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Din stund av Zen - Den sociologiska vikten av ett ironiskt engagemang 

En metastudie som använder sig av en specifikt anpassad tolkning av grounded theory 

för att undersöka The Daily Shows satiriska kritik och funktion, samt hur detta relaterar 

till det sociologiska perspektivet. Fynden visar på en problematik som väl 

överrensstämmer med mer allmänna sociologiska teorier hos Foucault, Bourdieu och 

Habermas. Satiren visar sig utöva en serie meningsfulla funktioner som har potential att 

verka som en populistisk samhällskritik med stort inflytande. Satiren visar sig dock inte 

vara en problemfri diskurs och ett antal problem identifieras som behöver adresseras 

för att diskursen ska kunna åberopa någon form av legitimitet.  

 

Nyckelord: Daily Show, Jon Stewart, satir, ironi, parodi 

 

 

Your Moment of Zen - The Sociological Importance of Ironic Engagement 

A meta-study which uses a specifically tailored interpretation of grounded theory to 

explore The Daily Shows satiric critique and function, as well as how it relates to the 

sociological perspective. The findings show a complex of problems that well 

corresponds to the more general sociological theories of Foucault, Bourdieu and 

Habermas. The satire is found to perform a series of meaningful functions with potential 

to act as a populist form of social criticism with a large influence. However, satire is also 

found to be a problematic discourse and a series of problems are identified that needs to 

be addressed for the discourse to invoke any form of legitimacy. 

 

Keywords: Daily Show, Jon Stewart, satire, irony, parody



3 (av 55) 

 

1. INLEDNING ........................................................................................................................... 4 

1.1. PROBLEMFORMULERING ................................................................................................................. 4 

1.2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING .......................................................................................................... 6 

1.3. BAKGRUND..................................................................................................................................... 7 

1.3.1. The Daily Show with Jon Stewart ....................................................................................................... 7 

1.3.2. Ironi, satir eller parodi? ...................................................................................................................... 8 

1.4. DISPOSITION .................................................................................................................................. 9 

2. TIDIGARE FORSKNING..................................................................................................... 10 

3. METOD ................................................................................................................................ 13 

3.1. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ................................................................................................................... 13 

3.2. ANALYSMETOD ............................................................................................................................. 14 

4. RESULTAT .......................................................................................................................... 17 

4.1. SATIRENS DISKURS OCH VERKLIGHETSSKAPANDE FUNKTIONER........................................................ 17 

4.2. SATIRENS FÖRHÅLLANDE GENTEMOT JOURNALISTIKEN (REAL VS FAKE NEWS) .................................. 25 

4.3. KRITIKEN AV DET ”RENA” IRONISKA FÖRNUFTET ............................................................................ 31 

4.4. DET IRONISKA ENGAGEMANGETS FUNKTION SOM “CULTURE JAMMING” ............................................. 39 

5. TEORI .................................................................................................................................. 41 

5.1. DEN SOCIOLOGISKA TEORIANKNYTNINGEN ..................................................................................... 41 

5.2. DISKURSERNAS ORDNING OCH KAMP .............................................................................................. 42 

5.3. JOURNALISTIKENS FÄLT OCH PRODUKTIONEN AV TRO...................................................................... 43 

5.4. KOMMUNIKATIVT HANDLANDE OCH DEN PUBLIKA SFÄREN .............................................................. 46 

6. DISKUSSION ....................................................................................................................... 47 

6.1. SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION KRING DEN TEORETISKA ANKNYTNINGEN ................................. 47 

6.2. METODOLOGISK DISKUSSION ......................................................................................................... 49 

6.3. TANKAR KRING FRAMTIDA FORSKNING........................................................................................... 50 

7. REFERENSER...................................................................................................................... 51 



4 (av 55) 

1. Inledning 

1.1. Problemformulering 

Consider, as a final example, the archival brilliance of The Daily Show with Jon Stewart. As a fake-

news critic of contemporary culture, Stewart has been more adept and has had more influence than 

any other “legitimate” news organization at returning to the historical televised archive in detailing 

the hypocrisies and corruptions of our corporate and political landscape. Indeed, I would argue that 

academics might learn something from Jon Stewart’s technologically and aesthetically brilliant 

historiography—in a word, his technê. When he signs off each night, he does so by bringing out from 

the recent cultural archive some ironic, contradictory snippet—something one can only “get” if one 

can also see that history is cool: “Now, here it is, your moment of Zen.” (Williams 2011:55) 
 

Dagens mediesamhälle har gett upphov till en unik och komplicerad dynamik för den 

politiska människan. Aldrig förut har det varit lika överväldigande enkelt att komma åt 

information. En uppenbar konsekvens av denna situation är att 2000-talets 

västerländska människa måste filtrera och välja informationsflöde. Det är omöjligt att 

hänga med på allt. Samtidigt som tillgång till bra, korrekt och färsk information är av 

stor vikt. Denna information behövs för att exempelvis bli medveten om samhälliga 

förändringar, underhållnings- och försörjningsmöjligheter eller i extrema fall för att 

undvika närliggande katastrofer. Men dagens utbud av nyheter är så stort att det bildats 

många olika nischer av informationsflöden. Utrikes-, inrikes-, ekonomi-, väder-, 

underhållnings- och sportnyheter är bara några exempel på nyhetskategorier. Enligt 

Baym har denna situation i USA lett till en form av journalistisk kris (framförallt på tv). 

En kris som kännetecknas av ett kvantitativt ökat utbud, men med dalande kvalité. En 

följd av att de journalistiska idealen av att vara undersökande, bestyrkande och 

oberoende har fått offras för att tillfredsställa marknadens krav på att tilltala så många 

tittare som möjligt. En effekt som bara eskalerat efter 11:e september-attackerna och 

nyhetsmediernas val att ställa sig bakom Vita Huset (i stöd för den egna nationens 

identitet och säkerhet). (Baym 2005:259)  

Grondin menar att denna åtstramning och likformighet hos nyhetsmedierna, i 

kölvattnet av Bush-administrationens krig mot terrorismen, ledde till att andra 

alternativ började växa i popularitet. Framförallt den politiska humorn kom i ny 

skepnad som en kombination av infotainment och satir.1 I svåra tider fungerar politisk 

                                                 
1
 Infotainment är en sammanslagning av de engelska orden information och entertainment. Denna genre 

inkluderar så skiljda underkategorier som experttyckar-program (pundit shows), talkshows, samt 
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humor ofta som en kanal att uttrycka en publik form av myndighetskritik, ett sätt att 

utrycka sitt missnöje gentemot myndigheternas val av handlingsplan. (Grondin 

2012:351f.)  
 

It is the limitation on free inquiry and dissent that provokes one to irony—and to satire. If open 

challenge to orthodoxy is freely permitted, then writers will take the most direct route and debate 

the ideas and characters of political leaders openly in newspapers, protected by guarantees of free 

speech. It is difficult, or unnecessary, to satirize our political leaders when the newspapers are filled 

with open attacks on their integrity and intelligence. But if open challenge is not permitted, writers 

will turn to irony, indirection, innuendo, allegory, fable—to the fictions of satire. (Griffin, citerad i 

Baym 2005:268) 
 

Framförallt nyhetsparodin fungerar som ett svar på ett sådant klimat av censur och 

misstro (i och gentemot nyhetsmedia). (Baym och Jones 2012:12) Det amerikanska 

flaggskeppet inom denna genre har i ett antal år utgjorts av The Daily Show with Jon 

Stewart. (Fleishmann 2007:70f.) The Daily Shows satir utför en form av diskursiva 

undersökningar som konfronterar det politiska maskineriet gällande deras brist på 

ansvarsskyldighet. (Baym 2005:268) 

Bingham och Hernandez påpekar att amerikansk humor i allmänhet har haft en lång 

historia av att utmana dominanta sociala normer och praktiker. Men trots att många 

komiker har varit mer framgångsrika än de flesta akademiker på att skapa engagemang 

hos det amerikanska folket (för kontroversiella ämnen som exempelvis etnicitet och 

politik) har komiker ändå inte uppmärksammats inom forskningen. Framförallt har den 

sociologiska forskningen missat att identifiera de paralleller som finns mellan hur en 

komiker dekonstruerar den sociala verkligheten och hur en sociolog gör det. Istället för 

att ägna sig åt att undersöka det komiska tolkningsperspektivet har den sociologiska 

forskningen om humor främst fokuserat på dess mer direkta sociala funktioner (som 

t.ex. stämningslättare). (Bingham och Hernandez 2009:337f.) Humor kan dock ha mer 

profana effekter än så. Nyhetsparodier exempelvis kan argumenteras utföra en form av 

sannings- eller meningssökande när trovärdigheten för nyhetsmedia försvagats (och 

med det dess verklighetsskapande funktion). (Baym och Jones 2012:12) Men det kan 

också göras andra former av sociologiska paralleller i hur både komiker och sociologer:  
 

                                                                                                                                                         

humorprogram. Kända personligheter inom genren inkluderar tv-personligheter som Glenn Beck, Bill 
O’Reilly, Dr. Phil, Oprah, Bill Maher och Jon Stewart. 
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(1) take the contemporary and ever changing world as their subject matter, (2) deconstruct, 

unmask, and debunk status quo social expectations, organizations, rules and people, (3) reorder 

and reverse the audience's perspective, (4) compare social ideas to reality, (5) play off typically 

expected patterns, (6) compare and contrast groups, (7) challenge hypocrisy, (8) examine the 

presentation of self in everyday life, and (9) point out the fluidity of social life. (Bingham och 

Hernandez 2009:336f.) 
 

Ett av problemen med akademiska studier av humor är att det inte finns en självklar 

disciplin där sådana studier hör hemma. (Beavers 2011:416) Av denna anledning ämnar 

denna studie att brett undersöka den existerande forskningen, inom flertalet discipliner, 

i syfte att motivera en vidare sociologisk forskning på satir som tolkningsperspektiv.  

För det är denna kunskapslucka inom den sociologiska forskningen som studien riktar 

in sig på. Mer specifikt är den intresserad av att studera hur The Daily Shows satiriska 

humor, i den speciella historiska kontexten som diskuterats ovan, utgör ett utryck av 

kritik som den akademiska sociologin borde uppmärksamma mer. Ett uttryck som i hög 

grad till och med är sociologi (om än i en populistisk och mer allmäntillgänglig 

tappning). Men studien är också ett försök att bilda en grundläggande förståelse om hur 

den satiriska tekniken opererar som samhällskritik och motmakt. För, som Ross och 

York (2007:352) poängterar, om man missar att ta humorn som tolkningsperspektiv på 

allvar i akademiska studier så kommer analysen av praktiken att sakna en viktig 

dimension.   

1.2. Syfte och frågeställning 

Målet är att utföra en metastudie av den vetenskapliga artikellitteraturen om The Daily 

Show with Jon Stewart. Syftet är att undersöka satirens roll och funktion som en form av 

populistiskt sociologiskt perspektiv. De specifika frågeställningar som denna studie 

kommer att försöka besvara är: 
 

1. Hur kan The Daily Shows satir ses som ett utryck av en progressiv praktik med tydliga 

sociologiska paralleller (i mål och funktion)?  

2. Vilken roll och funktion fyller The Daily Show och dess satiriska perspektiv och tolkningssätt inom 

den amerikanska politiken och nyhetsmedia? 

3. Hur fungerar The Daily Shows satiriska kritik och vad är dess inflytande? 
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1.3. Bakgrund 

1.3.1. The Daily Show with Jon Stewart 

Innan en utläggning om The Daily Shows utformning och historia är nödvändig kan en 

kort redogörelse för den tv-sända nyhetsparodin som sådan vara främjande för 

perspektivbildande. Baym och Jones har skrivit en utmärkt sammanfattning av 

fenomenet ur ett internationellt perspektiv. Dess ursprung spåras till det tidiga 1960-

talets England och BBCs program That Was The Week That Was. Ett kortlivat men 

radikalt program som diskuterade politik och nyheter, som gett upphov till ett antal 

internationella imitationer. I mitten på 1970-talet lanserades det amerikanska 

sketchkomediprogrammet Saturday Night Live på NBC med sitt nyhetsparodisegment 

Weekend Update (som fortfarande är en stomme i programmet än idag). Nyhetsparodier 

är dock inte endast ett engelskspråkigt fenomen utan finns i ett flertal inkarnationer på 

samtliga kontinenter. (Baym och Jones 2012:6ff.) I Sverige är den kanske mest kända 

representanten TV4s Parlamentet. 

The Daily Show gjorde premiär, med det förkortade namnet, på Comedy Central med 

programledaren Craig Kilborn 1996, men rollen överlämnades till Jon Stewart i januari 

1999. (Anderson och Kincaid 2013:171f.) Programmet sänds i regel fyra dagar i veckan, 

måndag till torsdag, sena kvällar.2 Från 2002 finns det även en internationell version av 

programmet (The Daily Show: Global Edition) som sänds via CNN International. Denna 

version sänds en gång i veckan och klipps ihop utifrån veckans ordinarie sändningar. 

Programmet delar sin utformning med andra talkshows som The Tonight Show with Jay 

Leno och The Late Show with David Letterman som vanligen börjar med en 

programledarmonolog, vilket går över i komedisketcher för att avslutas med 

gästintervjuer. (Cao 2010:28) The Daily Shows tolkning av dessa segment varierar detta 

format ibland, men i regel innehåller programmet alltid tre block varav det första är en 

monolog och det tredje en intervju (i sällsynta fall ersätts intervjun med en livespelning 

av musik). Det andra segmentet varieras mer frekvent mellan livesketcher i studion med 

programmets ”nyhetskorrespondenter”/experter, förinspelade ”rapporter” från tidigare 

nämnda korrespondenter eller ytterligare en monolog av Stewart. Programmets fysiska 

utformning har dock inspirerats av de amerikanska nyhetskanalerna med ett typiskt 

pråligt ankarbord och en stor videovägg. Under Stewarts monologer används även den, 

                                                 
2
 Programmet kan även ses gratis för den amerikanska publiken på Comedy Centrals hemsida, som även 

arkiverar tidigare sända program. 
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för nyhetssändningar, typiska virtuella anslagstavlan över programledarens högra axel 

som bidrar med nyhetsrubriker och arkivfilm i anknytning till monologerna. 

Programmet har som tidigare nämnts ansamlat en ansenlig publik över åren, 

framförallt bland unga. Enligt en amerikansk studie från 2007 ser 16 procent av 

befolkningen regelbundet på The Daily Show eller The Colbert Report (en spin-off av The 

Daily Show som sänds samma dagar i direkt efterföljande anslutning). (Cao 2010:28) 

Andra studier visar att 21 procent av amerikanerna uppger att de tittar på The Daily 

Show i alla fall ibland, där siffran för tittare under 30 år uppgår till hela 34 procent. 

(Morris 2009:81) Detta kan jämföras med andra, i vardaglig mening, mer seriösa 

nyhetsrelaterade program som The O’Reilly Factor och Newshour with Jim Lehrer som i 

studien från 2007 erhöll 17 respektive 14 procent av de amerikanska tittarna. (Cao 

2010:28)  

The Daily Show har även vunnit en serie pris och utmärkelser över åren. Utöver 

programmets flertaliga Peabody och Emmy-priser, har de vunnit dedikerade 

journalistpris i kategorier gentemot högt ansedda tv-program som Frontline, Nightline 

och 60 Minutes. (Beavers 2011:416) Programledaren Stewart har även i den tidigare 

refererade studien från 2007 listats som den fjärde mest prisade journalisten, samt i en 

Internetomröstning av Time Magazine från 2009 listats som USAs mest trovärdige 

nyhetsuppläsare. (Anderson och Kincaid 2013:172) I februari 2015 tillkännagavs att 

Stewart kommer att lämna programmet någon gång under året, programmets framtid är 

därmed osäker. 

1.3.2. Ironi, satir eller parodi? 

En terminologisk svårighet med studier av The Daily Show är att programmet frekvent 

refereras till såväl satir, parodi som ironi, i den vetenskapliga litteraturen som i media. 

Ett försök att klargöra de tre termerna är därmed lämplig för att minimera risken för 

missförstånd och feltolkningar. Framförallt gäller det att klargöra hur termerna tolkas 

och används i denna studie. Eftersom denna studie utgår från engelskspråkig litteratur 

är det de engelska termerna som behöver klargöras, dvs. satire, irony och parody. 

