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Av Eva Salevid 

Det svenska medlemskapet i EU har vidgat gränserna och skapat ett 

nytt retoriskt rum, där nivåer och sektorer och deras respektive 

plats i ett nytt geopolitiskt sammanhang ofta fungerar annorlunda än 

i folkhemmet. 

Hur ser detta retoriska rum ut, om jag undersöker två journalistiska 

modeller, en europeisk-meridional och en anglosaxisk, med 

exempel från Frankrike och Sverige? Detta undersöker denna franska 

uppsats på magisternivå, som här erbjuds i svensk översättning. 

Uppsatsen lades fram vid Institutionen för språk och kultur, 

Linköpings Universitet, den 16 november 2006.  

Frankrike anses av många i Sverige som ett modernt land, men – ack, 

så traditionellt… Le Nouvel Observateur är en arena där denna och 

andra uppfattningar går att verifiera, eftersom tidningen fortsätter att 

komma ut en gång i veckan sedan 1964. Moderna Tider, för sin del, 

var en av många svenskar uppskattad intellektuell arena under 

perioden 1994- 2002. Förhoppningsvis kan dessa båda tidskrifter och 

deras historia hjälpa oss att bättre förstå några intellektuella och 

journalistiska förutsättningar i ett par av Europas länder.  

«Skulle problemet med det franska språket, för en del, kunna 

förknippas med de skilda värden som erbjuds av frankofonin, 

respektive  english-speaking world? Värden som från båda sidor har 

en naturlig tendens att uppfattas som en «diskursiv hegemoni – frågorna 

kan inte ställas på annat sätt»?  

 

Jean Daniel, 
Europa & vi 
själva 
 
För en offentlig 
europeisk arena i 
Sverige 
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« Dödens existens tvingar oss att lämna livet av 

egen vilja eller förändra vårt liv så att det får en 

mening som döden inte kan ta ifrån det ». Jag 

känner djup gemenskap med alla dem från 

förra seklet som försökte göra denna tanke hos 

Tolstoj till sitt credo eller ideal. Vad kan döden 

inte ta ifrån oss? Är det en mening eller en 

intensitet? Hur anpassa sig till vårt 

fruktansvärda behov av lycka? 

(Jean Daniel, 1998:7) 

 

Tidningen var ny och härlig, tiden var ny och 

ändrade sig hela tiden – det var EU, det var 

fotbollshuliganer, det var Darwin som kom 

tillbaka, det var kristdemokrater och 

nydemokrater i riksdagen och Carl Bildt i 

regeringen, det var folkhemskritik och krig i 

Jugoslavien och pervers jordbrukspolitik. 

(Per Andersson, 2000:288) 

 

Om jag skulle börja om på nytt igen skulle jag 

börja med kulturen. 

 

(Jean Monnet, citerad av Ylva Nilssson, 2005: 47) 

 

Vår författning har namnet demokrati, emedan 

den är så gestaltad, att makten icke tillhör ett 

fåtal utan flera. 

 

 

(Thucydide II, 37 i Projet de Traité établissant 

une constitution pour l’Europe / Förslag till en  

konstitution för Europa / , 2003: 5)  
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1 .    I N T R O D U K T I O N  

Sverige har redan varit medlem i den Europeiska Unionen i tolv år. Att då 

reflektera över engelskans dominans i Sverige – nyligen diskuterad i en viktig 

artikel i Dagens Nyheter
1
  om svenskans roll i dagens svenska samhälle – 

verkar nyttigt – särskilt då över frågan om intertextualiteten mellan en 

anglofon och en frankofon corpus och dess återverkning  i nationell kontext. 

