 

eftersom denna kan leda till en konflikt mellan vad som tillskrivs som en sanning eller 

övertygelse i berättelsen och vad läsaren bekänner sig till för sanning eller övertygelse. Här 

kan det tänkas att någon med åsikter som skiljer sig diametralt från författarens skulle ha svårt 

att förstå eller acceptera textens budskap.  

 

Allmänt om ironi i materialet 

Av texterna i urvalet från innehållsdelen är alla utom två klart ironiska. Det första kåseriet 

”Att leva” beskriver på ett lätt humoristiskt sätt författarens sjukdomsperiod under ett 

malariarecidiv, men texten är uppriktig och det saknas helt dubbeltydigheter, kritik eller 

antydningar av sådan art som förekommer i övriga kåserier. Även ”Oceanen inom oss” saknar 

helt ironiska inslag och texten kan beskrivas som en metafysisk reflexion över mänsklighetens 

starka band till havet.  

I övriga kåserier duggar ironin dock tätt och det är ingen svårighet att finna exempel på 

ironiska uttalanden eller ironisk andemening i texterna: ”Sverige är fantastiskt” inleds 
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exempelvis med att berättaren hänvisar till en turistguru som i ett uttalande hävdat att ärlighet 

inger förtroende och att uppriktighet är en ledstjärna. Författaren kommenterar rappt detta 

med en undran ”om det verkligen är så lämpligt.”, vilket tydligt understryker berättarens 

ifrågasättande attityd till det sagda.
193

 Resten av texten förstärker ytterligare författarens 

kritiska hållning i det att han lyfter fram och i punktform listar allt negativt som kan 

förknippas med Sverige, dess klimat, natur, kultur och politik.  

De två kulturkritiska kåserierna ”Svensk realism I” och ”Svensk realism II” har båda 

formen av informativ text, där berättaren redogör för vad som kännetecknar det han benämner 

som ”Den Stora Svenska Romanen” som skrivs av ”ett antal författare.”.
194

 Redan 

användandet av versaler i orden i citatet samt det fenomenet att samma bok (eller en bok med 

samma innehåll) skrivs av flera författare, indikerar att detta rör sig om ironi och en kritik av 

det litterära etablissemanget. Författaren påpekar också i båda kåserierna att varken 

samtidsvarianten eller ödemarksvarianten innehåller någon kritik av det samtida samhället.  

Ironin i ”Gratis getter” är en drift med politiska partiprogram inför val och lyfter fram 

utopiska orimligheter staplade på varandra i punktform. Av det fingerade namnet på partiet, 

”socialistliberalkonservativa partiet”, framgår att författaren förhåller sig kritisk till samtliga 

politiska ideologier och i de ståndpunkter som tillskrivs detta parti lyser orimliga och naiva 

framtidsvisioner fram, exempelvis: ”SLK vill att alla blommor ska få blomma”, ”SLK vill att 

alla som mår dåligt får förtur” eller ”SLK vill försköna alla försummade delar av landet och 

bygga vackra vägar av grön asfalt överallt där människorna vill fara omkring och njuta av 

naturen.”.
195

 I detta kåseri lyser också en av författarens kärnfrågor fram i uttalandet: ”SLK 

vill att folk får tycka vad som helst, bara de tycker rätt.”.
196

  

Friheten att få tänka fritt och själv fatta beslut i olika frågor är ett återkommande tema som 

författaren ironiserar över. Det dyker upp i ett flertal kåserier samt är ett känt ämnesinslag i 

Harnings övriga skönlitterära produktion. I detta material dyker det exempelvis upp i kåseriet 

”Sjukhussjuka”, där svensk sjukvård ställs i kontrast till utländsk vård och där författaren på 

ett ironiskt sätt framför åsikten att den svenska staten genom ett byråkratiskt penndrag hellre 

avskaffar ett sjukdomsbegrepp än att erkänna att svenska sjukhus inte är så ofelbara och 

hygieniska som de vill framstå som.  