Longman Dictionary of Contemporary English (2009) definierar satire som ”a way of 

criticizing something such as a group of people or a system, in which you deliberately 

make them seem funny so that people will see their faults”. Vidare definierar 

uppslagsverket irony som ”when you use words that are the opposite of what you really 
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mean, often in order to be amusing”. Longman definierar slutligen parody som “to copy 

someone or something in a way that makes people laugh”. Gemensamt för alla 

definitioner är en tydlig koppling till humor och skratt. Parodi och satir delar även 

draget av att förhålla sig till eller gentemot något specifikt objekt, man parodierar eller 

gör satir av något. Men dessa simplistiska, och framförallt lingvistiska, definitioner 

problematiseras i diskussionerna som förs i den vetenskapliga litteraturen, vilket 

kommer att framträda i analysen. Detta gäller termerna i allmänhet så väl som i 

förhållande till det specifika exemplet The Daily Show. I presentationen av analysen har 

valet gjorts att prioritera författarnas val av termer. Detta val har gjorts trots risken för 

otydlighet när författare använder olika termer fast på ett synonymt vis.  

Ett viktigt påpekande är att det kan också finnas meningsfulla skillnader i de till synes 

synonyma översättningarna av termerna till andra språk. Kleinen-von Königslöw och 

Keels har exempelvis visat på skillnader mellan den engelska och den tyska definitionen 

av satir. I båda fall spåras traditionen till de antika grekerna, men en stor skillnad som 

utpekas är dimensionen av humor som diskuterats ovan. Den tyska definitionen av satir 

saknar humor som en nödvändig komponent. Tysk satir måste därmed inte ens försöka 

vara rolig för att passera som satir. Det räcker med att det satiriska uttrycket innefattar 

en attack, en norm och har ett indirekt tillvägagångssätt. Detta kan ses mot den 

diskuterade engelska definitionen som innefattar fyra kriterier: aggression, play, 

laughter och judgement. (Kleinen-von Königslöw och Keel 2012:67) Om en liknande 

skillnad även finns mot de svenska definitionerna kan denna studie inte besvara, men 

möjligheten antas. 

I angränsning till detta är det lämpligt att poängtera att denna studie utgår från 

grundantagandet att humor i allmänhet, och satir i synnerhet, kan ta en mängd olika 

former. En bredare analys av fenomenet anses därmed inte nödvändigtvis bättre. Detta 

grundantagande, i kombination med studiens begränsade omfattning, har varit 

avgörande för valet att begränsa studien till The Daily Show.  

1.4. Disposition 

Gällande uppsatsens disposition finns det ett behov att klargöra vissa detaljer. 

Nämnvärt är att den större inledningen ansetts nödvändig för att redogöra för det 

invecklade problemområdet och undersökningsobjektet. Dess längd har även påverkats 

av behovet av att bidra med tillräcklig kontextuell bakgrundsinformation. Detta i syfte 
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att säkerställa studien som meningsfull och relevant även för dem som är helt obekanta 

med området. 

När det kommer till den tidigare forskningen finns det även här viktiga påpekanden att 

göra. Den forskning som tas upp här är en kort redogörelse för de tillgängliga 

vetenskapliga artiklar som i huvudsak rör The Daily Show. Noterbart är att denna 

forskning även till stor del legat till grund för det analytiska materialet i denna studie. 

Den huvudsakliga meningen är att visa på ett existerande vetenskapligt intresse för 

undersökningsobjektet, samt att redogöra för den problematik eller frågeställning som 

redan undersökts. 

Slutligen är det på sin plats att kommentera teorins placering. Som följd av studiens 

specifika metodologiska överväganden kommer den teoretiska anknytningen först göras 

efter presentationen av analysen. Detta kommer att vidare utvecklas i metodavsnittet. 

2. Tidigare forskning 

Enligt Jones, Baym och Day har en hel del forskning gjorts om The Daily Show som 

framförallt syftar till att undersöka programmets förhållande till demokratin som 

informationskälla eller debattplattform. Själva har de undersökt Jon Stewart och 

Stephen Colberts inflytande utanför ramarna för deras program. (Jones, Baym och Day 

2012) Baumgarter och Morris har i en experimentstudie på unga vuxna undersökt hur 

The Daily Show påverkat attityderna gentemot presidentkandidaterna John Kerry och 

George W Bush under valrörelsen 2004. Forskarna fann att deltagarna utvecklat 

negativa attityder till båda kandidaterna trots kontroll för partitillhörigheter, samt att de 

letts till ett cyniskt förhållningssätt gentemot nyhetsmedia och valprocessen. Deltagarna 

uppvisade däremot ett större självförtroende gällande deras egna politiska förståelse. 

(Baumgarter och Morris 2006) Morris har studerat hur The Daily Shows humor förhållit 

sig gentemot de båda amerikanska partierna under perioden för respektive partis 

nationella kongress inför valet 2004. Studien fann att programmets humor var mer 

negativ gentemot det republikanska partiet som hårdare kritiserades gällande både 

policy och karaktärsbrister.  Kritiken gentemot det demokratiska partiet inriktade sig 

mer på harmlösa fysiska aspekter. En skillnad som resulterade i negativare attityder 

gentemot de republikanska kandidaterna (men oförändrad gentemot de demokratiska 

kandidaterna). (Morris 2009) Grondin har forskat om programmets anknytning till det 

amerikanska kulturkriget (inom främst informainment-genren). Stewart argumenteras 
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vara en motvillig kulturkrigare som trots ett politiskt inflytande verkar för att 

upprätthålla och reproducera mediekonflikten. (Grondin 2012) Cao har funnit att The 

Daily Show verkat för att informera och påverka politiskt ouppmärksamma tittare om 

kriget i Afghanistan och det amerikanska presidentvalet 2004. Detta samband blev 

svagare hos politiskt uppmärksamma tittare. (Cao 2010) Cao har tidigare undersökt 

sambandet mellan tittande på politiska humorprogram (inklusive The Daily Show) och 

kunskap om valet baserat på de amerikanska presidentvalens primärval inför valen 

2000 och 2004. Studien fann att ålder och utbildningsnivå hade vissa effekter på 

tillskansandet av kunskaper (om vissa specifika fakta gällande valen). Ung ålder och hög 

utbildningsnivå var positivt associerat med kunskapstillväxt, medan äldre och 

lågutbildade var negativt associerade. (Cao 2008) Browning och Sweetser har i en 

experimentell studie jämfört positiva och negativa attityder hos förstagångsväljare som 

tittat på The Daily Show och/eller NBC Nightly News. Studien fann att publiken upplevde 

besvikelse över The Daily Shows informativa värde och trovärdighet. (Browning och 

Sweetser 2014) 

Haugerud, Mahoney, och Ference (2012) har visat på hur vissa östafrikanska tittare 

ställer sig avståndstagande gentemot programmets skildringar av utvecklingsländer och 

istället ser hos programmet en, möjligen oavsiktlig, diskurs om globala maktbalanser. 

Ross och York har undersökt hur programmets humor bygger på idéer om amerikansk 

normativitet som ofta resulterar i användandet av nedsättande stereotyper. Detta 

kompliceras av programmets självmedvetenhet gällande denna användning av 

stereotyper. Trots detta argumenterar forskarna att denna användning hämmar 

programmets, ofta tillskrivna, subversiva potential. (Ross och York 2007) Baym och 

Jones har undersökt nyhetsparodin som ett globalt fenomen. De argumenterar hur 

nyhetsparodin som genre utövar en växande diskursiv funktion i sin värdkultur, samt 

hur parodiformatet behöver anpassa sig för att passa in i olika politiska, ekonomiska och 

regulativa kontexter. (Baym och Jones 2012) Kleinen-von Königslöw och Keel har 

studerat den tyska adaptionen av The Daily Show, kallat heute show, och hur 

programmets framgång tyder på en förändring i attityderna gentemot politisk satir i 

Tyskland. De menar även att detta är ett tecken på den globala ålder som råder och hur 

denna globalisering möjliggör översättningar av främmande medieformat även inom 

högst kulturbundna genrer. (Kleinen-von Königslöw och Keel 2012) 
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Baym och Shah har forskat om hur Internetbaserade videoklipp från The Daily Show, 

och dess spin-off The Colbert Report, sprids och cirkuleras av Internetaktivister inom 

alternativa publika sfärer. Forskarna fann att denna spridning skedde i flera lager där 

aggregaten ofta använde videoklippen som stöd för deras egna syften. (Baym och Shah 

2011) Hmielowski, Holbert och Lee (2011) har i en experimentstudie undersökt fyra 

variabler i syfte att kartlägga den politiska satirens publik. Beavers har undersökt The 

Daily Shows, och annan politisk satirs, pedagogiska möjligheter som ett medel i 

undervisningen av studenter av amerikansk politik. Fynden visar att programmet kan 

vara till gagn genom att uppmuntra till politiskt engagemang och kritiskt tänkande. 

(Beavers 2011) Hart och Hartelius (2007) har däremot argumenterat att Stewart 

personifierar en modern inkarnation av den klassiska cynikern och utgör ett hot mot 

demokratin. Bennet (2007) och Hariman (2007) har i var sin artikel bemött denna kritik 

och menar att Stewart snarare använder sin cynism för att bekämpa den cynism som 

redan genomsyrar det amerikanska mediesamhället. 

Anderson och Kincaid har undersökt hur The Daily Show och The Colbert Reports satir 

utövar samhällskritik baserat på Chomsky och Hermans propagandamodell för 

amerikanska medier. Forskarna argumenterar att programmen parodierar industrier 

styrda av starka intressegrupper och att programmen verkar för att dekonstruera 

dominanta diskurser och ideologier. (Anderson och Kincaid 2013) Jones visar på hur 

The Daily Shows täckning av den ekonomiska recessionen tyder på nyhetsparodins 

performativa kraft. Programmet argumenteras balansera mellan det komiska och det 

allvarliga samtidigt som det erbjuder en kognitiv såväl som emotionell bearbetning av 

den täckta krisen. (Jones 2010) Warner har argumenterat för hur programmet stör den 

numera väletablerade användningen av märkestekniker inom den amerikanska 

politiken. Parodin ifrågasätter de estetiska politiska märkesstrategierna med hjälp av 

egna estetiska och humoristiska medel. Detta istället för att använda sig av rationella 

medel baserade på fakta och logik. (Warner 2007) Med utgångspunkt i Habermas teori 

om universell pragmatik har Clasters undersökt två par experttyckarprogram i två olika 

genrer, ”real” och ”fake news” (den senare representerat av The Daily Show och The 

Colbert Report). I avhandlingen fann Claster att de satiriska nyhetsprogrammen erbjöd 

mer systematisk samhällskritik, samt erbjöd fler perspektiv på de diskuterade frågorna. 

Vidare framkommer att detta demonstrerar ett paradigmskifte inom nyhetsmedia vad 

gäller politisk kunskap i ett demokratiskt samhälle. (Clasters 2012) Baym argumenterar 
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på en liknande linje att The Daily Show är ett journalistiskt experiment som existerar i 

limbo mellan seriös nyhetskommentering och komik. Programmet verkar därmed också 

för att återuppleva den kritiska journalismen. (Baym 2005) 

Även om den existerande forskningen visar ett intresse för satirens roll som 

meningsfull kritik är den ofta nischad till ett smalare, och konkret, område. Det finns 

därmed utrymme för en studie som mer övergripande, och abstrakt, behandlar The Daily 

Show satirs egenskaper, kontext och inflytande. Detta gäller framförallt från ett 

underrepresenterat sociologiskt perspektiv. 

3. Metod 

3.1. Tillvägagångssätt 

Det vetenskapliga materialet har framförskaffats via databassökningar i JSTOR och 

ProQuest (i alla tillgängliga databaser, 33st). Dessutom har en djupare sökning gjorts i 

Sociological Abstracts (som även ingår bland ProQuests 33 databaser) Den booleska 

söktermen som använts i full-text/anywhere sökningarna är: 
 

”JON STEWART” AND ”DAILY SHOW”  
 

Båda dessa sökord har använts för att mer säkert framställa sökalternativ som i 

tillräcklig grad diskuterar sökämnet. Då Jon Stewart är programledaren vars namn även 

är inkluderat i programmets fulla titel (The Daily Show with Jon Stewart) framstår hans 

namn relevant som sökterm. Detta gäller speciellt då hans roll bakom kameran allmänt 

erkänns som omfattande. AND-operatorn motiveras då genom att en artikel som i någon 

längd diskuterar ämnet borde rimligen vid någon tidpunkt nämna båda söktermerna 

samtidigt som det förhoppningsvis enkelt utesluter de artiklar som endast skulle räkna 

upp någon utav söktermerna. Vidare har begränsning gjorts till att endast söka bland 

artiklar skrivna på engelska. Dessa begränsningar har dock inte använts vid den djupare 

sökningen i Sociological Abstracts eftersom det antas att träffar inom denna databas med 

god sannolikhet är mer relevanta och intressanta för denna studie. 

Vissa databas-specifika alternativ har också använts. Sökningen i ProQuests databaser 

har också begränsats till artiklar som finns tillgängliga som full text och som dessutom 

genomgått peer review. I JSTORs databas kan en avgränsning till peer review inte göras, 

däremot finns alla tillgängliga artiklar i databasen i full text. Vidare har dock en 
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avgränsning gjort att endast ge söksvar som ges åtkomst via Uppsala Universitets 

prenumeration. Ingen avgränsning till ämnesspecifika söktermer har gjorts.  

Sökningen via ProQuest gav 40 träffar, via JSTOR 107 träffar (varav beviljad åtkomst 

gavs för 87 träffar), via Sociological Abstracts med AND-operator 14 träffar (10 träffar 

om man begränsar söksvaren till endast peer reviewed) och via Sociological Abstracts 

med OR-operator 33 träffar (23 träffar med peer review). Träffarna avser sökningar som 

utfördes mellan 2014-11-05 och 2014-11-07. 

Vidare gallring av artiklar har gjorts manuellt baserat på materialets antagna relevans 

utifrån en genomläsning av abstract och/eller ytlig genomläsning av relevanta delar. Vid 

den senare grundliga genomläsningen har vissa referenser tillkommit utifrån de lästa 

artiklarna. Detta gäller framförallt frekvent förekommande och gemensamma 

referenser. De två referenser som stått ut mest på detta sätt är Baym (2005) och 

Baumgarter och Morris (2006). Dessutom gäller detta två journalistiska tv-intervjuer, 

Moyers (2003;2007), med programledaren Stewart. 

En förtydligande motivering angående valet av söktermer är vid denna punkt lämplig. 

Då undersökningen även är intresserad av parodin/satirens roll generellt som 

samhällskritik och sociologiskt perspektiv kan det verka egendomligt att detta inte 

reflekteras i söktermerna. Valet av ”Daily Show” och ”Jon Stewart” kommer delvis ur ett 

pragmatiskt behov av att begränsa studiens omfång. Men det fungerar även som en 

begränsning till nutida forskning då Jon Stewart inte tog över The Daily Show förrän 

januari 1999. En annan viktig anledning är att söktermerna avgränsar diskussionen till 

en specifik tolkning av satir, som dessutom fungerar som ett tydligare ankare artiklarna 

emellan. Artiklar som nämner de valda söktermerna lär rimligen vara mer relevanta för 

undersökningen än artiklar som nämner andra möjliga söktermer som ”parody”, ”satire” 

och ”social critique” (då sökningarna inte gjordes bland nyckelord utan i full-text). Denna 

likhet kan eventuellt konstrueras som en svaghet, genom att riskera en homogenitet i 

materialet, men denna punkt lämnas åt analysen att motbevisa. Det slutgiltiga valet av 

söktermer föregicks av en relativt extensiv explorativ förundersökning där ett flertal 

söktermer testades. 

3.2. Analysmetod 

Eftersom denna studie ämnade undersöka ett relativt ospecificerat område utan en 

ingående (i detalj) utarbetad frågeställning behövdes en induktiv (samt kvalitativ) 
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metod. Materialet som ligger till grund för studien är tryckta texter (av en ansenlig 

mängd). Specifikt rör det sig om akademiska artiklar inom diverse vetenskapliga genrer 

som utförligt, delvis, i anknytning till eller i förbigående adresserar studiens 

undersökningsobjekt. En analysmetod behövs därmed som gör det möjligt att hantera 

en stor mängd material, samt erbjuder tolkningsmöjligheter. Den metod som ansågs 

uppfylla dessa krav (eller begränsningar) bäst var en specifikt anpassad adaption av 

grounded theory. 