 

Det var så jag kom att fastna för Les Médias /Media / av den franske 

medieforskaren Francis Balle, som hävdar att det i Europa skall finnas två 

typer av journalism. Han menar att det existerar två distinkta journalistiska 

retoriska modeller: «den anglosaxiska modellen» och den «europeisk-

meridionala modellen» och att dessa bestämmer hur vi strukturerar den 

information vi får genom våra medier (Balle, 2000: 60). Så kom jag fram till 

att jag skulle vilja ta dessa två modeller till utgångspunkt i en tvåspråkig 

corpus och ett diskursanalytiskt perspektiv för att studera några olika 

ledarartiklar i den franska tidskriften Le Nouvel Observateur och den svenska 

tidskriften Moderna Tider. Den förstnämnda var - och är - för mig ett viktigt 

känselspröt mot världen. Den andra var under lång tid ett andningshål för 

många intellektuellt engagerade svenskar. 

 

Frågan är omfattande och kan knappast behandlas uttömmande inom ramen 

för en uppsats som denna, och spännvidden i frågeställningen har lett till en 

del metodproblem, som jag återkommer till i kapitel 2.  

 

Uppsatsens frågeställning väcktes av Olle Josephson, språkvetare och    

chef för Svenska språknämndens sekretariat i hans artikel ”Språket och 

makten”  (Josephson, 2003), som publicerades i den svenska tidskriften 

Fronesis i ett nummer på temat Europa. Han ställer där en nog så viktig fråga: 

 

                                                      
1
 ”PS från  Språknämnden. Vi måste ha en svenska för alla!”, av Mats Thelander och Olle Josephson 

(Josephson - Thelander, 2006). 
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vem har den underförstådda rätten att formulera de problem det 

offentliga samtalet ska behandla ? Det handlar ju inte om att diktera eller 

ens propagera vissa idéer, utan att få ett tänkesätt att framstå som 

naturligt
2
.  

(ibid : 102)
3
 

Frågan blir ännu mera laddad (och man börjar inse dess komplexitet) när man 

konstaterar att det, enligt en broschyr från EU:s publikationsbyrå 2004, «Många 

språk, en familj. Språken i Europeiska unionen», numera finns 20 officiella 

språk i Unionen.
4
 Vilka säger vad på denna vidsträckta arena? Avlyssnade av 

vilka och i syfte att få vilka tänkesätt att framstå som naturliga?  

 

Enligt Josephson, kan man förvänta sig att Sverige med tiden kommer att bli 

alltmer integrerat i EU, och att följderna «uppenbarligen inte är 

oproblematiska» (Josephson, 2003: 104). Vi befinner oss i en situation, där inte 

bara tjänstemän och politiker utan även svenska entreprenörer och forskare 

ständigt vidgar engelskans språkliga frontlinjer. Och även om Josephson avstår 

från att diskutera de politiska implikationerna, så demonstrerar artikeln de 

sociala avigsidorna av det mycket välkända faktumet att engelskan i Sverige 

kommit att fungera som redskap för den politiska och ekonomiska makten. I en 

tid då överklassen i Sverige genom EU-systemet blivit mer angliserat än 

någonsin tidigare, vill Josephson varna för att: 

 

[...] juridiska texter har hög status och både rättssäkerhet och demokratisk 

språksyn försvagas om vi vänjer oss vid att de ska vara 

svårgenomträngliga för lekmannen. Fint språk blir något för experter. 

(ibid, 101)   

                                                      
2
 Alla citat från franska är i min översättning. 

3
 Jag råkade Olle Josephson vid ett seminarium i Stockholm den 18-21 oktober, 2001: 

«Samhällets diskurser. Språk- och samhällsvetenskapliga perspektiv». Josephson ledde 

workshopen «Diskurs och politik», vilken föreföll mig intressant att följa med tanke på att 

Josephson citerats i min D-uppsats kring just dessa frågor i « Jérusalem de Selma Lagerlöf en 

langue française - quelques problèmes et perspectives évoqués par une traduction » (1999). 
4
  En enkät i Eurobarometern, som citeras i samma publikation, ger följande siffror rörande 

vilka språk EU-medborgare själva betraktar som mest användbara vid sidan om deras 

ursprungsspråk: engelska – 75 %, franska – 40 %, tyska – 23 %, spanska – 18 %. (ibid,  

2004 :15). Europarådet, den första europeiska institutionen (1947), har endast två officiella 

språk, engelska och franska.   



