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5. Hanne Bruun: Politisk og social selvrefleksion i 
dansk tvsatire
Teksten er uddrag af en artikel fra den journalistiske vidensbase cfje.dk (2006). 
Hanne Bruun er universitets lektor.

Den sociale satire (…) er en rendyrkning af tv-satirens interesse for den alminde-
lige dansker, den sociale type og tidens mentaliteter . Målet synes at være at frem-
vise portrætter af, hvordan tiden så at sige slår ned i det enkelte individ i form 
af krav til opførsel, smag, viden og selvindsigt, og hvor det er afstanden mellem 
kravene og individets formåen, der udstilles . Det er den sociale kritik, som lig-
ger som kim1 i den elitære2 satirestil, der her udfoldes, kunne man sige, men uden 
den politiske dagsorden som reference og uden den politiske brod . I stedet dyrkes 
ansigtstabet hos individet i denne form for satire .

Tv-satiren udvider på denne måde feltet af livsområder, som kan gøres til 
genstand for satire . Det er ikke længere alene det politiske felt præget af nyheds-
medierne, der er udgangspunktet, men en anden form for forudsat viden hos mod-
tageren . Denne form for viden drejer sig om seernes mere eller mindre bevidste 
viden om, hvordan livet leves, hvilke normer der hersker, og de sociale typer, der 
findes i det danske samfund . Denne viden er naturligvis skabt af seernes egne 
sociale erfaringer, men også i meget høj grad af medierne selv og den omfattende 
formidling af social og kulturel viden, de leverer . Mediekulturen, med dens stigen-
de interesse for hverdagslivet og intimsfæren3, giver således grobund for, at den 
sociale satire kan blomstre . (…)

De udviklingsmæssige træk i tv-satiren i dansk public service-tv siden 1968 
peger i retning af en ganske rodfæstet genretradition, der i øjeblikket er inde i en 
rivende udvikling både form- og indholdsmæssigt . Trods dette bygger dansk tv-
satire på en normativ4 grundantagelse, hvor ekstremer af enhver art straffes ved 
hjælp af latterliggørelse . Eksempelvis kan både det ekstreme udtryk for det autori-
tære og det antiautoritære, det kommercielle og det ikke-kommercielle, det ideali-
stiske og det materialistiske latterliggøres . Resultatet bliver en form for hyldest til 
det jævne, det normale og pragmatiske5, og dette indgår i det tilbud om national 
selvrefleksion, som tv-satiren fra dansk public service-tv udgør .

1 som kim: (her) som mulighed
2 elitær: for eliten 
3 intimsfæren: privatlivet
4 normativ: holdningsmæssig
5 pragmatiske: praktisk fornuftige
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