Denna individuella tolkning (eller adaption) av grounded theory finner sitt stöd hos 

Charmaz (2012:2f.; 2014:1082) men kan även spåras till metodens ursprung hos Glaser 

och Strauss. Som induktiv metod utgår den inte från någon etablerad teoretisk bakgrund 

som sedan ska verifieras, utan teorin skapas ur materialet. (Bhal och Leekha 2008:637) 

Användning av grounded theory resulterar dock sällan i teoriskapande, utan fokuserar 

oftast på att göra jämförelser. (Charmaz 2012:2) Som Seidel påpekar finns det dock ett 

antal distinkta varianter av grounded theory. I syfte att öka metodens integritet, och den 

akademiska genomskinligheten, kommer studiens specifika adaptioner presenteras och 

motiveras. (Seidel 2013:251) 

Den metodologi som använts lånar huvudsakligen drag från Glaser samt Charmaz. De 

tre större stegen i arbetsprocessen har utgjorts av materialansamling, kodning och 

kategoriserande och till sist, som teoretisk fas, anknytning till existerande sociologisk 

teori.  

Materialansamlingen åsyftar inte den avgränsning av söktermer som tidigare 

diskuterats utan det syftar till de utdrag av tankeenheter (eller citat) ur 

ursprungsmaterialet som ansetts relevant för undersökningen. (Bhal och Leekha 

2008:637) Detta har gjorts utan anknytning till sociologisk teori, varken i förberedande 

syfte eller vid analysen, i linje med Glasers grounded theory. (Seldén 2005:123) Detta 

görs i syfte att uppfylla ”the most basic rule of grounded theory – that preconception 

must be avoided in order to be true to the spirit of grounded theory.” (Seidel 2013:253) 

Dessa utdrag går från meningar till hela stycken eller avsnitt. Detta bör genast skapa 

funderingar om kontext och relevans, vilket kommer adresseras senare i detta avsnitt. 

De utdrag som gjorts har givetvis påverkats av redan ansamlat material eftersom det 

inte skett en ”blind” och simultan materialansamling. Men att inledande 

materialansamling formar den senare är i linje med Charmaz (2012:2) tolkning av 

grounded theory. 
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I fasen av kodning och kategoriserande har den totala mängden utdrag som gjorts 

under materialansamlingen kodats in i ett antal kategorier eller teman. Utdragen kodas 

här till alla relevanta kategorier. Dessa kategorier har skapats utifrån 

materialansamlingen i linje med Glasers ideal av emergence. Meningen i denna fas har 

inte varit att passa in materialet i på förhand utformade kategorier utan att skapa 

kategorierna utifrån materialet, oftast utifrån ord och fraser hämtade direkt ur 

materialet. (Kendall 1999:746) Tanken med detta är att när man håller sig nära 

materialet fungerar det som en form av bekräftelse (i denna studies fall handlar det om 

en bekräftelse av tolkningarna). (Walker 2006:554) Detta är ett steg för att undvika 

godtycklig kodning och ett verifierande av förförståelsen. (Kendall 1999:747f.; Seldén 

2005:127) Alternativt uttryckt, att undvika ”the technical tail wagging the theoretical 

dog”. (Seldén 2005:127) 

I den teoretiserande fasen har syftet varit att fokusera på en eller ett fåtal 

huvudkategorier. (Walker 2006:553) ”Glaser’s method is to fracture and select in 

substantive coding, then relate and integrate in theoretical coding.” (Walker 2006:556) 

Målet har därmed varit att väva ihop analysen till ett koherent narrativ med starkast 

möjlig sociologisk relevans. Det är redan från en metodologisk synpunkt uppenbart att 

studien inte kan redogöra för all sociologisk relevans i anknytning till 

undersökningsobjektet. Medvetna val (och bristande visualiseringsförmåga) kommer att 

forma studiens potentiella fynd. Detta skulle utgöra ett problem för en rent klassisk 

grounded theory (med sina drag åt realistiska anspråk), men utgör inte ett problem för 

en konstruktivistiskt grundad tolkning av grounded theory. Den konstruktivistiska 

tolkningens synsätt på studiens möjliga anspråk kan sammanfattas på följande sätt: 
 

[…] [C]onstructivist grounded theory […] is built upon the understanding that neither theories nor 

data are discovered; instead they are constructed by the researcher based on her interactions with 

the field. (Seidel 2013:239) 
 

Målet har varit att genomgående använda teoretisk känslighet för att skapa ett 

narrativ ur materialet utan att ”tvinga” analysen i en förutbestämd riktning. (Seidel 

2013:250) Detta resonemang underligger även valet att anknyta till existerande 

sociologisk teori, istället för att skapa teori ur materialet. Analysen ämnas ses som 

propositioner snarare än hypoteser eftersom analysen endast involverar en abstrakt 

konceptuell förståelse, snarare än ett konkret mätbart fenomen. (Bhal och Leekha 

2008:637) När det kommer till behandlingen av materialansamlingens utdrag har dessa 
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tankeenheter behandlats som förhållandevis intakta enheter. Med andra ord används 

det, i den mån det är möjligt, hela resonemang och tankegångar istället för lösryckta 

påståenden. Detta har gjorts som ett försök att minimera godtyckliga tolkningar som 

konsekvens av bristande kontext. 

Dessa metodologiska överväganden har gjorts för att legitimera och rättfärdiga 

användandet av en ofta kontroversiell och kritiserad metod. Övervägandena som gjorts 

har ämnat adressera de metodologiska problem Seldén utpekat hos grounded theory. 

Främst gäller det att bemöta problemen med förförståelsens inverkan på analysen och 

triviala intetsägande analyser.3 Men det har även varit nödvändigt att bemöta kritiken 

mot den ofta regeltyngda kodningsprocessen och att rättfärdiga användandet av 

material tagen ur sin fulla kontext. (Seldén 2005:115)  

Sammanfattningsvis kan studiens metodologi liknas med en konstruktivistisk tolkning 

av Glasers metod med fokus på konceptuell (och teoretisk) kreativitet. 

4. Resultat 

Dispositionen för detta avsnitt utgörs av en successiv introduktion av analysens 

framträdande huvudteman med utgångspunkt i det generella. Analysen kommer sedan 

successivt nischas mot det specifika och de fenomen som framträder där.  

4.1. Satirens diskurs och verklighetsskapande funktioner 

[T]here is only one way to get a democracy on its feet in the matter of its individual, its social, its 

municipal, its State, its National conduct, and that is by keeping the public informed about what is 

going on. There is not a crime, there is not a dodge, there is not a trick, there is not a swindle, there 

is not a vice which does not live by secrecy. Get these things out in the open, describe them, attack 

them, ridicule them in the press, and sooner or later public opinion will sweep them away. (Pulitzer, 

citerad i Dyck, Moss, och Zingales 2013:521) 
 

Enligt Guhin uppfattar lingvister och kognitionsforskare allt som oftast ironi som 

endast en talakt, men ur ett sociologiskt och filosofiskt perspektiv är detta varken 

rimligt eller korrekt. Istället är det rimligare att tala om en ironisk världsbild eller 

diskurs, utöver dess funktion som talakt. Ironi bör ses som ett förhållningssätt till 

verkligheten, en följd av moderniteten och postmodernitetens tidsålder. Men vad har 

                                                 
3 Förförståelsen här åsyftar bekantskap med de teoretiska vetenskapliga diskussionerna om satir 
och/eller The Daily Show. Det åsyftar därmed inte en bekantskap med programmet som 
underhållningsprogram. En sådan bekantskap anses nödvändig för att ens kunna utföra analysen. 
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denna diskurs för inverkan och influens på den omvärld som ironiseras? Är ironin 

progressiv eller reaktionär, en kraft för solidaritet eller uteslutning? (Guhin 2013:26f.) 

Det är denna bredare tolkning av ironi och dess funktion som är mest framträdande i 

forskningen, och därmed även i den vidare analysen. 

Som Warner argumenterar är en viktig fråga att besvara vad som är ”rationellt” nog att 

få delta, eller diskuteras, inom den publika sfären. Eftersom akademiska diskussioner 

kring den publika sfären generellt avråder från exkludering (från den publika sfären) 

bör detta även gälla ironins potentiella exkludering. (Warner 2007:18) Om den publika 

sfären är uppbyggd av kulturformer borde kulturformen av ironi inte kunna ses som 

endast en distraktion (och därmed lätt exkluderad) då den som narrativ genre utgör en 

betydande del av det amerikanska samhällslivet. (Guhin 2013:25) Som Bingham och 

Hernandez poängterar fyller ironi och satir inte bara funktionen av att utmana sociala 

ideal och förväntningar utan utforskar även frågor om makt och auktoritet på ett sätt 

som är betydligt mer lättillgängligt än den akademiska sociologin. Den sociologiska 

forskningen om humor har främst undersökt dess funktion av att lätta social spänning, 

minska socialt avstånd eller dess funktion som smädelse. Detta behöver utökas med en 

mer generellt inriktad forskning om det komiska perspektivet. (Bingham och Hernandez 

2009:336ff.) Den tidigare forskningen verkar här ha varit inriktad på ironi endast som 

en talakt, istället för även som en diskurs eller världsbild.  
 

Indeed, an argument could be made that the social scientist who does not perceive this comic 

dimension of social reality is going to miss essential features of it. . . . These remarks, needless to say, 

are not meant to denigrate the serious study of society but simply to suggest that such study itself will 

profit greatly from those insights that one can obtain only while laughing. (Berger, citerad i Bingham 

och Hernandez 2009:335) 
 

Det är denna komiska dimension av den sociala verkligheten som är mest intressant ur 

ett sociologiskt perspektiv, oavsett om den åsyftar en diskurs eller en världsbild. Som 

Banning utgår även jag från positionen att sanning inte är transcendental och 

oföränderlig utan uppnås via resonemang, bevis och lämplighet. För att veta vad som 

hålls för sant av en gemenskap är det därmed nödvändigt att förstå deras gemensamma 

motiv, maktanspråk, kontext, etiska riktlinjer och känslor. (Banning 2005:94) Den 

gemenskap som är intressant här är The Daily Shows publik och den sanning som skapas 

som en produkt av programmets inflytande. För att detta ska bli möjligt måste analysen 
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därför även utgå ifrån implicita fenomen och konsekvenser. Analysen får inte endast 

fastna för ironins direkta och omedelbara konsekvenser. 

Enligt Warner är dagens amerikanska politiker välinsatta i kommersiella metoder för 

märkesbildning. Detta har lett till att politikerna nu tilltalar folket med emotionellt 

laddade budskap istället för det rationella och faktabaserade tilltal som förväntas inom 

den politiska sfären i en demokrati. Warner föreslår att dessa emotionellt laddade bilder 

bäst kan bemötas med alternativa emotionellt laddade bilder som verkar för att störa de 

dominanta märkesbildningarna inifrån. Denna form av underminering av de dominanta 

politiska varumärkena är precis vad The Daily Show utövar. Genom att hjälpa publiken 

att skratta åt de dominerande troperna erbjuds publiken möjligheten att undersöka, 

bedöma och kritisera innehållet i en kontext befriat från de anspelningar på rädsla och 

fruktan som i dagsläget kännetecknar den amerikanska politiken. (Warner 2007:33) 

Haugerud, Mahoney och Ference argumenterar att The Daily Show här fungerar som en 

katharsis för den amerikanska vänstern. Via rollen som joker lättar Stewart temporärt 

förtrycket utövat av den rådande sociala verkligheten och uttrycker kreativa tolkningar 

av situationer och händelser. Detta kan sedan möjligen leda till att öka den likasinnade 

gruppens solidaritet, inspirera till politiska förändringar eller åtminstone bidra med 

alternativ åt ofta obestridda tolkningar. (Haugerud, Mahoney, och Ference 2012:172) 

Som Baym och Jones poängterar utför nyhetsförmedlare en form av maktutövning. 

Nyhetsredaktionerna har privilegiet att bestämma och fastställa hur verkligheten 

”egentligen ser ut” genom att forma allmänhetens uppfattning om politiska och 

ekonomiska skeenden, lokalt som nationellt. Humor och skratt är en form av motstånd 

mot dessa maktutryck och speciellt nyhetsparodin erbjuder ett medel att bemöta och 

dekonstruera dessa auktoritära diskurser. (Baym och Jones 2012:4f.) Ironisk reflektion 

bidrar på detta sätt till en subversion av "totalizing conformist discourses by deflating 

pretensions and deconstructing assumptions about putatively common interests and 

realities." (Jacobs och Smith, citerad i Verdery m.fl. 2005:33) Humor erbjuder därmed 

publiken ett ögonblick av konfrontation med den mekanism de förväntas ”obey 

ideological command”. (Fleischmann 2007:71) 

Baym argumenterar att The Daily Shows satir vänder sig mot ett politiskt 

kommunikationssystem som ansetts ha blivit avsiktligt inskränkt. Programmets humor 

används som en licens för att konfrontera hyckleriet och felinformationen som uppstått 

som följd av makthavares bristande ansvarsskyldighet. (Baym 2005:268) Det bör 
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poängteras att detta ses som en följd av en metodologisk skillnad i tillvägagångssätt 

mellan praktikerna, snarare än en fråga om ren korruption (eller illvilja).  

Onusko poängterar hur en publik kan ta till sig ett budskap på olika sätt. En publik kan 

acceptera den prefererade (preferred) tolkningen, som de politiska maktutövarna 

eftersträvar, eller också kan de göra en oppositionell (oppositional) tolkning och avfärda 

budskapet. The Daily Show, och liknande program, eftersträvar däremot en förhandlad 

(negotiated) tolkning där tittarna, för att fullt kunna uppskatta och ta till sig satiren, 

måste syntetisera information från både traditionella nyhetskällor och The Daily Show. 

Budskapet satiren förmedlar blir därmed en produkt som skapas genom tittarens 

interaktion med det satiriska materialet. (Onusko 2011:139f.)  

Warner har utfört en målande analys av hur The Daily Show skapar denna effekt i 

praktiken. Detta görs genom programmets användning av redigerade videoklipp från 

politiska uttalanden i media och andra officiella sammanhang. Warner påpekar 

intresserat hur indirekt denna effekt skapas då Stewart sällan uttrycker en egen explicit 

åsikt angående montagets ämne. Istället åstadkoms budskapet ofta genom att 

presentera klippen i en kortfattad och tät följd (med en specifik och avsiktlig 

progression) som publiken får tolka och dra sina egna slutsatser om. Den enda riktiga 

manipulationen av det kritiserade budskapet är tidsmässig då uttalandena i fråga inte 

varit ämnade att presenteras i en sådan följd. Om syftet med talking points (och andra 

reklaminspirerade märkestekniker) är att upprepa budskapet tills budskapet accepteras 

av ren bekantskap så kan The Daily Show genom att klippa ihop montage av denna 

repetition synliggöra det manipulativa med denna strategi. På detta sätt motverkas 

budskapet. (Warner 2007:27f.) 

Baym har i en egen analys visat hur The Daily Show använder liknande brott mot 

journalistiska normer. Efter att en högt uppsatt statsman tvingats avgå citerade CBS 

Evening News Bushs kommentar om den avgående statsmannen på detta sätt: ”I told him 

I’m sorry he’s leaving. He’s done a superb job on behalf of the American people.” (citerad 

i Baym 2005:264) The Daily Shows val av citat kontrasterar detta till synes klartänkta 

och fokuserade uttalande med ett klipp som istället ifrågasätter detta (samt kanske även 

uttalandets uppriktighet): 
 

Bush: George Tenet is uh . . . is . . . a . . . the kind of public service, uh, servant, you like to work with. 