5 

 

Alltså påpekar Josephson att det också finns risker med engelskans diskursiva 

hegemoni i Sverige (ibid, 104). 

Om man går med på att de som underförstått har rätt att formulera de problem 

som den svenska demokratin bör behandla härmed fått ett successivt allt större 

ansvar, inställer sig en fråga: Hur hanteras i vårt starkt angliserade land 

problemet med den engelskspråkiga världens diskursiva hegemoni i förhållande 

till exempelvis den frankofona
5
 ? Vilken roll har här de intellektuella? 

För mer än trettio år sedan beskrev den intellektuelle svenske författaren Lars 

Gustafsson – tills för helt kort tid sedan själv amerikans medborgare - termen 

”problemformuleringsprivilegiet” (ibid, 102). Detta ord, en variant på begreppet 

hegemonisk diskurs, syftar sedan länge i Sverige på de problem som det är 

möjligt att tala om i officiella sammanhang och i debatten.  

Och idag? Hur står det till idag med de intellektuella i Sverige, isynnerhet de av 

dem som har tillgång till den mediala arenan? 

Statsvetaren och den före detta chefredaktören på Dagens Nyheter, Hans 

Bergström, som även han har slagit sig ner i Förenta Staterna efter 22 års 

journalistisk erfarenhet i Sverige, ger en värdefull analys vad beträffar de 

intellektuella inom den svenska journalistkåren. I boken Den undflyende 

sanningen ställer han frågan:  

 

Vilken är journalistikens roll i ett samhälle som det svenska? Medierna 

vill gärna beskriva sig som en fri och kritiskt granskande kraft. Med ett 

statsbärande parti borde det rimligen innebära att en väsentlig del av 

journalistiken i Sverige ägnas kritisk granskning av denna för en 

                                                      
5
 Termen ”frankofoni” täcker såväl de fransktalande befolkningarna i Frankrike, Belgien, 

Kanada, Louisiana, Schweiz, i Afrika, på Madagaskar, Antillerna, Mellanöstern, etc, och en 

rörelse tillförmån för franska språket. Den uppstod runt 1880 och fick spridning kring 1960 (Le 

Petit Robert, 1993). 
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demokrati unikt dominerande makt, inklusive dess institutioner, 

intresseallianser och samhällsmönster. Av detta ser vi föga. Tvärtom 

ligger det närmare sanningen att hävda att svensk journalistik på det stora 

hela understödjer makten. Den är en medkraft och inte en motkraft. 

 ( Bergström, 2004: 83). 

Merparten av svenska journalister tillhör, tillägger han, en medelklass som, till 

skillnad från förhållandet i Frankrike, inte i någon större utsträckning själv äger 

medier i Sverige och därmed är oberoende. Deras attityd kan därmed mer än på 

andra håll ha präglats av idéerna om ”folkhemmet”. De kan därmed ha en 

naturlig fallenhet för en allmän samhällskritik snarare än för mer begränsade 

och, skriver han, mer konstruktiva mål som folkuppfostran… Det skulle även 

finnas: 

En viss intellektuell lättja, som tar sig uttryck i att man hellre arrangerar 

en duell mellan två parter än läser in statistik som rentav kan visa att båda 

parter har fel. Övertron på det konkret synliga kan hos en del journalister 

också leda över i naivitet.  

