
Vi är värda bättre politisk satir – för folkbildningens skull! 

Den brittiske komikern Rik Mayall dog häromveckan. Hans frånfälle väckte tankar om betydelsen av 

politisk satir. Mayall var nämligen – åtminstone ibland – en representant för vad jag anser vara bra 

politisk humor. I Parlamentets svarta får, exempelvis, förkroppsligade den konservative politikern 

Alan B’stard (Mayalls karaktär) en del av det hyckleri som kunde återfinnas i Thatchers 

Storbritannien.  

Mayall i all ära, men kvaliteten på samhällskritisk satir har faktiskt fått ett rejält lyft det senaste 

decenniet. Inte minst är detta tack vare manusförfattaren Armando Ianucci, mannen bakom The 

Thick of it (som av någon pigg jeppe på SVT gavs den snurriga svenska titeln Trist, Herr minister), en 

serie som kretsar kring alltid rosenrasande spinndoktorn Malcolm Tucker. Brittisk politik 

karakteriseras här av inkompetens, olyckligt mixad med äregirighet och kortsiktighet. Tyvärr – kanske 

inte alltid långt från verklighetens bakom-kulisserna-processer. Ianucci ligger också bakom hyllade 

Veep som utspelar sig i USA. Seriens nav är en amerikansk vicepresidents stab, har samma 

ingredienser som i The Thick of it, men kanske litet mer buskis. 

I USA har den samhällskritiska humorn annars främst utvecklats i talkshow-formatet. John Stewarts 

The Daily Show är flaggskeppet, där aktuella händelser kommenteras med knivskarp satir. Här 

återfinns även Stephen Colberts The Colbert Report som parodierar USA:s högervridna amerikanska 

talkshower. John Olivers nya show – Last Week Tonight – ska också nämnas i detta sammanhang. 

Stewart, Colbert och Oliver står alla för en smart och hård samhällssatir, smällarna kommer typiskt 

från vänster i den amerikanska politiska myllan. 

Detta uppsving för politisk humor har tyvärr alls inte nått Sverige, och exempelvis har Erik Blix i 

intervjuer beklagat den låga kvaliteten på svensk samhällssatir. Historiskt har den antingen haft 

karaktären av roliga timmen (läs: Helt Apropå, Parlamentet), eller så har goda idéer tragiskt slarvats 

bort i något slags Stefan & Krister-beslöjad sörja (läs: Starke man). Visserligen kan P1:s Public service 

innehålla godbitar, liksom P3:s Tankesmedjan. Och det måste uppmärksammas: Viktor Barth-Kroons 

månatligt återkommande rapporter från Stockholm stads fullmäktigemöten är kanske (åtminstone 

för den kommunintresserade) landets största humordiamanter. Men intrycket kvarstår: brett 

genomslag för svensk politisk humor saknas.  

En amatöranalys månne, men en god vän till mig har framhållit att problemet verkar vara en 

övertygelse på våra redaktioner om att de i första hand måste anlita ”komiker”, folk som, ehm, 

betraktas som certifierat roliga. Dessa får sedan i uppgift att skoja om politik. Att ”en skojig person” 

måste komma först, och sedan matas med ett politiskt ämne, är ett stort missförstånd. För att vara 

genuint rolig samhällssatiriker krävs brinnande samhällsintresse. Denna grundläggande insikt bör 

sprida sig bättre till dem som ute på redaktionerna anslår stålar till sådant här. 

Varför då bry sig om politisk satir? Jo, jag tror det skulle kunna spela roll om vi hade vassare 

samhällskritisk humor. Nyligen visade en studie att amerikaner som följer The Colbert Report faktiskt 

lär sig mer om amerikansk politik jämfört med folk som bara följer de vanliga nyheterna. Så, i 

samhällsnyttans namn borde SVT vika undan en del av sin budget för att låta, säg, nämnda Barth-

Kroon starta upp en svensk talkshow. Vem vet, intresset för och kunskapen om svensk politik kanske 

skulle öka? 



 