He has been a, a, um . . . a strong and able leader at the agency. He’s been a, uh . . . he’s been a strong 

leader in the war on terror. (citerad i Baym 2005:265) 
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Baym påpekar att båda versionerna är tekniskt sett korrekta, men de producerar 

påtagligt skilda effekter. En annan norm The Daily Show fritt låter sig bryta är det 

journalistiska idealet av objektivitet. Eftersom utrymme inte ges till subjektiva 

kommentarer på nyheterna kan de objektiva framställningarna lätt förstärka de talking 

points som presenteras. Stewart däremot tar möjligheten att bedriva en form av 

subjektiv utfrågning. Genom att spela upp korta klipp för att i pauserna komma med 

ifrågasättningar i form av humoristiska kommentarer utövar The Daily Show en form av 

kritisk dialog. (Baym 2005:264ff.) Nardi menar att denna kritiska dialog utgör en form 

av sokratiskt ifrågasättande. Detta ifrågasättande uppmuntrar publiken att själva ställa 

kritiska frågor och avslöjar samtidigt hur den verklighet som konstrueras i media är 

uppbyggd (främst i syfte av att övertyga en passiv publik). (Nardi 2006:285f.) Om den 

politiska verkligheten som framställs på tv däremot inte ifrågasätts kan det få verkliga 

konsekvenser för allmänhetens uppmärksamhet och attityder. (Goldfarb 2012:149) 

Den sokratiska metod som kännetecknar många inslag av The Daily Show är kanske 

som allra tydligast i intervjusegmentet av programmet. Enligt Warner använder Stewart 

en form av retorisk ironi för att komma åt substantiella motsägelser i intervjusubjektets 

argumentation (som ofta är politiker eller profilerade mediepersonligheter). Denna 

kritik åstadkoms utan att samtidigt verka konfronterande eller att involvera en egen 

explicit åsikt och argumentation (och riskera att uppfattas som predikande).  Likt 

Sokrates i Platons dialoger utgår Stewarts kritik från intervjusubjektets svar och 

position istället för sin egen. Utöver detta lättas stämningen av Stewarts självutplånande 

humor som löpande vävs in i samtalet, som motsägelsefullt nog bidrar till uppfattningen 

om hans genuinitet. (Warner 2007:29) De komiska inslagen lindrar stämningen liksom 

de potentiella fientliga attityderna hos både publik och intervjusubjekt. (Fleischmann 

2007:75) Men som Warner observant påpekar är dessa utspel från Stewart på ett plan 

oärliga. Oärliga i den mening att han inte är lika dum och okunnig som han ibland utger 

sig för att vara. Genom att kombinera djupgående kritiska frågor med en avlösande 

humor, samt det faktum att The Daily Show är ett komediprogram på en komedikanal, 

undviker Stewart att förarga gästen. ”After all, The Daily Show is just a comedy show.” 

(Warner 2007:31) 

Denna intervjustrategi fungerar väl som en demonstration av hur komedi kan fungera 

på två plan samtidigt. Bennet ställer retoriskt frågan om varför kritiker har svårt att 

acceptera denna dualism av humor. The Daily Shows komedi gör narr av politik 



22 (av 55) 

samtidigt som den erbjuder ett perspektiv som ofta saknas hos konventionella källor. 

Vidare argumenterar Bennet, mot anklagelsen att Stewart skulle vara en destruktiv 

cyniker, att det är mer cyniskt att bara rapportera sanktionerade nyheter än att på ett 

komiskt sätt peka ut politiska villfarelser och förvrängningar. (Bennet 2007:279) Baym 

menar att programmet här visar hur det väver samman minst två diskurser och lånar i 

lika stor grad från kvällsnyheterna som underhållningsprogram. Men dessa diskurser 

jobbar inte emot varandra utan har en kompletterande funktion. Men även om 

underhållningsdiskursen skulle erkännas överväga nyhetsdiskursen är det ingen tvekan 

om att programmet är både ett underhållnings- och nyhetsprogram. (Baym 2005:262) 

Jones, Baym och Day argumenterar att Stewart här skapar en Hegeliansk dialektik 

mellan det komiska (tes), det seriösa (antites) som i sin tur producerar en syntes: ”a 

cognitive rupture and reconfigured political moment” (2012:39). Genom sina montage 

av politikers direkta motsägelser framför The Daily Show en verklig anklagelse om 

oärlighet, genom att gräva fram bevisen. (Jones, Baym och Day 2012:39) 

Detta har King beskrivit på ett liknande sätt i anknytning till vad Virno kallar komikens 

paralogik. Genom skämts förmåga att skapa oväntade effekter öppnas en väg för dolda 

meningar (och argument). Skämt kan inte ses som ologiska då de inte antyder egna 

propositioner eller slutsatser (och därmed inte involverar påståenden som har ett 

sanningsvärde). Istället opererar skämt som kontrafaktiska resonemang genom att 

implicit presentera hypoteser om vad som skulle hända om de världsliga villkoren var 

annorlunda. (King 2012:279f.,288 fotnot) Denna abstrakta beskrivning kan kanske igen 

exemplifieras tydligast i Stewarts intervjuer, framförallt med oliktänkare. I denna 

situation förkastar Stewart intervjusubjektets argumentation genom att dra dennes 

tankegång till komiska (och ofta absurda) proportioner och därmed försöka visa på 

argumentets orimlighet. Utan att komma med ett eget explicit argument eller 

ståndpunkt skapas ett implicit underminerande resonemang som kulminerar i skämtets 

slutkläm (punch line) och publikens skratt. 

Santa Ana påpekar att programmets värd varken fungerar som publikens slav eller  

herre, utan agerar snarare som dess representant. I skrattmomentet förlöses publikens 

ångest och de förs samman i en in-grupp. Detta skapar en gemensam social identitet som 

vänder sig emot skämtets objekt. Detta gör humor en starkare diskursiv praktik än både 

samtal och (nyhets)rapporter. (Santa Ana 2009:38ff.) King argumenterar vidare att 

komiska resonemang på detta sätt närmar sig idealet för politiskt aktivitet. Politisk 
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aktivitet ses här som ett uttryckssätt för att kringgå problem med (social) hierarki och 

detta menas vara en beskrivning synonym med många definitioner av humor. Humor 

sägs förstöra hierarkier och göra alla till likar. (King 2012:265) Genom att destabilisera 

den hegemoniska förståelsen menar King att komikern demonstrerar en alternativ 

tolkning av verkligheten. I detta moment blir clownens uttryck till slut ett meningsfullt 

yttrande. Men i detta seriösa ögonblick manifesterar komikern en paradox då han inte 

längre verkar som glädjespridare. Det är i dessa korta stunder av komiskt allvar som 

humor kommer närmast ett klart uttryck av politisk aktivitet. (King 2012:277) 

Fleischmann däremot poängterar att humorns politiska roll kanske framförallt är att 

hålla publikens uppmärksamhet och undvika den tristess som är associerad med torra 

statistiska representationer av aktuella händelser. Skratt menas öka uppmärksamheten 

gentemot en specifik poäng. Humorns indirekta uttryck förlitar sig dock på artistisk 

licens för att kunna producera ett meningsfullt budskap. (Fleischmann 2007:70f.) 

Banning (2005:80f.) påpekar att reflexiv fiktion (som satir ofta är ett uttryck av) på ett 

djupare plan har en destabiliserande funktion och påtvingar publiken frågor om vad 

som är verklighet.  På samma tema argumenterar Baym och Jones att nyhetsparodin 

fungerar som en form av epistemologisk rasering som utmanar de auktoritära 

diskurserna för sanning. Parodin förkastar nyheternas nedlåtande tal till en passiv 

publik och fungerar istället som allmänhetens replik på ett horisontellt plan. Antingen 

som ett sätt att tala med, till eller emot maktinstanserna gällande form såväl som 

innehåll. (Baym och Jones 2012:6) Grondin menar att satir utgör ett viktigt kritiskt 

uttryckssätt för den demokratiska diskursen. Satir ger publiken möjligheten att se 

verkligheter som satts i dunkel. På detta sätt erbjuder satiren medel som publiken kan 

använda för att analysera politiken och maktens villkor, att med skrattets makt peka ut 

den nakna kejsaren. (Grondin 2012:354) Stewart själv har kommenterat sin praktik 

(eller konst) i en intervju på detta sätt:  
 

[…] this is how we fight back. I can only fight back in a way that I feel like I'm talented. And I feel like 

the only thing that I can do […] is create that sort of […] context with humor. And that's my way of 

not being helpless and not being hopeless. (transkriberad i Moyers 2007) 
 

Anderson och Kincaid frågar sig om The Daily Show verkligen har makten att skapa 

samförstånd och om de kan utgöra ett hot mot massmedia och dominanta ideologier. 

Hamnar programmets kritik inom ”[the] bounds of the expressible”? (Anderson och 

Kincaid 2013:176) Anderson och Kincaid återkommer här till det bekanta temat om hur 
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programmet angriper nyhetsmedia på punkter som objektivitet och professionalism. 

Vilket syns i de satiriska nyhetskällornas (s.k. fake news) förkastande av den 

traditionella nyhetsmedians normer för citaturval. The Daily Show driver även med idén 

om balans och är inte rädda för att peka ut skitsnack eller lögnare när det anses 

rättfärdigat. (Anderson och Kincaid 2013:173f.) Men Anderson och Kincaid menar att 

The Daily Show genom sin parasitiska parodi trots detta bidrar till att upprätthålla 

massmedias dominanta ställning (och censuren av samhällsskakande fakta) samtidigt 

som de illuminerar de processer varvid denna praktik utövas. (Anderson och Kincaid 

2013:182)  

Baym har dock argumenterat för att denna etikett av fake news har stora problem 

eftersom det av nödvändighet bygger på idéer om real news. Den negativa etiketten 

förutsätter en legitim eller autentisk praktik som inte är så framträdande längre. 

Eftersom det saknas professionella riktlinjer, licenser eller yrkesgillen för journalistiskt 

utövande bygger praktiken helt på implicita, kulturellt bundna, överkommelser som är i 

ständig förändring. (Baym 2005:261)  
 

When I first took the studio tour, I was excited to see in person “real fake” movie sets, to coin an 

oxymoron. What looked like a house and suburban street was actually just a collection of false 

fronts and realistic facades. Yet these were really built by actual people who often build real houses. 

Is this illusion any less real than an actual suburban street? A fake Rolex is a real watch but not what 

it claims to be. Yet The Daily Show with Jon Stewart, a fake news show, presents real insights into 

actual political events that the regular news stations often avoid. (Nardi 2006:289) 
 

På samma tema utvecklar Baym hur diskurser av politik, marknadsföring, nyheter och 

underhållning numera utvecklats till att mer och mer sakna distinkta skiljelinjer. 

Framförallt har gränserna mellan nyheter och underhållning blivit suddigare (från båda 

riktningar). Den växande trenden av infotainment kan ses som en farlig utveckling för 

politisk kommunikation av somliga, men det kan också ses som en god möjlighet för 

innovation. (Baym 2005:262)  

Sammanfattningsvis har analysen visat att satiren behöver ses som något mer än en 

talakt, det är oundvikligen rimligt att tala om en satirisk diskurs. Denna diskurs bygger 

på det implicita och outtalade, men verkar trots det vara lättillgängligare än de 

vetenskapliga disciplinerna.  Den satiriska diskursen utmanar hegemoniska 

maktdiskurser och deras ideal och normer. Satiren utmanar även dessa diskursers 

verklighetsskapande funktioner. Framförallt visar sig The Daily Shows dialogiska kritik 
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angripa den journalistiska diskursen och dess styrande normer och legitimitetsanspråk. 

Det kan därmed vara av vikt att i större detalj studera satirens förhållande, och funktion, 

gentemot den överordnade journalistiska diskursen. 

4.2. Satirens förhållande gentemot journalistiken (real vs fake news) 

But we are at war, and we here at THE DAILY SHOW will do our best to keep you informed of any 

late-breaking... humor we can find. Of course, our show is obviously at a disadvantage compared to 

the many news sources that we're competing with… at a disadvantage in several respects. For one 

thing, we are fake. They are not. So in terms of credibility we are, well, oddly enough, actually about 

even. We're about even. (Stewart, citerad och transkriberad i Moyers 2003) 
 

Enligt Warner vinner The Daily Shows substantiella innehåll en viss legitimitet och 

respekt genom att efterlikna de traditionella nyhetsprogrammen (bl.a. genom 

språkbruk, studiodesign och programgrafik). Det är genom den oförenliga kontrasten 

mot denna allvarliga kontext som humorn lyckas producera sina alternativa tolkningar. 

”[W]e must know what the rules are in order to know what rules are being broken.” 

(Warner 2007:25) För att denna effekt ska kunna uppnås krävs en bekantskap med dess 

normala kontextuella bakgrund och dess styrande normer. Genom publikens 

bekantskap med vilka regler som gäller för traditionella nyhetssändningar kan The Daily 

Show, genom att bryta mot dessa regler, skapa ett störningsmoment i diskursen. 

(Warner 2007:25f.) I ett kontrasterande perspektiv diskuterar Dyck, Moss och Zingales 

(2013:522f.) hur media genom att göra nyheterna underhållande och lättsmälta gör det 

lättare för publiken att ta till sig informationen genom att minska kostnaden för dess 

tillförskaffande (i mått av energi, medel och ansträngning). Enligt Beers kan 

nyhetsmedia på detta sätt ses som en form av medborgarskola, en extension av 

klassrummet för demokratiska medborgare. Detta gör nyhetsmediet till en mäktig kraft 

inom ett demokratiskt samhälle. För att detta system ska fungera väl behövs en varierad 

nyhetsmedia som håller hög standard. Om detta system urholkas resulterar det i att 

demokratin som sådan även den urholkas. (Beers 2006:109ff.) När exempelvis 

medborgarna inte längre är välinformerade om potentiella policyförändringar, som 

gagnar dem, finns det inte heller en tryckande anledning för politikerna att föra igenom 

dessa policyförändringar. (Dyck, Moss och Zingales 2013:522f.)  

Haugerud, Mahoney och Ference menar att denna urholkning av den amerikanska 

journalismen redan har inträffat under de senaste decennierna. Till följd av 

digitaliseringen av nyheterna (på Internet) och den växande konsolideringen av de 
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privata och vinstdrivande mediebolagen har journalisternas kritiska förhållningssätt 

försvagats. I kölvattnet av den ökade jobbosäkerheten inom journalistkåren har istället 

en form av packmentalitet utvecklats. Denna utveckling har noterats inom den 

journalistiska diskursen och journalister har antytt viss avundsamhet gentemot The 

Daily Show som erkänns ha möjligheten att uttala sanningar som traditionella 

nyhetskällor numera saknar. (Haugerud, Mahoney, och Ference 2012:172) TV-

nyheterna har gått från att vara den främsta förmedlaren av sanning inom den 

amerikanska kulturen till att istället bli underhållning. (Grondin 2012:352) Det är 

framförallt nyhetsmedias skiftande fokus mot spektakel, på bekostnad av begripliga 

analyser, som The Daily Show främst opponerar mot. (Baym 2005:270) 

Morris påpekar att istället för att fungera som institutioner för allmänhetens bästa har 

nyhetsmedia sökt att maximera sina vinster, vilket lättare åstadkoms om nyheter blir 

underhållning. Men detta angår även The Daily Show, som ett underhållningsprogram på 

en kommersiell kanal. Men Morris menar att det är denna gemensamma grund som har 

gjort Stewart till en seriös källa för nyheter och analys. Oavsett om det varit The Daily 

Shows egentliga syfte att verka som ett alternativ till nyhetsmedia så har Stewart blivit 

en stor kulturikon på detta område och hans satiriska poänger tas på allvar av en 

signifikant andel av de amerikanska väljarna. (Morris 2009:99) Om The Daily Show 

lyckas utföra en seriös kritik trots ett kommersiellt intresse, och media misslyckas med 

samma projekt, så kan detta vara en förklaring till The Daily Shows popularitet och 

inflytande. 

Anderson och Kincaid resonerar på samma linje att The Daily Show visserligen 

opererar under samma premisser och implicita gränser som de kommersiella 

nyhetskanalerna.  Men deras satir lyckas trots detta även dekonstruera den dominanta 

ideologi som framställs i media och även visa att det finns rum för kritik och 

ifrågasättande av detta narrativ. Denna ifrågasättande funktion är av stor vikt för 

formandet av en demokratisk kultur, samt en förutsättning för en informerad väljarkår. 

Den satiriska dekonstruktionen visar hur real news är gestaltat och bygger på 

kommersiella intressen. The Daily Show lyckas även visa att de nyheter som presenteras 

aldrig är hela sanningen, utan representerar en hegemonisk förståelse. Den komiska 

demaskeringen programmet utför pekar ut hur smal och begränsade debatterna i media 

är och hur nyheter med högt värde utelämnas till fördel för spektakel. (Anderson och 

Kincaid 2013:183f.) Baym och Shah resonerar att den typ av alternativa publika sfär 
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(framförallt via dess spridning över Internet) som The Daily Show medverkar i lyckas 

kringgå den kommersiella logiken. Istället fokuserar denna diskurs på ideal som 

samarbete och strävar efter att framställa samhälleliga problem och bidra till deras 

lösning. (Baym och Shah 2011:1019f.) 