(ibid, 88) 

Måste vi alltså konstatera att det begränsade antalet innehavare av 

«problemformuleringsprivilegiet» i Sverige helt enkelt är en fråga om 

socialgruppstillhörighet? Nej, så enkelt är det inte. Ordet «intellektuell» har, som 

historikern Sven-Eric Liedman visat i en essä «De intellektuelle i Sverige och 

Frankrike», faktiskt franskt ursprung och spreds «sedan i resten av Europa i 

samband med en mycket bestämd, konkret och omskakande händelse, nämligen 

Dreyfusaffären, som pågick 1894-1906» (Lidman, 2003 : 270). Det var somliga 

stora författare som Émile Zola och Anatole France, kompositörer och 

konstnärer samt politiker som Jean Jaurès eller Georges Clemenceau
6
, som i 

kraft av sina ursprungliga funktioner även kom att få en intellektuell och ibland 

politisk roll i samhället (ibid). Kanske hänger ordet faktiskt ihop med en viss 

form av samhälleligt ansvar? 

                                                      
6
 Jean Jaurès, (1859-1914) socialist, filosofidoktor och litteraturkritiker, Georges Clemenceau 

(1841-1929) journalist och fransk politiker, även kallad ”Tigern”. 
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Här ska jag nu bland annat hävda att rollen som fransk intellektuell sedan länge 

alldeles utmärkt illustreras av ledarskribenten Jean Daniel. Han är sedan närmare 

femtio år verkställande direktör/chefredaktör för franska intellektuellas tidskrift 

framför många andra: Le Nouvel Observateur. Som min huvuduppgift har jag 

valt att titta närmare på några av hans ledarartiklar och den redaktionella modell 

han representerar i hopp om att på så sätt sedan kunna fördjupa diskussionen om 

våra svenska intellektuella. En motsvarighet på svenska till Le Nouvel 

Observateur när det gäller dess dragningskraft på de intellektuella i vårt land var 

Moderna Tider ; så har jag i varje fall sett på saken i denna uppsats. Tyvärr utges 

den sistnämnda inte mer. Men jag kommer att utnyttja några av ledarartiklarna 

och den redaktionella modell den kan sägas representera för att bättre förankra 

min undersökning, vars centrum dock är och förblir Le Nouvel Observateur, och 

Jean Daniel.   

Det finns, som jag ser det och för att återigen anknyta till Josephson, en reell fara 

med en engelsk diskursiv hegemoni i Sverige. Att de intellektuella nästan alltid 

begränsar sitt synfält till det engelska, riskerar att få alltmer ödesdigra 

konsekvenser i ett litet land. Det behövs nytt bränsle i den gamla debatten om 

«problemformuleringsprivilegiet» i Sverige. Detta är mitt bidrag. 
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2.  METOD 

Jag har alltså konstaterat att Olle Josephsons artikel varnat för vissa negativa 

sociala effekter, som kan bli verklighet, om engelskans «diskursiva hegemoni» 

(Josephson, 2003: 104) endast pågår inom en begränsad elit.  

 

I januari 2001 lanserade dessutom några statsvetare under ledning av professor 

Olof Petersson en appell på DN-Debatt, där de menade att det nu är hög tid att 

äntligen skapa ”en offentlig europeisk arena” i Sverige! (Petersson, 2001) De 

nämner dock inget om hur man, om en sådan arena skulle uppstå, då skulle se på 

engelskans och franskans roller…
7
 Eftersom Sverige ju tillhör de « Små » i EU-

kretsens 27 länder med allt vad detta innebär vad gäller konkurrens och 

demokrati, blir det i så fall inte extra sannolikt att den gamla intressekonflikten 

mellan två stora politisk-kulturella modeller, som engelskan och franskan är 

språkliga uttryck för, då snart blir akut även för oss?  

 

För att belysa dessa frågor, presenterar jag här figuren av Francis Balle om de två 

journalistiska modellerna: 

 Den anglosaxiska modellen                    
Den europeisk-meridionala 

modellen 

 

Principer «Fakta är fakta » Det finns ingen objektivitet  

Dogmes Objektivitet: hålla isär fakta och 

kommentarer om fakta 

Journalistens hedersprincip: erkänna 

sin subjektivitet 

Huvudsaklig representant Reportern Kolumnisten 

Disciplin Autonom, frigjord Behåller kopplingen till litteratur och 

politik 

Förhållande till «källorna » Oundvikliga, diskreta Mer sparsamma, men även mer 

förtroendefulla 

Organisering Kollektivt arbete Individuellt arbete 

Kardinal dygd Neutralitet, delat ansvar, solidaritet 

med likar 

Skarpsinne, mod, individualism 

 

  (efter Balle,  2000, s 60). 