Den typ av ironi som förekommer i kåserierna stämmer bäst in på den så kallade 

”motsatsdefinitionen” som ovan beskrivits i teoriavsnittet och som företräds av retoriskt 
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inriktade teoretiker som Lindqvist, Karlberg och Mral. Hit hör även en av de tre ironityper 

som Elleström lyfter fram och benämner som ”verbal ironi”. Enligt Elleströms synsätt är ironi 

i sig en tolkningsfråga och läsaren är här utlämnad åt sin egen erfarenhet och förmåga att 

tolka olika konventioner. Harnings texter ställer stora krav, eftersom de ofta förutsätter en 

kontextuell kännedom om exempelvis det samtida samhällsläget och det politiska klimatet i 

Sverige under de år som kåserierna skrevs. Författarens anspelningar på bibliska berättelser 

och på olika skönlitterära verk kräver också en viss bildning hos läsaren för att denne till fullo 

ska förstå budskapet i texterna. Att se kontextuell kännedom som en förutsättning för att 

förstå ironi anknyter också till Sigrells definition av ironi, vilket han beskriver som ”att 

underförstått förmedla ett budskap.”. Budskapet i Harnings kåserier kan här inte sägas vara 

underförstått, men däremot den ironi som används för att föra fram budskapet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Ornament 

De mönster, strukturer och scheman som ger texten variation och rytm kallas för ornament. 

Till skillnad från troperna behåller orden här sin bokstavliga mening, men de kan precis som 

troperna bidra till att ge eftertryck, understryka och framhäva viktiga delar av texten.  

Exempel på rytmskapande allitteration förekommer frekvent i de flesta kåserier i urvalet. I 

“Northern Lights of Aberdeen” formulerar sig författaren på följande sätt i beskrivningen av 

en ångbåt och dess besättning med hjälp av s-allitteration: ”den uråldriga svartrostiga 

steamern S/S Monestra som med åtta knops fart plöjde över den dimmiga Nordsjön.” och 

”tredjestyrman som kom från Åland svor oavbrutet”. Ett annat exempel kan iakttas i kåseriet 

”Att leva”, där författaren genom användande av f-allitteration beskriver hur han drabbats av 

feber under ett malariarecidiv: ”Nerbäddad under fyra filtar och med värmeelementet fullt 

påskruvat.”.
197

 

Anafor och upprepning är en teknik som Harning använder i många kåserier. I ”Sverige är 

fantastiskt” börjar punktlistans tio punkter alla med ”Du” som inledning och i ”Gratis getter 

används samma teknik i SLK:s programförklaring. I kåseriet ”Svensk realism I” förekommer 

en intressant form av upprepning av hel fras. Där upprepas uttrycket ”Men snart ska patron få 

veta vad folket tycker.”, tre gånger, likt sagans tretal, fram till dialogavsnittet i texten, där 

Kalle Jansson från socialdemokratiska arbetarepartiet likt en frälsare talar med Mor Hanna 

och hennes man Halvard på Åsen för att ”sprida Budskapet”.
198

 Uttrycket ”patron” 
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återkommer ännu en gång i berättelsen, men då i pluralform. Upprepningen fungerar här som 

ironi och gör att berättelsen framstår som komisk och löjeväckande.  

Något som är frekvent förekommande i materialet är användandet av inledande versal i 

vissa ord samt att ibland skriva hela ord med versaler. Det förstnämnda är det mest 

förekommande och återfinns i kåserier som ”Att leva” och ”Sverige är fantastiskt”, där ordet 

”Fäderneslandet” genom denna metod betonas extra och understryker ironin i kåserierna. I 

”Svenska sandloppor förekommer ordet ”OCH” med versaler och där är också vissa ord 

kursiverade för att ge eftertryck åt det sagda samt understryka det ironiska i berättelsen.
199

  

 

Sammanfattande om formen 

Språket i Harnings kåserier är ofta enkelt och vardagligt och meningslängden varierar mellan 

långa komplicerade satser och korta. Utmärkande för författaren är att han har en förkärlek för 

att skapa stilbrott genom att blanda högt och lågt språk. I vissa kåserier är meningarna längre 

och texten naturlyriskt beskrivande och där utgörs stilbrotten mest av slang och dialektala 

inslag.  