När det kommer till debatternas inramning i nyhetsmedia resonerar Banning att det 

också handlar om ett skapande av (balanserade) debatter som inte existerar. En 

traditionell journalistisk teknik är att presentera poäng-för-poäng, anklagelser mot 

gensvar, i syfte att presentera ”båda sidor” av frågan. De överivriga försöken till 

opartiskhet har lett till att sudda ut de kvalitativa skillnaderna som kan råda mellan 

olika sidor i debatter. Istället menar Banning att välgrundade argument baserat på 

rigorösa studier ställs mot ogrundade motargument i form av åsikter, men ges samma 

utrymme. Denna praktik leder i längden till att främja de tidigare nämnda politiska 

taktikerna av talking points. Talking points vars syfte är att upprepas tills de accepteras, 

oavsett egentligt sanningsanspråk. Vidare leder detta till att sudda ut gränsen mellan 

kunskap och åsikt, och ger dessa kvalitativt skiljda uttryck samma retoriska vikt. 

(Banning 2005:85f.) I förlängningen kan detta leda till en ökad prioritering av 

auktoritära argument, en övergång från rationell argumentation (logos) till 

karaktärsbundna egenskaper (ethos). (Banning 2005:93) Denna form av vad Baym 

kallar You’re wrong, I’m not-logiken, som genomsyrar framförallt de politiska 

nyhetsprogrammen, reducerar den politiska diskursen till ett nollsummespel där bara 

en sida kan vinna. Denna typ av norm, som journalister i dagsläget kanske är låsta i, kan 

The Daily Shows satir kringgå. Eftersom de aldrig utger sig för att vara nyheter kan de 

inte anklagas för att bryta de journalistiska normerna. Detta ger programmet i sin tur 

immunitet från de politiker de kritiserar så väl som från den nyhetsmedia vars 

territorium de inkräktar på. (Baym 2005:272f.)  

Denna immunitet ger inte bara The Daily Show möjligheten att ta sig an 

presidentkampanjer och juridiska debatter av hög profil utan Baym och Shah påpekar 

även hur de kan erbjuda en plattform för röster som vanligtvis inte hörs i media. De två 

miljoner tittare som varje genomsnittligt program får erbjuder en röst åt de aktivister 

för sociala rörelser som gästar programmet. Röster som annars varit förpassade till 

mindre genomslagskraftiga medel som exempelvis egenproducerade filmer och 

Internetartiklar. (Baym och Shah 2011:1018) Det är bara när media är effektiva på att 

förmedla information till väljarna av (praktiskt) allmänintresse som Dyck, Moss och 
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Zingales (2013:541) menar att media kan motbalansera specialintressens inflytande på 

politiska bestämmelser. Det är de intellektuellas (dit journalister får anses ha, eller 

åtminstone eftersträva, tillhörighet) primära uppgift i ett demokratiskt samhälle att (1) i 

dess subversiva roll ställa obekväma frågor och (2) i dess medborgerliga roll öppna upp 

för diskussion mellan oliktänkare. (Goldfarb 2012:143) Det är inte bara akademiker som 

eftersträvar att ifrågasätta kulturella former, eller hur form och innehåll tillsammans 

skapar mening, utan detta kan även gälla för media (såväl som satiriker). (Guhin 

2013:24)   

Grondin har synliggjort hur The Daily Show praktiskt kan närma sig en kritik av form 

(och innehåll) utifrån Stewarts omdiskuterade parodi av Glenn Beck.4 Genom en 

utstuderad parodiering av Beck som imiterade såväl hans mimik, kroppsspråk, talrytm, 

rekvisita och ämnesval lyckas Stewart med att underminera mycket av Becks retoriska 

kraft (som i stor grad inkorporerar och förlitar sig på formknep). (Grondin 2012:361f.) 

Även om Grondin frågar sig vad denna typ av parodiering spelar för roll i det större 

politiska medielandskapet är det faktum att den producerar gensvar ett bevis för att den 

spelar roll. Såväl nyhetsmedia i allmänhet som Beck själv kommenterade parodin bara i 

dagarna som följde. En uppmärksamhet som inte är sällsynt för Stewart vars olika 

möten och diskussioner med Bill O’Reilly (på och utanför The Daily Show) automatiskt 

ses som en nyhetshändelse i amerikansk media.5 (Grondin 2012:365) 

För att få en unik bild av den kritik, och dess direkta mottagande, som The Daily Show 

riktar mot den journalistiska kåren kan man se till programmets tidigare korrespondent, 

Stephen Colberts, tal vid Vita Husets korrespondensmiddag från 2006: 
 

But, listen, let’s review the rules. Here’s how it works: the president makes decisions. He’s the 

Decider. The press secretary announces those decisions, and you people of the press type those 

decisions down. Make, announce, type. Just put’em through a spell check and go home. Get to know 

your family again. Make love to your wife. Write that novel you got kicking around in your head. You 

know, the one about the intrepid Washington reporter with the courage to stand up to the 

administration. You know—fiction! (citerad i Bennet 2007:280) 
 

Som Bennet är noga med att poängtera möttes kommentaren knappast av jubel utan 

togs emot hårt av den närvarande journalistkåren. (Bennet 2007:280) Rosen menar att 

kontroverser som dessa visar hur satiren aldrig misslyckas att uppröra de som tror sig 

                                                 
4 Glenn Beck var tidigare programledare på den amerikanska nyhetskanalen FOX News. 
5 Bill O’Reilly är även han en populär, samt verksam, programledare på nyhetskanalen FOX News. 
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stå som satirens måltavla. Detta sker trots att ingen skulle kunna missta en satiriker för 

en seriös politisk kommentator.  Men just Stewart har enligt Rosen gjort denna 

gränsdragning mer otydlig än andra satiriker. Detta har han åstadkommit genom att 

försvåra urskiljandet av hans komiska personlighet från hans privata (och verkliga) 

personlighet. Framförallt har det lett till förvirring hos många politiska kommentatorer. 

Något som har blivit tydligt efter Stewarts flertaliga framträdanden på deras program, 

bekvämt fri från sin komiska personlighet, iklädd rollen som den lille i opposition mot 

den store. (Rosen 2012:22)  

Guhin har diskuterat en ofta refererad anekdot av dessa möten och nyhetsmedias 

svårighet att bemöta Stewart. När Stewart besökte nyhetskanalen CNNs debattprogram 

Crossfire den 15:e oktober 2004 kritiserade han programledarna Tucker Carlson och 

Paul Begala för att inte ta sina förpliktelser till demokratin på allvar. Istället envisas de 

med att presentera karikerade åsikter som inte bidrar med något till den allmänna 

diskussionen. Carlson, som gensvar, kritiserade Stewart för att ha låtit 

presidentkandidaten John Kerry komma undan för lätt i en nylig intervju. Stewart 

bemötte kritiken med att poängtera att han är en komiker, inte en journalist. (Guhin 

2013:32.) Hart och Hartelius beskriver vidare Stewarts replik med hjälp av hans egna 

ord:  
 

‘‘If your idea of confronting me is that I don’t ask hard-hitting enough news questions, we’re in bad 

shape, fellows.’’ He later exclaimed: ‘‘You’re on CNN. The show that leads into me is puppets making 

crank phone calls!’’ (Hart och Hartelius 2007:267) 
 

Bennett påpekar hur denna ordväxling senare postades på YouTube och blev en av de 

populäraste videorna vid dess tidpunkt (och möjligen med fler tittare). Denna publika 

och genanta episod spekuleras ha bidragit till att CNN senare avvecklade 

debattprogrammet. (Bennett 2007:279) Oavsett hur det egentligen förhöll sig med 

Stewarts roll i programmets avveckling visar dessa kontroversiella anekdoter att det 

kan vara värt att tala om ett direkt inflytande över den amerikanska politiken och 

nyhetsmedia.  

Jones, Baym och Day har diskuterat ett händelseförlopp som förhållandevis tydligt 

visar hur politiskt inflytelserikt The Daily Show kan vara under rätt omständigheter. I 

december 2010 (efter Stewart och Colberts kontroversiella massmöte i Washington D.C., 

men före den amerikanska kongressens juluppehåll) höll The Daily Show två program 
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tillägnade ett specifikt lagförslag.6 Lagförslaget skulle erbjuda sjukvårdsersättning för de 

hälsoproblem som nödvärnspersonal drabbats av till följd av deras uppoffringar i 

respons på attackerna den 11:e september 2001. De stora nyhetskanalerna hade inte 

rapporterat om lagförslaget på två och en halv månad. Lagförslaget hade röstats förbi 

representanthuset för att uppehållas i senaten utav republikanerna. I senaten hade man 

under denna period dock lyckats rösta igenom skattelättnader för höginkomsttagare. En 

upprörd Stewart ägnade programmets olika segment till att peka ut den omedgörlighet 

och det hyckleri som ansågs ligga bakom lagförslagets stagnerade händelseförlopp. 

Detta kulminerade i en panelintervju med fyra cancerdrabbade representanter för de 

berörda yrkesgrupperna. Diskussionen rörde de sjukdomar de och deras medarbetare 

ådragit sig till följd av den dagen, samt den spiral av försäkringskostnader och senare 

ekonomiska förfall det resulterat i. Trots det politiska dödläge som varit röstades 

lagförslaget igenom i senaten mindre än en vecka efter programmen. Flertalet 

journalister och politiker har menat att The Daily Show spelade en avgörande roll för 

lagförslagets passerande. (Jones, Baym, och Day 2012:43f.) 

Carlson och Peifer argumenterar att det var Stewarts allvar och starka övertygelser 

som var nyckeln till The Daily Shows inverkan på lagförslaget. Ett allvar som ses som ett 

brott från programmets vanliga ton och diskurs, snarare än en fortsättning av deras 

ordinarie satir. Det lidelsefulla allvar som Stewart tillför diskussionen är i stark kontrast 

till de journalistiska normer som rör känslobefriad distans och opartiskhet. Det 

journalistiska bemötandet The Daily Shows inblandning fick involverade att ställa humor 

i opposition till allvar, och sedan att basera kritiken utifrån denna gränsdragning. När 

Stewart går in i debatten kring lagförslaget på detta sätt hotar han denna distinktion 

mellan det allvarliga och det komiska. Något som i längden, av den journalistiska kåren, 

ses som en kvalitativ försvagning av den publika diskursen. Med sitt handlande hotar 

Stewart journalistikens epistemiska auktoritet. (Carlson och Peifer 2013:337ff.) Denna 

utsuddning av gränser kan skönjas i denna ordväxling mellan journalist och komiker: 
 

MOYERS: I do not know whether you are practicing a [sic] old form of parody and satire.  

STEWART: Uh-huh.  

MOYERS: Or a new form of journalism.  

STEWART: Well then that either speaks to the sad state of comedy or the sad state of news. I can't 

figure out which one. (transkriberad i Moyers 2003) 

                                                 
6 Rally to Restore Sanity and/or Fear ägde rum vid det historiskt signifikanta National Mall i Washington 
D.C. 30 oktober 2010 och uppskattades haft över 200.000 deltagare. (Steffen och Gold 2010) 
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Carlson och Peifer argumenterar att Stewarts lidelsefulla allvar även bidrog till att 

implicit ifrågasätta rollen som personliga övertygelser och transparent aktivism spelar 

inom den publika sfären. The Daily Shows brott mot de journalistiska normerna anses 

igen hota journalistikens självlegitimerande diskurser som bygger på opartiskhet och 

neutralitet. Carlson och Peifer antyder att detta motstånd till viss del kan grunda sig i en 

form av svartsjuka. Detta kopplas återigen till den satiriska diskursens möjligheter att 

uttrycka sådant som inte är möjligt inom den journalistiska diskursen. (Carlson och 

Peifer 2013:345f.)  

Sammanfattningsvis har analysen visat hur den satiriska diskursen spelar på den 

överordnade diskursens spelregler och underliggande förutsättningar. Den satiriska 

diskursen används för att underminera och blottlägga journalistikens (i sin tur) 

underordnade och beroende ställning till den kommersiella marknaden. Genom att spela 

på sin roll som clown (eller joker) kan The Daily Show uppmärksammas i media och 

samtidigt lättare undfly kritik. Detta resulterar i en påverkanskraft som kan utmana den 

som utövas av journalister såväl som politiker. Diskussionen om den satiriska 

diskursens positiva möjligheter för en osökt in på frågan om diskursens begränsningar 

och problem. Det blir därmed nödvändigt att vidare undersöka vilken kritik som riktas 

mot den satiriska diskursen och huruvida kritiken utgör ett rättfärdigat hinder för 

uttrycksformens legitimitet eller potential. 

4.3. Kritiken av det ”rena” ironiska förnuftet 

Enligt Jones, Baym och Day har The Daily Shows satir kritiserats, på ett flertal punkter, 

för att skada den demokratiska processen. Denna skada uppstår när programmet gått 

över gränsen och involverat sig i ”riktig” politik. Genom allt från att ta sig själv för 

seriöst, inte ta politik seriöst nog, slösa skattebetalares pengar (med sina satiriska 

upptåg) och vilseleda väljare har de som representanter för en underhållningsdiskurs 

vanhelgat den politiska diskursen. (Jones, Baym och Day 2012:34f.)  

Rosen poängterar att även om satir kan framstå som ett enkelt fenomen att utpeka och 

identifiera är uttrycksformen allt annat än stabil, satir lider av ett antal svårlösta 

paradoxer. Satirikern brukar oftast utge sig för att tala öppet från hjärtat, provocerat av 

ett starkt missnöje eller ilska. Det satiriska uttrycket däremot är utan tvekan ett 

bearbetat uttryck, som ofta följer vissa stilregler, och därmed inte kan vara ett 

improviserat känslouttryck. Bland annat lyder satir, som ett komiskt uttryck, under en 
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extra dynamik som kan ställa till det för kommunicerandet av meningsfulla poänger. 

Framförallt ironin kan göra publiken misstänksam genom att abrupt pendla mellan att 

hånande imitera sitt objekt till att uttrycka sig allvarligt och öppenhjärtat. De komiska 

inslagen jobbar ofta emot satirikernas seriösa mål. Om satir inte kan ge uttryck för ett 

konsekvent perspektiv, hur kan det då anse sig komma med en poäng värd att lyssna på? 

(Rosen 2012:1f.) Alltså, om det inte är klart vad den satiriska poängen är, annat än att få 

oss att skratta, hur kan det vara en form av legitim kritik? Guhin går med på att ironi kan 

vara instabil men att detta endast sker när det inte finns en tydlig alternativ tolkning till 

den bokstavliga meningen. När det ironiska uttrycket endast pekar ut livets 

tvetydigheter är den instabil. Ett stabilt ironiskt uttryck däremot är en produkt av 

publikens föreställning om ironikers egentliga trosuppfattning och deras förkastande av 

den motsägande bokstavliga tolkningen. Ur denna kombination skapas den nya, eller 

faktiska, meningen av det stabila ironiska uttrycket. (Guhin 2013:26f.) 

En annan paradox Rosen diskuterar är en konsekvens av satirens ambitiösa mål. Om 

målet är tredelat att kritisera, underhålla och undervisa (upplysa), vilka utgör då 

satirens publik? De som kritiseras lär inte utgöra en särskilt mottaglig publik, varken för 

undervisning eller för underhållning. Allmänheten däremot kan visserligen underhållas 

och undervisas, men träffas inte av kritiken (i den mån kritiken inte även riktas mot 

dem, vilket skulle inverka på deras mottaglighet). Detta visar enligt Rosen hur 

underställd den satiriska kritikens innehåll är gentemot dess roll som underhållning. En 

lyckad satir är inte lyckad till följd av att den ger en upplysande och meningsfull kritik, 

utan satirens framgång bestäms av dess underhållningsvärde. Detta leder till en 

motsägelse när satirikern vill framhäva att det kritiska innehållet är av yttersta vikt 

samtidigt som satirikern är ständigt medveten om att hur det förmedlas egentligen är 

viktigare. (Rosen 2012:1f.,16,21f.) 