 

 

                                                      
7
  Däremot skriver författarna i SNS då nya Demokratiråd att: «Språkbarriärerna mellan olika 

länders massmedier måste attackeras så att vi får en livligare alleuropeisk debatt och en rikare 

spegling av skeenden och levnadsvillkor i olika delar av Europa.»  (Petersson, 2001). 
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2.1.   Avgränsningar och hypoteser  

Det står klar att den första av dessa båda modeller, den anglosaxiska (här kallad 

MAS) inte är europeisk på samma geopolitiska vis som den andra (här kallad 

MEM). Men för den studie jag ska genomföra har de samma värde.  

Således, ska jag i detta kapitel nu undersöka i vilken grad de franska och svenska 

ledarartiklarna motsvarar någon viss av dessa modeller hos Balle. Jag stöder mig 

mot Josephsons frågor (se nedan) i «Språket och makten» (2002: 102-103) med 

ett undantag: i stället för att formulera en fråga om vilka värdeomdömen som 

finns i texten, har jag föredragit att undersöka på vilka arenor sådana 

värdeomdömen förekommer. Ordet «arena»
8
förefaller nämligen nära 

sammanhängande med just den typ av värdeomdömen det här är fråga om: mer 

eller mindre explicita uttalanden från institutioner och/eller från allmänheten på 

en nationell eller ibland internationell nivå. Dessa värdeutsagor framförs, för att 

tala med Josephson, inte i form av råd eller propagerande av specifika tankar, 

utan just «för att få ett tänkesätt att framstå som naturligt» (ibid). Det är viktigt 

att notera att sådana utsagor ofta är av politisk natur och att de därför framträder i 

helhet först vid en noggrann genomgång av hela corpus. Det är naturligtvis 

omöjligt att sammanfatta den typen av uttalanden i en tabell, och därför hänvisar 

jag läsaren till att själv orientera sig i om sammanhanget i, kap. 8.1. Bilaga I.  

För att närma oss Balles kategorier i de franska ledarartiklarna (här NO) liksom i 

de svenska (här MT), ska vi börja med att söka svaren på de tre grundläggande 

frågorna, av typen diskursanalys som Josephson använt (2003: 102-103). Studiet 

gäller alltså i en första fas framför allt följande tre frågor: 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8
 « Arena»: Ordet kommer enligt Le Petit Robert från amfiteaterns sandbelagda område på 

vilka gladiatorerna stred. Det används idag i överförd betydelse för att beteckna den politiska 

arenan. 
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 Vilka arenor presenteras i texterna? 

 Vilka aktörer finns i texterna (vem agerar mot vem)? 

 Vem avses med vi i texterna? 

 

Svaren på dessa tre frågor hittar du alltså i analyserna av ledarartiklarna i 

Bilaga I (kap 8.1).  

 

Men jag fann också att jag behövde vidga problematiken för att även kunna 

öppna upp dem mot det perspektiv som Balle har i sina två modeller. Det har 

därmed tillkommit ytterligare två frågor:  

 

 Vilken roll spelar Europa i dessa texter? 

 I vilken utsträckning förekommer EU-medborgare i dem? 

 

Det sammanlagda resultatet av alla dessa frågor gav mig några teman, som är 

relevanta för alla ledarna och som läsaren finner i kap 4.1. 

 

Skälet till att det krävdes flera frågor är att min frågeställning uttryckligt berör 

«makten över ordet» (ibid : 98) på nationella nivåer och i Europa. Kan det vara 

så att en svensk fixering vid en enda av dessa två modeller, skulle kunna bli 

alltmer problematisk i «l’UE 27»? Förhoppningen är att mina frågor kommer att 

kunna belysa detta mer. 