I flera av kåserierna understryker författaren vissa ord genom att använda inledande versal. 

Exempel på detta återfinns i ”Sverige är fantastisk”, där författaren valt att markera ord som 

”Fäderneslandet” och uttryck som ”Tillståndet i Sverige”. Genom denna metod poängteras det 

löjliga i texten och kritiken framgår tydligare. Han använder dock även denna metod i vissa 

texter för att uppnå motsatt effekt.  

Stilen hos Harning är mångfacetterad och inrymmer en rad intressanta inslag. Texterna 

innehåller både troper och ornament och bland de förstnämnda är ironi, föga förvånande, hans 

främsta stilistiska verktyg. Ornament är också rikligt förekommande och av dessa kan 

allitteration, anafor och upprepning speciellt nämnas. Berättarform och tilltal i kåserierna 

varierar både i och mellan texterna och det förekommer allt från rent berättande, till dialoger 

och punktuppställningar. Även om Harnings främsta vapen är ironi så är dock inte alla 

kåserier ironiska, utan två av dem avviker klart från de övriga. Dessa texter har ofta ett större 

filosofiskt djup, är mer utförliga och detaljerade i miljöbeskrivningen samt har även en 

anstrykning av melankoli. 

Ser man till förekomsten av ironimarkörer så kan flera av dessa identifieras i kåserierna. 

Punkterna ett (att texten själv signalerar att den inte bör tas på allvar), två (att texten kan 

innehålla medvetna faktafel, felcitat samt felaktigt eller oacceptabelt språkbruk) och fyra 
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(avvikelse från den gängse stilistiska normen eller att författaren bryter mot sitt redan 

etablerade skrivsätt) är lätta att finna i materialet, men punkt tre (att texten kan innehålla 

motstridiga uppgifter som kan framstå som motsägelsefulla för berättelsens trovärdighet) och 

punkt fem (läsarens individuella syn på texten) är svårare att finna i textmaterialet. Författaren 

presenterar ofta motstridiga uppgifter i texterna, men dessa påverkar inte textens trovärdighet 

nämnvärt. Den sista punkten är extra svår att identifiera, eftersom den inbegriper läsarens 

världsbild, vilken kan skilja sig drastiskt från författarens. 
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Konklusion 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka samhällskritik, ideologi och ironi i 

textmaterialet och jag har velat ta reda på hur Harnings samhällskritik är beskaffad, vad den 

består i och hur den framförs. Min utgångspunkt innan arbetets början var att samhällskritik 

tydligt förelåg, men inte i vilken omfattning. Efter att först ha kategoriserat texterna utifrån 

ämnessfärer gjordes ett urval, vilket i sin tur resulterade i en indelning i fyra olika teman 

utifrån typ av framförd samhällskritik: Sverigekritik, miljökritik, politisk kritik och 

kulturkritik.  

 Kåserisamlingen omfattar tio år, från 1982 till 1992, och texterna i urvalet diskuterar 

nästan uteslutande samtidstypiska frågor. Sverigekritiken behandlar ofta att Sverige som 

nation vill framställa sig som bättre än andra länder. Harning ger här en bild av Sverige som 

ett förljuget land, där korrupta politiker och tjänstemän utan moral utnyttjar systemet och ser 

till sitt eget bästa snarare än medborgarnas. En återkommande karaktär i flera av kåserierna är 

den korrupte och förljugne byråkraten eller tjänstemannen. Kritiken mot makthavarna gäller 

även språket och författaren ger flera exempel på hur makthavarna tar hjälp av språket för att 

försköna, dölja och släta över vad som sker i samhället. Det märks tydligt att Harning tagit 

intryck av George Orwells roman 1984 genom de hänvisningar som görs till hur svenska 

makthavare använder ”det folkliga nyspråket”, för att manipulera medborgarnas uppfattning 

om tillvaron.  I Sverigekritiken ställs Sverige i kontrast till världen utanför och här porträtteras 

hemlandet som tryggt, kontrollerat, men begränsande medan yttervärlden är positivt otrygg, 

okontrollerad och fri.   