Ross och York har även argumenterat att skämtandet, och skrattet i sig, kan vara 

motproduktivt sett mot satirens ideala mål och ambitioner. Rutinmässigt skämtande 

skapar mönster mellan skämtets agent och objekt som i sin tur reflekterar och skapar 

maktasymmetrier. Skämt anses alltid ha en politisk effekt då skämten ofta skapar en 

diskursiv maktasymmetri genom att stärka sociala hierarkier. Skämts objekt är oftast 

konstruerade som ”låga” och det är en viktig funktion av skämt att uppehålla just denna 

positionering. (Ross och York 2007:354f.) Santa Ana menar på en liknande linje att 

skämt kan stänga av eller desarmera publikens kritiska omdöme. Denna effekt 
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uppkommer då publiken, för att få delta i det roliga och tillåta sig att skratta, behöver 

emotionellt liera sig med komikern samtidigt som de distanserar sig från skämtets 

objekt. De flesta människor har problem att behålla sin förnuftighet samtidigt som de är 

aktiv publik i en komisk situation och detta resulterar i att publiken, åtminstone 

temporärt, tar över komikerns eventuella fördomar. (Santa Ana 2009:27)  

Baym, i sin kritik av det kortlivade parodiprogrammet 1/2 Hour, frågar sig om 

programmets misslyckande är ett bevis på att satir inte kan fungera som en agent för en 

maktdiskurs.7 Detta skulle i sådana fall vara en följd av att parodins kraft, som motstånd, 

är en funktion av kritik riktad mot en rådande hegemoni. (Baym 2012:177) Men, enligt 

Ross och York, en grupp som The Daily Show frekvent och regelbundet utmålar som 

objekt, med risk för samma problematik, är utländska kulturer (framförallt kulturer 

utanför västvärlden). Detta åstadkoms rent praktiskt av att skämta med grova engelska 

accenter och användandet av medvetna felöversättningar och feltolkningar. (Ross och 

York 2007:357) Ross och York frågar sig varför The Daily Show som oppositionell och 

subversiv humor ägnar så mycket tid åt att förringa amerikanskt utomstående. En 

anledning kan vara att The Daily Shows villighet att även utöva självbelåten humor (och 

därmed driva med utomstående) vinner programmet rätten att få driva med kulturen 

kring amerikansk politik. (Ross och York 2007:367)  

Baym menar att en meningsbärande skillnad mellan det misslyckade 1/2 Hour och det 

högst framgångsrika The Daily Show utgörs av deras verklighetsförhållning. 1/2 Hour 

ägnade lite tid åt faktiska nyhetshändelser, eller ens åt att parodiera riktiga människor, 

medan The Daily Show konsekvent använder material från den ”riktiga” världen i form 

av nyhetsinslag och öppna politiska handlingar (i bild som skrift). Utöver detta erbjuder 

The Daily Show även intervjuer med nationella som internationella politiska figurer 

(över ett brett ideologiskt spann). (Baym 2012:176) Ross och York ser dock The Daily 

Show snarare som en hybrid i detta avseende. Programmet verkar både självkritiskt och 

självstärkande. Genom att utgå från amerikanska praktiker och institutioner skapas 

normer för vad som utgör ett seriöst tillvägagångssätt. Dessa normer kan The Daily Show 

sedan använda när de förlöjligar utomstående och de agerar då utifrån väl förankrade 

traditioner gällande amerikansk makt och prestige. Men denna oförmåga att helt bryta 

sig loss från den amerikanska trångsyntheten anses mest vara ett uttryck för den snäva 

                                                 
7 FOX News politiska parodiprogram 1/2 Hours agentur för en maktdiskurs skulle i sådana fall utgöras av 
deras starka stöd för den yngre Bushs presidentskap. 
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amerikanska ideologihorisonten samt de säregna attributen av denna historiska 

tidpunkt (i kölvattnet efter 11:e septemberattackerna och det senare Irakkriget). (Ross 

och York 2007:368) Baym menar att även om The Daily Show gör sig skyldig till 

användandet av samma tekniker som 1/2 Hour finns det en viktig skillnad så länge som 

programmet faktiskt bjuder in till en allvarlig kritik. En kritik som inte endast grundar 

sig i en livlig fantasi (och krassa karikatyrer). (Baym 2012:176) 

Rosen argumenterar att även om programmet uppmuntrar till en allvarlig kritik, 

genom exempelvis utförandet av uppriktiga och opartiska intervjuer, kvarstår 

problemet för publiken att urskilja vad som är förevändning och vad som är sanning i 

det satiriska uppträdandet. Detta illustreras genom att likna satiren med ett 

Möbiusband: sanningen svetsas samman med fiktionen, det komiska med det allvarliga, 

och kan inte vid någon tidpunkt tydligt skiljas åt eller jämföras. (Rosen 2012:14ff.) Men 

även om det skulle vara möjligt att se igenom lagren av självmotsägelser och 

kontraintuitiva ironiska uttryck, och nå ner till ett korn av sanning, kan man aldrig helt 

frigöra sig från möjligheten att ett uttryck kan vara där endast för att vara roligt (utan 

att ha några högre anspelningar). (Rosen 2012:25) Men Farrar och Warner poängterar 

att det även finns en liknande meningsproblematik i politiken, en bokstavlig tolkning av 

det politiska spektaklet anses vara naiv som bäst. För många är det enda rationella 

svaret på detta politiska klimat att anamma en form av ironiskt avstånd gentemot 

spektaklet. (Farrar och Warner 2008:278f.) Grondin håller med om att rollen som 

självkritisk komiker och rollen som samhällskritiker inte klart kan urskiljas hos Stewart. 

Däremot ger detta The Daily Shows satir snarare en aura av tillförlitlighet då det 

kontrasterar nyhetsmedias tendens att framstå som odiskutabel. Men denna kontrast 

gör också automatiskt The Daily Show till en spelare i det amerikanska kulturkriget, vare 

sig de vill det eller ej. (Grondin 2012:354f.) 

Enligt Anderson och Kincaid utövar The Daily Show en form av bekräftelse av den 

hegemoniska diskursen bara genom att nämna eller upprepa hegemoniska diskurser 

inom ett komiskt sammanhang. Även absurda komiska återinramningar (som i skämt 

om socialiseringen av USA till följd av enstaka handelsavtal med Ryssland) riskerar att 

återupprätta bristfälligt understödda åsikter och attityder. Denna funktion uppstår till 

följd av att humorn verkar avledande från nationens verkliga problem, oavsett hur 

fyndigt satiren lyckas peka ut och förlöjliga det politiska förfarandets bristfälligheter. 

(Anderson och Kincaid 2013:178)  
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Rosen menar i slutändan att satir inte kan existera utan att i någon mån både vara 

humor och allvar, underhållning och undervisning. Det kan inte röra sig endast om 

underhållning då det finns alltför många tecken på att satiren även är allvarlig. Den kan 

heller inte tas som helt allvarlig kritik, som satir ofta utger sig för att eftersträva, 

eftersom dess fokus på humor utesluter någon form av systematisk undervisning. 

Satirens framgång däremot beror uteslutande på dess komiska effekt. Om satiren 

misslyckas ur ett humoristiskt perspektiv är den misslyckad, men om den misslyckas 

med att anspela på en högre sanning kan den i ironin av dess misslyckande få en än 

starkare effekt (som humor). (Rosen 2012:3ff.) 

Carlson och Peifer menar att om denna kritik står sig, och satir verkligen leder till att 

sudda ut gränsen mellan politik och humor, betyder det att kritikerna som protesterar 

mot denna blandning skapar vissa styrande normer. Dessa normer är gällande den ton 

man måste hålla om man vill ha en aktiv roll inom den publika diskursen och samtidigt 

undvika att ha ett negativt inflytande. (Carlson och Peifer 2013:340f.) Genom att ändå 

tackla seriösa politiska frågor och ämnen bryter The Daily Show mot dessa normer. Hart 

och Hartelius anser att Stewart, genom att ignorera och driva med dessa sociala och 

politiska normer, personifierar den klassiska cynikern. Med andra ord anses han inte 

alls verka för att stimulera samhällsdebatten. Stewart anses ha en nedsättande attityd 

som kännetecknas av negativitet och hån. Liksom hos sina antika föregångare, anses 

denna attityd endast uppmuntra publiken till inaktivitet och sävlighet. (Hart och 

Hartelius 2007:264) 

Hariman argumenterar i kontrast att denna cyniska attityd bör ses som homeopatisk. 

Det är en form av kontracynisk attityd som genom att producera en liknande produkt 

som den cynism som förstör den politiska kroppen, men i små doser, snarare hjälper till 

att bygga upp en motståndskraft mot den destruktiva cynismen. Stewarts komiska 

inramningar pekar ut en gemensam bristfällighet i samhället. (Hariman 2007:275) 

Enligt Hariman skulle detta istället göra The Daily Shows satir till ett uttryck för den 

mest genuina demokratiska attityden:  
 

Democracy is government for, by, and of the flawed and the fallible so that, paradoxically, its 

strength lies in its acknowledgement of weakness and its adequacy derives from its recognition of 

insufficiency (Barber, citerad i Hariman 2007:275) 
 

Hart och Hartelius däremot argumenterar att en cynisk tolkning alltid kommer verka 

utgå segrande då den existerar i en självförslutande värld där dess påståenden aldrig 
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kan bevisas falska, och därmed alltid behåller en aura av rimlighet. Genom att rikta sin 

kritik mot mystiska och obestämbara motiv kan cynikern tolka om alla former av 

beteenden som ”bevis” för sin attack mot satirobjektets egentliga avsikter. (Hart och 

Hartelius 2007:269f.) Bennet menar i opposition att just genom att avslöja de 

underliggande processerna kan cynikern hjälpa till med att dechiffrera verkligheten och 

ge ett politiskt oavhängigt perspektiv. På detta sätt fungerar cynisk humor som en 

försvarslinje gentemot en cynisk och hycklande kultur. (Bennet 2007:282) 

Anderson och Kincaid håller med om att det finns obekväma realiteter som den 

kommersiella nyhetsmedian inte tar upp. En följd av hur sammanflätade de är med dess 

kritiska objekt. Men även om politisk satir har möjligheten att peka ut dessa dolda 

realiteter misslyckas den ofta utföra denna skarpa kritik som följd av att satiren 

utelämnar viktig information (som trots allt finns representerat i nyhetsmedia). 

(Anderson och Kincaid 2013:180f.) Satiren förenklar den politiska verkligheten genom 

att ofta ignorera svåra motargument helt. (Baumgartner och Morris 2006:353) 

Morris menar att den politiska diskursen fungerar som bäst när motargument och 

olika perspektiv finns tillgängligt i presentationen. Humor har däremot visat sig dämpa 

mottagandet av motargument och förstärker på så sätt humorns budskap, framförallt 

när den framförs på ett självutplånande sätt (som i The Daily Shows fall). (Morris 

2009:82) Beavers medger visserligen att The Daily Shows högst redigerade 

återgivningar av uttalanden ofta briljant kan utpeka politiska motsägelser, men frågar 

sig samtidigt om alla tittare verkligen kan urskilja fakta från överdrift. I 

underhållningssyfte använder programmet sig (som tidigare diskuterat angående ex. 

utländska stereotyper) ibland av medvetna felaktigheter för komisk effekt. Men klarar 

även tittare utan insikt i den större kontexten alltid att särskilja fakta från fiktion? 

(Beavers 2011:417) Morris poängterar hur Stewart och hans kollegor vid flertalet 

tillfällen bedyrat att deras enda motiv är att ha kul med de absurditeter som utspelar sig 

inom den politiska världen. Men även om man inte ifrågasätter motivens genuinitet 

skapar det en intressant problematik i kombination med The Daily Shows säregna (och 

uppmätta) inflytande. Ett inflytande som inget kvällshumorprogram eller 

nyhetsprogram kunde jämföras med i Morris studie. (Morris 2009:99) 

Marrati påpekar igen att denna typ av kritik, om faran för att manipulativt vilseleda sin 

publik, rör blandandet av genrer. Intressant är att Stewart har kritiserats även när hans 

kritiska objekt har tvingats erkänna kritiken som berättigad. Anklagelsen i detta fall är 
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att det går emot den etiska koden för en komiker att delta i politisk och samhällelig 

kritik. Denna kritik anses effektivt bemötas med Stewarts påpekande: “I have not moved 

out of the comedian’s box into the news box […] The news box is moving toward me” 

(citerad i Marrati 2012:983).  

Guhin tar upp ännu en anklagelse som är baserad på en kritik på samma linje. 

Anklagelsen att programmet utgör en fara när många tittare får sina nyheter endast från 

The Daily Show. Stewart själv har bemött denna invändning med att påpeka att deras 

humor helt enkelt inte fungerar om man inte också får nyheterna från andra källor. 

Guhin menar att kritiken här grundar sig i en romantisk vision av en (amerikansk) 

allmän hövlighet som satiren hotar att undergräva. (Guhin 2013:31) Men Baym och 

Jones påpekar att den amerikanska politiska diskursen snarare mer och mer liknar de 

senare socialistiska samhällena med deras hypernormaliserade, ideologiskt rigida och 

verklighetsskapande språk (inom det politiska såväl som i nyhetsmedia). I dessa 

samhällen, under dessa omständigheter, fungerade parodin som ett medel för att bryta 

de smala tolkningsramarna som tilläts genom att överidentifiera sig med sitt diskursiva 

objekt. Det är just genom att parodin bryter mot normerna gällande acceptabel form, 

inom en bekant (eller liknande) diskurs, som den kan erbjuda nya perspektiv. (Baym och 

Jones 2012:12)  
 

In the postmodern (or ‘ironic’) era, such meta-narratives [of romantic progress] might seem 

doomed to an existence of scare quotes and knowing winks, yet these conversations about irony 

reveal a cultural structure that, even if continually redeveloped and re-evaluated, is nonetheless 

quite real. As cultural sociologists have shown, the contestability of a certain cultural structure does 

not make that structure any less real. Discussions about irony matter for social life, and they 

therefore matter for the cultural sociologists who study it. (Guhin 2013:33) 
 

Guhin menar här och vidare att det är kultur snarare än förnuft som är det styrande 

språket inom den publika sfären. Ironi som medel kan därmed inte per automatik 

uteslutas som meningslöst om den kan stödja detta narrativ av romantic progress som 

kännetecknar den amerikanska kulturen. För det är inte bara innehållet som styr 

formen, utan även formen som styr innehållet. Ironin som kulturell struktur kan inte 

uteslutas bara för att den är kontroversiell i ljuset av en viss ”förnuftig” diskurs. (Guhin 

2013:33) 

En förklaring till denna kluvenhet kring den ironiska diskursen kan skymtas i olika 

försök att precisera och bedöma begreppet. Dettmar menar exempelvis att det finns en 
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distinkt skillnad mellan ironi och satir inom den samtida publika sfären. Satir är den 

kritik av något som man distanserar sig ifrån, medan ironi är den kritik som man 

däremot kan identifiera sig med. En följd av detta är att ”[i]rony is the critique of that we 

cannot not want.” (Dettmar 2006:134) Enligt Dettmar eftersträvar satir endast att 

skämma ut och stänga ned den ondska som den inte kan (eller vill) identifiera sig med. 

Ironi däremot, i den mån den lyckas kasta av sig satirens självbeskyddande impulser, 

strävar efter att avslöja dårskap och villfarelser och på så sätt börja arbetet med att lösa 

dessa problem. Eftersom ironikern delar en gemensam plattform med sitt kritiska objekt 

är denne inte villig att ”demolish the ground beneath his feet”. (Dettmar 2006:134) 

Black poängterar också att det finns en meningsfull skillnad, denna gång mellan parodi 

och satir. Satiren har en utpräglad negativ inställning till den överordnade diskurs som 

är dess objekt. Modern parodi däremot involverar sällan en negativ bedömning eller 

inställning gentemot den överordnade diskursen som parodieras, utan verkar främst för 

att stärka diskursen. (Black 2009:466f.) 