 

En lärare i statsvetenskap vid Stockholms universitet, Peter Strandbrink, skrev 

1997 en lärobok, EU-retoriken. Teman i den svenska debatten om EU-

medlemskap. Han analyserar där det «diskursiva rummet» genom att i EU-

retoriken göra en «nivå- och sektorsmässig uppdelning – vertikalt och 

horisontellt» (Strandbrink, 1997: 10), så här: 

 

 

 

 



11 

 

Den horisontella uppdelningen innebär att argumenttyperna skiljer sig åt 

vad gäller grad av generalitet, abstraktion och hierarkiskt läge. Vissa 

figurer kan inte utan svårighet stå på egna ben, utan är beroende av 

vidhängande mer generella föreställningar på en högre nivå av politisk 

och begreppslig abstraktion. Att matkvalitet, arbetslöshet, jämlikhet, 

industriproduktion och arbetsmarknad påverkas på ett radikalt sätt av ett 

EU-medlemskap är meningslösa påståenden om inte referenser görs till 

bakomliggande idéer om dessa företeelsers plats, värde och roll i ett 

större sociopolitiskt, ideologiskt eller diskursivt sammanhang. (ibid). 

 

På det viset kommer Strandbrink fram till att det i den svenska debatten vid EU-

inträdet finns tankar och argument, som obestridligen har ett värde men som kan 

inordnas inom två skilda nivåer, den första «tillämpad, praktisk et beroende», 

den andra «övergripande, teoretisk och bestämmande» (ibid : 11). Han urskiljer 

också en «tredje argumentativ nivå», som :  

 

bestämmer vad som är möjligt att påstå inom den accepterade 

förnuftighetens ramar. Eftersom den moderna demokratiska kulturen 

antar att en rationell ordning både är principiellt möjlig, och att förnuftet i 

realiteten styr medborgares och andra aktörers politiska deliberation, blir 

denna epistemiska hypernivå i praktiken avgörande för vad som uppfattas 

som ett legitimt sätt att se på samhället och den politiska processen. 

Kunskapen är på så sätt ett mäktigt vapen. Den som erövrar den behöver 

inget annat (ibid : 11).  

 

Strandbrink menar att en sådan «principdebatt» alltid är väsentlig då de principer 

som utvecklas «på den högpolitiska arenan (min kursivering)» (ibid) oftast kan 

visa sig vara desamma som återfinns:  

 

«i mer lågpolitiska miljöer. Jag misstänker också att avståndet från 

parlamentets politiska finrum till gatornas och torgens politik är kortare 

än man vanligen förmodar» (ibid).  
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Jag menar att Strandbrinks påståenden mycket väl illustrerar tankarna hos 

Josephsons, vilken, utan att vara lika explicit, skriver om just denna 

argumenterande hypernivå, i sin artikel i Fronesis.  

 

Det behöver knappas sägas att denna nivå även blir viktig i denna uppsats, som 

för att närma sig och förstå Balles journalistiska modell behöver finna en 

undersökningsnivå mittemellan de båda ovanstående ytterlighetsnivåerna i 

temana om EU-medlemskapet. Med dessa avgränsningar blir alltså mina 

hypoteser följande: 

 

Den första hypotesen är att de båda journalistiska modellerna av Balle verkligen 

motsvarar en verklighet, som många medborgare i Sverige och Europa idag kan 

känna igen sig i.  

Min andra hypotes är att en anglosaxisk modell enligt ovan faktiskt kan påvisas i 

de analyserade artiklarna i Moderna Tider (se analyser i kap 8.1 och corpus, kap. 

8.2), liksom att en europeisk-meridional modell är förhärskande i artiklarna i Le 

Nouvel Observateur. 