Miljökritiken behandlar till stor del samtida miljöproblem som försurning, avverkning, 

skogsdöd och effekterna av Tjernobylolyckan. Ifråga om miljön framkommer också kritik 

mot samhälleliga instanser för mörkläggning av problematiken, till exempel genom att med 

hjälp av språkliga eufemismer försöka tona ned graden av skada på naturen. Harning ger ett 

flertal exempel där fiskdöd som en följd av försurning eller miljöutsläpp exempelvis benämns 

som att en sjö är ”svårfiskad”.  En del av miljökritiken är universell och berör i vilken grad 

natur och miljö måste offras på bekostnad av teknikens utveckling. Författarens syn på 

världen är i allmänhet ödmjuk och filosofisk, men han framför en oro när det gäller effekten 

av modernitet och teknisk utveckling utan långsiktig konsekvensanalys. Denna oro gäller 

främst människans förhållande till naturen och den stora risken att missbruka resurser 

beroende på korttänkta vinstperspektiv. 

Den politiska kritiken är nära förbunden med de övriga tre som behandlats, men den är inte 

helt lätt att kategorisera. Genom undersökningen har jag försökt ringa in Harnings ideologiska 



58 
 

hemvist och kommit fram till att den inte enkelt går att bestämma som partipolitisk. Det som 

dock kan utläsas i texterna i form av föreställningar och värderingar kännetecknas av en djup 

misstro mot samhällets styrande och specifikt mot olika myndigheter och deras företrädare. I 

materialet kan man dock märka en tydligare kritik mot socialdemokratin än mot det borgerliga 

blocket i texterna. Detta yttrar sig exempelvis genom raljerande om den dåvarande 

socialdemokratiske partiledaren Ingvar Carlsson, vilken i ett av kåserierna benämns ”Karisma 

Karlsson” samt en återkommande drift med vänsterintellektuella, vilka enligt författaren 

åtnjöt för mycket makt i den samtid som speglas i kåserierna.  

 Trots att Harning i flera texter tydligt kritiserar vänstern och socialdemokratin uttalar han 

ingen sympati för partier från det borgerliga blocket. I kåseriet ”Gratis getter” ger författaren 

en indikation om att han betraktar samtliga politiska partier, oavsett ideologisk tillhörighet, 

som lika världsfrånvända, förljugna, korrupta och naiva. Genom benämningen ”SLK, 

socialliberalkonservativa partiet”, och den humoristiska presentationen av detta fiktiva partis 

program understryker Harning att han ser de politiska företrädarna från samtliga 

regeringspartier som tillhörande en och samma grupp. Det man däremot kan fastslå är att han 

tydligt tar ställning mot kollektivism och för individens frihet, vilket framgår i flera av 

kåserierna. Författaren markerar även ett ställningstagande för de svaga i samhället och för 

människor som exploateras av andra för ekonomisk vinning, vilket avspeglas i flera av 

kåserierna.  

Kulturkritiken är vass och tydlig i materialet och berör såväl den samtida litteraturen och 

bokförlagen som det statliga Sveriges Television. Författaren framför här tanken att de 

svenska politiska makthavarna styr litteraturen beträffande både genrer och innehåll och att 

litteraturstödet är avhängigt att författaren har rätt partipolitisk tillhörighet. Enligt Harning 

finns i samtiden endast två tillåtna skolor inom det svenska författaretablissemanget, 

ödemarksvarianten och samtidsvarianten och utmärkande för båda är att ingen av dem ger 

utrymme för någon kritik av det samtida samhället. Kritiken av Sveriges television belyser 

den statliga styrningen av de två samtida Tv-kanalerna, kanal 1 och 2. Harning lyfter här fram 

mängden program med social inriktning som något negativt samt även att nyhetsprogrammen 

Aktuellt och Rapport har som främsta syfte att framföra regeringspartiets åsikter till folket och 

att de därför inte kan räknas som objektiva nyhetsförmedlare. 