Black poängterar att The Daily Show är ett klart uttryck av satir. (Black 2009:466f.) Om 

man istället går efter Dettmars definition kan det vara mer lämpligt att istället klassa 

The Daily Show som ironi. Detta som en följd av att programmets självkritiska humor 

ofta riktas mot deras egna trovärdighetsproblem. Guhin beskriver dessa två stridande 

läger med de lånade termerna boosters (+) och knockers (-). Gemensamt för de som 

hyllar eller kritiserar ironin är att båda generellt erkänner nihilismens hot (som ironin 

befaras leda till).  Skillnaden dem emellan rör om de anser att ironin kan vara ett 

verktyg för att nå ett romantiskt ideal av engagemang. (Guhin 2013:24,30) Detta gäller 

ironi i allmänhet såväl som The Daily Shows ironi i synnerhet. Beers menar dock att The 

Daily Show inte ägnar sig åt likgiltiga sarkasmer eller cynism. I och med programmets 

funktion som verktyg för att skapa djupare medvetenhet om aktuella frågor finns det en 

mer träffande definition och beskrivning: engagerad ironi (engaged irony). (Beers 

2006:124f.)  

Sammanfattningsvis visar analysen hur den satiriska diskursen dras med ett antal 

svårlösta paradoxer. Dessa paradoxer grundar sig främst i en problematik om 

tolkningssvårigheter och dubbla motiv. Satiren uppvisar även vissa problem när den 

används som uttryck för en maktdiskurs, och kan i dessa fall fylla en uteslutande 

funktion. Diskursens möjligheter som ett medel att uppnå samförstånd och positivt 

inflytande verkar bero på förhållandet gentemot dess diskursiva objekt. Dessa möjliga 
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skillnader i förhållningssätt utmynnar i en kamp om definitioner. Men oavsett om The 

Daily Show bäst bör kallas satir, ironi eller parodi är det enligt Carlson och Peifer främst 

nödvändigt att fastställa vad satirikerns ansvar är. Samt, är det att utöva ett ansvarsfullt 

medborgarskap att ägna uppmärksamhet åt (eller delta i) dessa satiriska diskurser som 

utspelar sig inom den publika sfären? (Carlson och Peifer 2013:347) 

4.4. Det ironiska engagemangets funktion som “culture jamming” 

Anderson och Kincaid menar i slutändan att de satiriska diskurserna har potential att 

höja kollektivets kritiska medvetande samtidigt som de fyller en stöttande funktion 

gentemot den hegemoni som kritiseras. De väljer att kalla denna dubbla funktion för 

”democomedicratic”.8 (Anderson och Kincaid 2013:185) Det är därmed en kritik som 

kommer inifrån diskursen, men som ändå bryter mot många av de normer som 

definierar diskursen. Detta tillvägagångssätt är som Fleischmann antyder en rörelse från 

en ideologisk kritik baserad på kunskap (och fakta) till en kritik baserad på demaskering 

och blottläggande. Humor är en högst passande uttrycksform för att åstadkomma detta 

eftersom den uppmuntrar till en läsning som erbjuder en distinkt förändrad 

observationsvinkel, och därmed till nya perspektiv. (Fleischmann 2007:81) Trier menar 

att detournement är den huvudteknik som The Daily Show använder sig av för att 

åstadkomma denna effekt. 
 

The closest English translation of detournement lies somewhere between "diversion" and 

"subversion." It is a turning around and a reclamation of lost meaning: a way of putting the stasis of 

the spectacle in motion. It is plagiaristic, because its materials are those which already appear 

within the spectacle, and subversive, since its tactics are those of the "reversal of perspective," a 

challenge to meaning aimed at the context in which it arises. (Plant, citerad i Trier 2008:601) 
 

Ett uttryck som använder sig av detournement är en form av imitation som fungerar 

som en syntes av omdirigering och omstörtning. Enligt Farrar och Warner är ”turning 

around” (2008:281) den närmaste bokstavliga översättningen. Det är en term som 

lånats av de franska situationisterna från 50- och 60-talet. Denna teknik (eller mål) är 

högt prioriterad idag av culture jammers. Denna grupp aktivister ser tekniken som ett 

sätt att “rerouting spectacular images, environments, ambiences and events to reverse 

or subvert their meaning, thus reclaiming them." (Lasn, citerad i Farrar och Warner 

2008:281) Eller som Farrar och Warner mer koncist uttrycker det: De upprepar 

                                                 
8
 En sammanslagning av de engelska orden democracy och comedy. 
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hegemonin samtidigt som de inverterar det hegemoniska budskapet. (Farrar och 

Warner 2008:281) 

Enligt Farrar och Warner användes culture jamming ursprungligen som ett specifikt 

uttryck av mediesabotage i stöd för anti-kapitalism och anti-konsumtion. Termen är 

numera tillämpbar för att beskriva en mängd gruppers aktivism som kritiserar 

konsumtionskapitalismen inifrån. Istället för att motsätta sig kapitalismen på ett direkt 

sätt med hjälp av icke-sensationella medel och rationell argumentation kring fakta (med 

traditionella juridiska eller politiska medel) så använder culture jammers själva de 

kommersiella teknikerna som en form av semiologisk gerillakrigföring. (Farrar och 

Warner 2008:280) Warner menar att The Daily Show kan ses som en form av politisk 

culture jamming och som därmed försöker att provocera fram en liknande effekt av 

detournement. (Warner 2007:22) Denna sökta effekt kan tydligt skönjas i detta utdrag 

från Stewarts avslutande kommentarer till sitt massmöte i Washington D.C. Stewart 

försöker här sammanfatta varför denna perspektivomsvängning behövs: 
 

I know there are boundaries for a comedianpundittalker guy, and I’m sure I’ll find out tomorrow 

how I have violated them. . . . […] But we live now in hard times, not end times, and we can have 

animus and not be enemies. But, unfortunately, one of our main tools in delineating the two [pause] 

broke. The country’s twenty-four-hour politico-pundit-perpetual-panic conflictinator did not cause 

our problems. But its existence makes solving them that much harder. The press can hold its 

magnifying glass up to our problems, bringing them into focus, illuminating issues heretofore 

unseen. Or they can use that magnifying glass to light ants on fire, and then, perhaps, host a week of 

shows on the sudden unexpected dangerous flaming ant epidemic. If we amplify everything, we 

hear nothing. . . . (transkriberad i King 2012:273f.) 
 

Politiska culture jammers verkar enligt Farrar och Warner för att bekämpa cynismen 

genom att ersätta den dominanta politiska bilden av verkligheten med provokativa 

motbilder. Med sin humor och självironi som medel problematiserar politiska culture 

jammers perspektivet av medborgaren som strikt observatör. (Farrar och Warner 

2008:273) Som ett medborgerligt exempel på detta tar Farrar och Warner upp 

aktivistgruppen The Billionaires.9 Genom att använda spektaklet till sin fördel lyckas The 

Billionaires fånga upp medias uppmärksamhet och utnyttja denna uppmärksamhet för 

att sprida sitt satiriska budskap. (Farrar och Warner 2008:285f.) Baym menar att denna 

                                                 
9 The Billionaires är en protestgrupp som utger sig för att utgöra samhällets ekonomiska elit som värnar 
för sina rättigheter. Genom att medverka i anslutning till större protester med slagord dragna till det 
absurda verkar deras parodi för ett motsatt kritiskt budskap. Ett budskap som i hög grad centreras kring 
en kritik av de ökande samhällsklyftorna. (Farrar och Warner 2008) 
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parodiska gestaltning använder löjliga överdrifter för att bjuda in publiken att 

undersöka genren och de styrande praktikerna. Parodin må producera skratt men dess 

djupare angrepp är som subversion, en attack mot normerna. (Baym 2005:269) 

Farrar och Warner argumenterar att det retoriska sabotaget stör de dominanta 

signalerna genom att använda igenkännbara former och tekniker, men i motsatt syfte. 

Detta åstadkommer en effektfull double-take hos dess publik när de först tror sig känna 

igen formen, för att som andra intryck inse att budskapet är omkastat. Culture jammers 

har med denna teknik skapat parodiska subvertisements som i motsats till reklam 

(advertisements) vill motverka konsumtion. Detta har gjorts mot en mängd produkter 

som alkohol, tobak, snabbmat, parfym och modeartiklar. (Farrar och Warner 

2008:283f.) En parallell till detta kan ses hos The Daily Show och dess publik. Baym och 

Shah visar hur videoklipp från The Daily Show cirkuleras via olika nätverk av webbsidor 

(ägnade olika former av aktivism) som en form av kollektiv kommunikationshandling 

mellan likasinnade. Det ironiska materialet verkar som ett led i ett utbyte av ideal som 

länkar samman individer. (Baym och Shah 2011:1033f.) Detta gör att The Daily Show 

(som videoklippens producent) fyller en funktion som (eller åtminstone för) aktivism 

som definitivt överskrider sitt rena underhållningsvärde. Programmet fungerar därmed 

som en länk inom en större kedja för mer traditionell aktivism (i bildandet och 

främjandet av sociala rörelser). 

Sammanfattningsvis visar analysen att satirens kanske mest framgångsrika funktion, 

eller användning, är att verka störande inom hegemoniska diskurser. När satiren utför 

denna funktion utgör den inte en egen genre eller fristående diskurs eftersom den 

förlitar sig på den existerande hegemoniska diskursen (för att skapa mening). Satirens 

perspektivbildande funktion uppstår som en nödvändig konsekvens av blottläggandet 

av de hegemoniska diskursernas manipulativa redskap. 

5. Teori 

5.1. Den sociologiska teorianknytningen 

Anknytningen till just Foucaults teorier om diskursen har baserats på analysens fokus 

på det diskursivt implicita och outsagda. Kopplingen har också gjorts baserat på 

utestängningsprincipernas relevans för satirens interaktioner med (främst) disciplinen 
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av journalistik. Framförallt gäller detta The Daily Shows uppfyllande av vansinnets 

paradox. 

I ljuset av anknytningen till Bourdieus teorier om det journalistiska fältet fungerar 

denna analys närmast som en bekräftelse av Bourdieus observationer och 

teoretiserande. Detta eftersom relevansen i Bourdieus diskussioner, som främst rör den 

franska televisionen och nyhetsmedian, är så pass framträdande även för denna 

amerikanska (och högst specifika) kontext. 

Användandet av Habermas teorier motiveras främst utifrån den publika sfärens 

framträdande roll i diskussionerna kring The Daily Show. Dessutom är teorierna om 

kommunikativt handlande relevanta för hur satiren, inom den publika sfären, skapar sitt 

inflytande. Detta åsyftar framförallt till diskussionen om samförståndets nödvändiga 

förutsättningar och dess roll i formandet av meningsfullt handlande. 

Gällande de tre teoretiska alternativen som analysen anknyts till så överlappar de till 

viss del varandra, vilket kan verka överflödigt (och i vissa fall kanske motsägande). Men 

motiveringen här är att de tre teoretiska perspektiven anses fungera kompletterande för 

att skapa en helhetsförståelse av analysen (och dess problematik). 

5.2. Diskursernas ordning och kamp 

En diskurs i Foucaults mening är inte summan av allt som sagts eller sättet att säga det 

(exempelvis på ett visst ämne). Utan diskursen innefattar även sådant som gester, 

attityder, sätt att vara, beteendemönster och rumsliga arrangemang. (1993:181) Den 

innefattar heller inte bara de sanna eller korrekta satserna. Även misstagen hör till 

diskursen, så länge uttrycken följer diskursens regler. (2008:22ff.) Det finns däremot 

inga uttryck som saknar en diskurs. Foucault menar därmed att det inte finns någon 

objektiv eller odiskutabel kärna i en diskurs (som skulle kunna upptäckas). I en 

diskursanalys bör man därför fokusera på regelbundenheter hos observerade händelser. 

Observerade händelser som sker inom åtskiljda praktiker (som däremot kan överlappa 

flera diskurser). (2008:36ff.) Diskurser syftar inte till objektiva förhållanden ”i 

verkligheten” utan till maktspel mellan parter. (1993:182) 

Detta maktspel, eller kamp, är inte en strid mellan olika positioner (som ex. mellan 

höger- och vänsterpolitik), det är istället en kamp om tillhörande eller utestängning. 

(1993:181f.) Denna censur åstadkoms främst av tre utestängningsprinciper: förbud, 

vansinnesförklaring och ”viljan till sanning”. (2008:14) Det finns även andra 
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utestängningsprinciper men dessa tre är speciella då de är kopplade till ett maktspel och 

agerar på ett sätt utifrån diskursen. (2008:15f.) Vid utestängning genom 

vansinneförklaring är dårens tal det som inte får spridas. Dårens uttryck blir 

ogiltigförklarat och saknar därmed betydelse, beviskraft och legalitet. Men i särskilda 

fall kan dårens tal paradoxalt nog uppfattas ge uttryck för dolda sanningar. Dårens naiva 

och meningslösa tal blir då till sanningens tal. (2008:8f.) Viljan till sanning (eller 

kunskap) däremot avser hur väl ett uttryck förhåller sig till den rådande och 

överordnade sanningsdiskursen gällande uttryckets korrekta ”mening, form, ämne och 

förhållande till sin referent”. (2008:12) Denna sanningsdiskurs är även det som 

”försöker berättiga förbudet och definiera vansinnet”. (2008:15) 

En av de utestängningsprinciper som fungerar inifrån diskursen är disciplinprincipen. 

Den avgränsar diskursen till en domän som inkluderar allt från metoder, sanna 

påståenden, spelregler, definitioner av tekniker och instrument. Detta system kan sedan 

användas av vem som helst för att skapa en oändlig mängd nya uttryck. (2008:16ff.) 

Inträde i diskursens ordning kräver dock i vissa fall tillgång till specifika medel som då 

fungerar som kvalificeringsvillkor. Teoretiskt sett har alla möjligheten att inträda i 

diskursen, förutsatt att man har tillgång till produktionsmedlen. (2008:26) För att en 

diskurs på samma gång ska kunna fungera som konfliktplats och konfliktvapen måste 

den vara allmän. (1993:181) 

Utöver allmänna diskurser finns det även diskurssamfund. Ett diskurssamfund är ett 

tvåsidigt system som involverar strikta regler för utryck av interna hemligheter liksom 

för publika avslöjanden. Den politiska diskursen kan exempelvis ses som ett 

diskurssamfund, det som sägs till väljare och media är inte alltid representerande för det 

som utspelar sig bakom stängda dörrar. (2008:28f.) 

5.3. Journalistikens fält och produktionen av tro 

Enligt Bourdieu är fält ett mikrokosmos med sina egna lagar, men som ändå existerar i 

förhållande till andra former av mikrokosmos. Fältet är självstyrande i den bemärkelse 

att det som sker inom fältet inte styrs av yttre faktorer, utan efter de inre. (1998:59) 

Journalistikens fält har dock en egenhet gentemot andra fält eftersom fältet, i mycket 

större grad, är beroende av just yttre kraftförhållanden. Efterfrågan, folkopinion och 

kommersiella intressen styr det journalistiska fältet (möjligtvis mer så än det politiska 

fältet). (1998:76) Det är därmed underställt det ekonomiska fältet. (1998:77) En effekt 
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av detta kan ses i att fältet (framförallt på tv) fokuserar sin uppmärksamhet på s.k. 

omnibus-händelser. Detta är händelser som är utav intresse för alla och som ofta är icke-

chockerande och okontroversiella, men framförallt syftar de på att skapa samförstånd.10 

(1998:31) Men detta kan i extrema fall leda till att media bidrar till en ”perverterad form 

av direkt demokrati” (1998:89f.) genom att påtvinga händelseförlopp förhastade beslut 

(t.ex. som konsekvens av mediebevakningen av högprofilerade brottsfall). Denna effekt 

bör dock ses som en konsekvens snarare än ett avsett resultat. (1998:66) 

Det urval som journalister gör ur den sociala verkligheten är baserade på fältets 

gemensamma utgångspunkter och övertygelser. Men genom att endast fokusera på sina 

intressen utövar de en enorm censur, oavsett om de är medvetna om det eller inte. 

(1998:69) Även om journalistiken (framförallt på tv) utger sig för att beskriva 

verkligheten fungerar de snarare som ett instrument som skapar verkligheten. 

Rapporteringarna kan skapa idéer och föreställningar om verkligheten, trots att det i 

själva verket alltid rör sig om en social konstruktion (eftersom man måste välja vad som 

ska visas). En nödvändig konsekvens av detta blir att om man vill få eftersökt effekt (av 

t.ex. en demonstration) behöver man styra hur man syns på tv. (1998:35ff.) För att nå 

fram med ett budskap om ett impopulärt ämne kan det krävas en form av spektakulär 

”kupp” (1998:41) för att locka media till att ta upp det. Genom att styra vad som syns 

sätter journalisterna agendan, vad som är viktiga frågor. (1998:72) Då det journalistiska 

fältet åtnjuter ett spridningsmonopol, genom sin kontroll av produktionsmedlen, får de 

tillgång till offentligheten på ett sätt som en vanlig medborgare saknar. (1998:67f.) 