Tillkommer gör slutligen två sekundära hypoteser, inspirerade av Strandbrink, 

nämligen att de båda modellerna visar att den förstnämnda gruppen är av en 

karaktär, som tydligt visar att MT hade ett «tillämpat, «praktiskt» och 

«beroende» förhållningssätt, medan NO kan sägas dra åt det «övergripande », 

«teoretiska» och alltså även «bestämmande» hållet, vanlig i EU-retoriken.  

Tanken är naturligtvis att kunna visa att en viss typ av språkdebatt verkar saknas 

i det angliserade Sverige, en debatt, som behövs för att bättre förstå Sverige i 

Europa och Europa i Sverige. 

 

2.2.   Mål och corpus 

Med hjälp av några franska och svenska ledarartiklar ska vi nu försöka upptäcka 

vad som styr dynamiken på den politiskkulturella offentliga arenan genom Balles 

kategorier (se hans figur, s 8). Hur står det egentligen till med det gamla 

«formuleringsprivilegiet» i både Sverige och Europa? 
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Låt mig först presentera det franska tidningsmaterialet, som har begränsats till 

fyra stycken ledarartiklar, då de alla är långa och komplexa, alla från år 2004. 

NO 1 :  « Le message de l’islam français/ De franska muslimernas budskap», 

NO 2 :  « Europe, encore elle.../ Än en gång Europa», NO 3: «Une stupéfiante 

liberté / En förbluffande frihet », NO 4: «Le destin des illusions / Illusionernas 

öde»
9
. 

Därefter kommer fem artiklar från MT:s sista år, fem artiklar som liksom de 

förra kan användas för mina frågor och hypoteser och som jag – på samma sätt 

som de franska, bedömt att de väl representerar tidningen. De sträcker sig från 

februari till november 2002, då tidningen upphör. De är MT 1: «En svensk 

tiger», MT 2: «Oskolan », MT 3: «Massakern på modet», MT 4: «Redaktionell 

baksmälla», MT 5: «Demokrati är mer än politik».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9
 Den franska corpusen har givetvis lämnats oöversatt. För den som, utan att vara 

franskspråkig, är intresserad av fler exempel på franskans vändningar i svensk översättning 

hänvisas än en gång till sammanfattningarna i Bilaga I, s 58 ff. 
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2.3      Ledarskribenterna  

 

2.3.1  Jean Daniel / Le Nouvel Observateur 

I Frankrike finns, enligt Josephson, «ett starkt och väletablerat 

bildningsborgerskap med avgörande inflytande över utbildning, kulturliv och 

medier» (Josephson, 2003: 100). Det låter som en direkt beskrivning av Jean 

Daniel. Här har vi en av dessa franska intellektuella, som i decennier innehaft sitt 

lands problemformuleringsprivilegium – och ofta dessutom i världen. För att 

kontrollera riktigheten i Josephsons utsaga, låt oss först se vad forskaren Louis 

Pinto skrivit om honom. Redan 1984 bekräftade Daniel då i en intervju:  

 

Varför skulle vi förneka att vi var borgare? Varför skulle vi inte se det 

faktum i ögonen att den roll som kommit oss till del var att utveckla 

borgerskapet och eliterna (ibid, 229)? 

 

Här, till skillnad från den sociala tillhörighet som Bergström noterade angående 

de svenska journalisterna, skulle vi alltså ha att göra med en person, som trivs 

och är verksam i rollen som – borgerlig – intellektuell… Men är det verkligen 

fullt så enkelt?  Om man får tro en annan observatör från samma period, den 

engelske historikern Theodore Zeldin, så är klasstillhörighet som enda 

hänvisning för att förstå de franska intellektuella en fälla:  

 

Hos honom döljer auktoriteten i skrivandet ett tvivel. Och det är för att de 

profana inte upptäcker osäkerheten bakom tvivlet, som de, bländade av 

en kraftfull prosa, ibland slås ned av dessa franska intellektuella - 

envetenhetens hörnsten. Men man gör fel att tro att de konstituerar en 

egen klass.  