Den argumentation Harning använder sig av för att föra fram sitt budskap är ofta aggressiv, 

uttrycksfull och fylld av målande exempel och han använder sig här av retorikens 

argumenttyper etos, logos och patos för att locka och övertyga läsaren om riktigheten i hans 

resonemang. För att föra fram sitt budskap tar författaren hjälp av olika stilistiska verktyg i 
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form av olika retoriska stilfigurer. Med allusionens hjälp skapar författaren associationer hos 

läsaren och dessa får som effekt att de endera ger stöd åt argumenten eller understryker eller 

legitimerar resonemanget eller ett visst ställningstagande i berättelsen. De används ibland 

även i ironiskt syfte för att förlöjliga eller skapa en humoristisk bild av textinnehållet.  

Som genre ger kåseriet stort utrymme för språklig frihet både på ord- och uttrycksplanet 

och Harning uppvisar här en förkärlek för olika former av stilbrott, där han blandar högt och 

lågt språkbruk och ställer olika stilnivåer mot varandra i en och samma text. Ser man till 

förekomsten av ironimarkörer så återfinns flera av dessa i kåserierna, inte minst i vissa 

rubriker, vilka tydligt annonserar att innehållet inte bör tas på fullaste allvar. I den modell för 

ironimarkörer som varit en av metoderna för att identifiera ironi i texterna har främst tre varit 

tillämpliga på materialet. Punkt ett, två och fyra, Straightforward warnings in the author´s 

own voice, Known Error Proclaimed, och Clashes of Style, är alla lätta att identifiera i 

materialet, men den tredje och den femte punkten, Conflicts of Facts within the Work och 

Conflicts of Belief, är svårare att finna. Författaren har ofta motstridiga uppgifter i texterna, 

men de påverkar inte textens trovärdighet nämnvärt. Den sista punkten inbegriper läsarens 

världsbild, vilken av naturliga skäl inte behöver överensstämma med författarens.  

Alla texter utom två i materialet har ironiska inslag och den form av ironi som förmedlas 

stämmer in på den allmänna motsatsdefinitionen. Harnings ironianvändande är ofta tydligt 

och klart och rör sig inte på något subtilt plan. Ett genomgående ämne som författaren 

ironiserar över, oavsett om det gäller kritik av Sverige som nation, miljökritik, politisk kritik 

eller kulturkritik, är individens frihet och rättigheten att få tänka fritt och själv fatta beslut. 

Avslutningsvis framstår Anderz Harnings kåserier fortfarande som ganska moderna och 

aktuella, trots att snart tre och ett halvt decennium passerat sedan de gavs ut. Det samhälle 

som skildras i texterna har naturligtvis förändrats, men inte de frågor som kåsören lyfter fram 

och konfronterar läsaren med. Här återfinns viktiga ställningstaganden gällande demokrati, 

solidaritet, maktmissbruk, korruption, människans förhållande till naturen, teknikens 

utveckling på gott och ont, yttrandefrihet och mellanmänskliga relationer. 

Författaren framstår i sina texter som en modig sanningssägare som inte tvekar att föra 

fram sin kritik av såväl nationen som av samhället, dess institutioner och makthavare. Det 

faktum att författaren inte framför något ideologiskt partipolitiskt ställningstagande förhöjer 

hans trovärdighet och lämnar därmed öppet för läsaren att själv ta ställning i frågan. I sin 

kritik av ideologiernas företrädare i form av svenska politiska makthavare, uttalar författaren 

aldrig någon direkt kritik mot själva ideologierna, utan håller sig konsekvent till att kritisera 

deras utövare.  
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Kåserisamlingen Harnings bästa droppar utgör härmed ett utmärkt exempel på att kåseriet 

som genre är ett mycket effektivt makt- och påverkansmedel för att, med hjälp av verktyg 

som humor och ironi, föra fram samhällskritik.  
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