Denna höga inträdesavgift till produktionsfältet kan dock verka för att undvika elitism 

såväl som demagogi. Om alla tillåts bidra kan kvalitén sjunka. (1998:91) 

Trots den höga inträdesavgift som faktiskt existerar menar Bourdieu att demagogins 

logik har ersatt den interna kritiska logiken inom det journalistiska fältet. (1998:81) 

Detta kan framförallt synas i medias täckning av det politiska fältet och i alla tv-debatter. 

Genom att programledaren exempelvis styr fördelningen av ordet kan debatten formas i 

enlighet med ett specifikt narrativ.11 Programledaren kan också åstadkomma detta som 

                                                 
10

 Ett uttrycksintresse (expressive interest) är ett politiskt intresse i generell mening. Alla uttryck är en 
uppgörelse mellan ett uttrycksintresse och den censur som styr fältet uttrycket görs inom. Vad som är 
möjligt att säga inom ett givet fält styrs därmed av de formkrav fältet ställer (snarare än som en fråga om 
uttryckets innehåll). (Bourdieu 1993:90) 
11

 De statliga auktoriteterna kan dock också utöva en symbolisk makt över det journalistiska fältet 
eftersom de kan påverka dagordningen (genom sin användning av exempelvis officiella pressuttalanden). 
(Bourdieu 1998:100) 
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en konsekvens av sin verbala eller icke-verbala feedback. (1998:48f.) Genom att styra de 

underförstådda reglernas utformning (för vad som kan sägas) undermineras det 

politiska fältets autonomi. (1998:53,89) När ett fälts autonomi hotas utifrån finns det två 

lösningar. Antingen visar man bestämt var fältets demarkationslinjer går eller så 

”lämnar man sitt elfenbenstorn” (1998:108) och använder alla tillgängliga medel inom 

och utom fältet för att bemöta hotet. För att förstå det politiska fältets förhållande till det 

journalistiska kan man se det som en social konstruktion på två nivåer. Den ena utspelar 

sig i politikens hallar och skådespel, den andra utspelar sig i media när detta skådespel 

återges. (1998:117) 

Enligt Bourdieu bör den ideala programledaren (eller journalisten) utöva en form av 

sokratisk uppgift. Denne bör använda sin förståelse av budskapet, såväl som av mediets 

praxis, och hjälpa till att framställa budskapet i dess avsiktliga mening. Programledaren 

bör verka som ”ordets barnmorska” (1998:51) och varsamt föra fram budskapet. Det 

största problemet på kommunikationens område är att just uppfylla de nödvändiga 

villkoren för mottagande. Publiken behöver förstå den kod som behövs för att tolka 

budskapet. (1998:45) 

Samförståndet kan ses som produkten av ett möte av olika intressen som finns hos 

publiken och författaren. (1994:191) Teatern (och framförallt komediteatern) fungerar 

endast om det råder ett fullständigt samförstånd mellan publiken och författaren. När 

ett skämt framkallar ett skratt har det åstadkommits ett omedelbart samförstånd. 

Parodier fungerar när publiken leds till att frånse den parodierade diskursens 

grundantaganden (om exempelvis form och praxis). (1994:190f.)  

Om man vill uppfattas som uppriktig inom ett specifikt fält kan det åstadkommas på 

ett legitimt och effektivt sätt om man totalt underkastar sig fältets specifika regler.12 

Detta bildar ett samförstånd endast om författaren och publiken delar samma 

grundantaganden. Det vill säga att det finns överrensstämmande ideal och värderingar 

och råder en total överrensstämmelse mellan de förväntningar som ställs på författaren 

och författarens tendens att infria dem. (1994:196ff.) 

Dessa underliggande sociologiska kunskaper kan användas på två sätt: cyniskt eller 

kliniskt. Det cyniska sättet involverar att använda kunskaperna om miljöns lagar för att 

                                                 
12

 Legitimitet som ett tekniskt begrepp avser en institution, handling eller användning som är dominant 
utan att vara erkänd som dominant. (Bourdieu 1993:70f.) En legitim diskurs är en underförstått erkänd 
praktik, exempelvis journalistiken, som ofta utövar censur (men som inte har en officiell plats i 
statsordningen).  
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effektivisera maktstrategier. Det kliniska sättet innefattar att använda samma kunskaper 

för att bekämpa denna praktik. (1998:83) När man avslöjar dessa dolda mekanismer är 

det inte en form av attack utan det bidrar till möjligheten att frigöra fältet från dessa 

destruktiva praktiker. (1998:112) Vill man därför vara framgångsrik som satiriker bör 

man undvika att kritisera enstaka individer och istället inrikta sig mot de strukturer som 

styr dessa individers möjligheter och begränsningar. (1998:77) Genom att göra publiken 

mer medveten om de manipulationer de utsätts för kan ett moraliskt perspektiv inverka 

mot en cynisk struktur eller mekanism. (1998:79) Desto mer autonom en producent är, 

desto lättare har denne för att agera motstånd. Om producenten istället har en stor 

publik och marknad blir den mer benägen att vika sig för yttre behov och beslut. 

(1998:87f.) Men samtidigt, om en produkts naturliga plats i produktionsfältet inte är på 

”rätt plats” är den mer eller mindre dömd att misslyckas. (1994:197) Exempelvis borde 

det vara ett svårt projekt att balansera ett komediprogram inom journalistikens fält. 

5.4. Kommunikativt handlande och den publika sfären 

Enligt Habermas är den publika sfären som en sammandrabbningsplats mellan 

rationella aktörer med syfte att föra en kritisk debatt. Denna debatt förhindras dock när 

privata intressen tar över den publika sfären och istället föredrar en manipulerande 

illusion av en debatt. (1989:195) Den opinion management som används för att 

uppehålla detta debattklimat skiljer sig från reklam på ett distinkt sätt. Till skillnad från 

reklam gör opinion management anspråk på den publika sfären för rollen sfären spelar 

för den politiska världen. Istället för att riktas mot privata konsumenter riktar sig 

opinion management mot massan av medborgare och folkopinionen. (1989:193)  

Den handlingskoordination som behövs för att effektivt uppmana till handling kan 

baseras på samförstånd eller yttre påverkan. För att framställa samförstånd krävs ett 

gemensamt vetande. Detta gemensamma vetande handlar inte endast om att dela åsikt 

eller om vetskapen om denna delade åsikt. Vetandet inbegriper också ”erkännandet av 

kritiserbara giltighetsanspråk” (1995:113), det är först när parterna ser vetandet som 

giltigt som det blir intersubjektivt bindande. 

I en kommunikationsprocess är samförstånd och påverkan två ömsesidigt uteslutande 

mekanismer (i alla fall ur aktörens perspektiv). Man kan inte åstadkomma en (subjektiv) 

inre åsiktsförändring genom att utöva en (objektiv) direkt yttre påverkan. Om man 

tvingar en person till någon handling (extrem form av yttre påverkan) är det inte tal om 
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ett uppnått samförstånd (när det kommer till handlingens utförande). (1995:114) När 

en aktör istället använder sig av impression management och manipulativt styr hur 

intrycket mottas kan detta uppfattas på två skiljda sätt. Om den manipulativa avsikten 

undgår upptäckt kan åhöraren uppfatta situationen som en konsensusorienterad 

uppvisning. Om de strategiska avsikterna däremot röjs blir det ”en subtil form av 

symbolisk-expressiv maktutövning”. (1995:119f.,fotnot) Om man vill uppfattas som 

uppriktig kan det endast åstadkommas genom att vara konsekvent i sina handlingar och 

inte genom att komma med skäl angående varför man ska anses uppriktig. (1995:133) 

Det är inte förrän acceptabilitet av vetandet sker hos åhöraren som de kritiserbara 

giltighetsanspråken kan anses vara uppfyllda. Detta kan då i sin tur leda till att 

exempelvis bekräfta en grupptillhörighet eller internalisera värderingar. Men för att 

uppnå acceptabilitet krävs en förståelse för situationens livsvärld, det kommunikativa 

handlandets bakgrund. (1995:127ff.) Livsvärlden bildar en avgränsad kontext för 

förståelseprocesserna och innefattar kulturellt invanda bakgrundantaganden. Det är 

endast utifrån förförståelsens kulturellt invanda bakgrundantaganden som en text (eller 

ett uttryck) kan förstås. En livsvärld kan ses som ”begränsningen av spelrummen för 

möjliga initiativ”. (1995:125) Man förstår en talakt först när man vet vad som gör den 

acceptabel (från åhörarens perspektiv). Först när åhöraren är kapabel att ta positiv 

ställning till talakten och dess fordran har det uppstått acceptabilitet. (1995:139) Om 

man applicerar detta på humor är det rimligt att anta att ett skämt uppnår acceptabilitet 

först när det framkallar skratt hos sin åhörare (eller åtminstone gillande).  

6. Diskussion 

6.1. Sammanfattning och diskussion kring den teoretiska anknytningen 

Analysen visar i ljuset av den sociologiska teorianknytningen hur den satiriska 

diskursen som utnyttjas av The Daily Show uppfyller en parallell sociologisk funktion 

inom kontexten av den publika sfären. Satiren verkar för att underminera, framförallt, 

det journalistiska fältet och dess hegemoniska verklighetsskapande. Genom satirens 

funktion som dekonstruktion utmanas den publika sfärens existerande processer för att 

skapa samförstånd.  Satirikerns position, med ena foten inom den dominerande 

diskursen (och dess styrande spelregler) och den andra foten utanför, visar potential att 

paradoxalt nog erbjuda stora friheter. Dessa uttrycksfriheter ger satiren en möjlighet att 
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kringgå en del av fältets inneboende problematik. Det leder i sin tur att satiren på flera 

sätt verkar uppfylla den dominerande (överordnade) diskurens ideal mer effektivt än 

mer diskurstrogna praktiker (inom politikens eller journalistikens fält). Dessa större 

friheter verkar möjliggöras av den nutida publika sfärens mångfacetterande utformning. 

Det är inte längre enbart journalister som åtnjuter en kontroll över produktionsmedlen 

som kan nå ut till allmänheten. Underhållningskanaler på tv såväl som nya 

kommunikationsvägar via Internet fungerar även de som medel för att nå ut till en 

bredare offentlighet. Detta har lett till en mer effektiv väg att utmana de hegemoniska 

diskurserna (istället för att behöva verka från bakgrundens skuggor). Som följd av 

denna utveckling kan samtida aktivister uppnå en stark slagkraft för sin sakfråga. Och 

denna slagkraft uppnås utan att kräva samma mänskliga resurser som traditionella 

medborgerliga protester för att uppnå samma effekt (t.ex. vid stora demonstrationer 

eller strejker). Budskapets slagkraft åstadkoms genom slugt användande av de 

kapitalistiskt grundande mekanismerna som styr såväl tv, som medium generellt, som 

det journalistiska fältet, specifikt.  

De problem den satiriska diskursen dras med verkar främst angå svårigheten i att 

uppnå det nödvändiga samförstånd som behövs för att nå fram med budskapet. Detta 

samförstånd verkar framförallt svårt att uppnå när den parodierade diskursens 

spelregler inte är kända (oavsett om det är satirikern eller publikens bristande 

kunskaper). Detta kan kanske tydligast exemplifieras med internationella incidenter 

involverande satir från en öppen kultur med stor åsikts- och yttrandefrihet och en 

stängd kultur med större restriktioner. När satiren försöker adressera en diskurs utan 

att samtidigt ha en fot inne i diskursen misslyckas den eftersom antingen satirikern 

(eller publiken) saknar en förståelse för måltavlans grundantaganden eller tillhörande 

livsvärld. 

Slutsatserna man kan dra av studien är att den satiriska konstformen (eller diskursen) 

under rätt omständigheter verkar utgöra vissa dekonstruerande (demaskerande), 

perspektivbildande och organiserande funktioner som den sociologiska disciplinen själv 

eftersträvar. Dessa gemensamma mål eller funktioner borde inom sociologin vara högst 

intressanta, ett intresse antingen för satiren som undersökningsobjekt eller som en form 

av metodologisk förebild. Denna status som förebild gäller då framförallt potentialen att 

framgångsrikt nå ut till en större publik och på detta sätt utveckla och utöka den 

sociologiska vetenskapens direkta samhällsinflytande.  
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6.2. Metodologisk diskussion 

Studien som sådan har i starka drag formats av (och i) dess metodologiska 

utgångspunkter i grounded theory. Användningen av en induktiv metod, för uppgiften att 

utforska ett ämnes relevans för den sociologiska disciplinen, har givit intressanta 

resultat. Genom att frångå en specifik teoretisk utgångspunkt, vid analysen av det 

tvärvetenskapliga diskussionsunderlaget, minimerar studien risken att konstruera det 

narrativ som eftersökes. När principen av emergence låts styra analysen undviks 

fenomenet av att forma materialet efter en specifik teori och därmed minimeras 

förförståelsens inverkan på resultatet. I kombination med antagandet att det råder en 

mindre risk för att forma teorin utefter materialet (p.g.a. de teoretiska originaltexternas 

djup och detaljrikedom) verkar det för att öka studiens validitet. När det grundande 

materialet i sig redan har starka validitetsanspråk (som vetenskapliga artiklar), 

kombinerat med studiens transparenta arbetsprocess gällande analysens tillkommande, 

verkar det för att ytterliga öka fyndens värde och validitet. 

De inneboende metodologiska bristerna med studiens grounded theory-ansats 

minimeras utifrån metodtolkningens socialkonstruktivistiska utgångspunkter. Detta 

åstadkoms genom att undvika att söka efter definitiva objektiva strukturer och istället 

söka konstruerade narrativ med pragmatisk relevans. Att vidare i den teoretiska fasen 

förbigå det originella teoriskapandet för att istället åberopa existerande sociologisk 

teori är ytterligare ett försök att blidka den metodologiska ansatsens kritiker. 

När det kommer till studiens praktiska utförande producerade metodologin en 

överväldigande mängd material (studiens begränsning anses därmed välmotiverad i 

efterhand). Den stora materialmängden har varit tudelat positiv och negativ. Positivt är 

att de kategorier som konstruerats ur materialet (med fokus på emergence) är mer 

grundligt understödda då utdragen ständigt jämförs med alla tidigare tillförskaffade och 

kodade utdrag. Däremot har det också resulterat i att stora trender eller diskussioner 

med stor relevans för studiens syfte inte fått plats i analysen. Trots detta har det inte 

ansetts relevant att presentera alla de teman som kodats ur materialet, ens i 

kompletterande syfte. Detta eftersom de inte kan understödjas tillräckligt via 

argumentation, samt riskerar att bidra till missförstånd gällande den analys som 

framställts. 
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6.3. Tankar kring framtida forskning 

Även om studien har påvisat och beskrivit vad effektiva satiriska uttryck har för 

parallella funktioner gentemot sociologiska praktiker, så har studien inte besvarat hur 

dessa funktioner bäst bör tas tillvara inom sociologin. Detta är därmed ett område för 

framtida sociologisk forskning. Att studien inte heller försökt svara uttömmande för 

satirens funktioner lämnar även det rum för framtida forskning. 

Men behovet av mer forskning kring satir kan också motiveras utifrån den 

kontroversiella roll uttrycksformen spelat i uppseendeväckande och allvarliga 

samhällshistoriska händelser på senare år (Lars Vilks karikatyrteckningar, Sony Pictures 

kontrovers kring the Interview och Charlie Hebdo-massakern m.fl.). I ljuset av studiens 

fynd, gällande satirens förhållande gentemot dess objekt, visar det på att frågan kanske 

inte endast kan förminskas till en fråga om yttrandefrihet. När satiren riktas mot ett 

”försvarslöst”, eller diskursivt understående objekt, kan den verka som en högst verklig 

form av maktpåverkan som kan vara en bidragande förklaring till satirens förmåga att 

provocera fram starka gensvar. För om denna studie ska simplistiskt sammanfattas i en 

mening är en högst lämplig kandidat: Satir är inte bara humor. 
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