( Zeldin, 1983: 371) 
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Låt oss alltså titta lite närmare på de myter som döljer sig bakom fenomenet Jean 

Daniel (se även kapitel 3)!   

 

Publicisten Jean (Bensaïd) Daniel föds i Blida, i Algeriet, som en av 

medlemmarna i en stor judisk familj, där pappan var arbetare med franskt 

medborgarskap. Den som än i denna dag (november 2006) varje vecka punktligt 

låter trycka sin ledare, ofta är lång, i L’Obs, är framför allt en produkt av en 

komplicerad värld. Han är författare till ett stort antal politiska essäer, reportage, 

självbiografiska essäer och romaner och gjorde sin karriär inom journalistiken 

som redaktionschef vid veckotidningen L’Express,1955 – 1963 (Encyclopædia 

universalis France S.A.,2000). Han blir sedan, genom att lämna denna tidskrift 

som enligt honom blivit alltför påverkad av de amerikanska news magazines, 

enligt det franska uppslagsverket Le Petit Robert des noms propres (2002) den 

som i mycket hög grad «bidragit till» att göra NO till «tidskriften för den 

intellektuella vänstern». Och ändå har Josephson inte fel: det är faktiskt en hel 

värld, «Jean Daniel och hans vänner» (Alia, 2003:9), som genom flera decennier 

bidragit till hans rykte och som med tiden kommit att framstå som något av ett 

«varumärke» - journalister, författare, akademiker (särskilt från humaniora och 

samhällsvetenskaper) – och sympatisörer – över hela världen...
10

 

För att framgångsrikt förena så skilda världar: den intellektuella, den politiska 

och journalistiska, och kulturens, fordrades vissa gemensamma intellektuella och 

stabila värden, som jag kommer att återkomma till i denna uppsats. Men om vi 

håller oss till politiken, så har hans stora (strids)ämnen genom åren varit: 

vänstern, Algeriet-konflikten, problemet Israel, det kommunitära avsteget och 

Europa, för att här bara i förbigående nämna de viktigaste. 

 

 

                                                      
10

 Mer än filosofen Jean-Paul Sartre, hör filosofen och nobelpristagaren Albert Camus till Daniels 

«vänner» av hjärtat. Se Zeldin: «Även om Sartre fascinerar honom, har han aldrig varken delat eller 

förstått det hat denne upplevde inför sin egen miljö och familj. Eftersom han själv är arbetarson menar 

han sig inte känna någon skuld över att ha blivit borgare. Drömmen vore ett land utan klasser, utan raser, 

utan vare sig gränser eller hierarkier; det skulle även innebära ett samhälle där de intellektuella varken 

formerade ett getto eller ideologiska elfenbenstorn» (Zeldin, 1983: 369).   

 



16 

 

Det framkommer om inte annat när man läser vittnesbörden i en färsk 

samlingsvolym, Jean Daniel l’observateur du siècle / Jean Daniel – seklets 

observatör, som publicerades i samband med att Daniels manuskript 

överlämnades till La Bibliothèque nationale de France. I denna bok finns en 

beskrivning av islamologen Mohammed Arkoun, som framhåller honom som en 

man som i synnerhet varit «trogen mot den etniska ’mångkulturalismen’ i 

Algeriet», under hans barndom, «innan det oförsonliga systemet med ömsesidig 

bannlysning tog form» (Arkoun, 2003:10). Han fortsätter: 

 

Min intellektuella, kulturella och politiska frändskap, som jag upplever 

den varje gång jag läser eller lyssnar på Jean Daniel är så djup att det 

aldrig har funnits någon anledning för oss att förklara dem. Jag tar 

intuitivt emot den historiska solidaritet som dikteras av hans 

ställningstaganden, hans didaktiska stil, hans analyser som präglas av 

viljan att låta rollen som intellektuell kulturförmedlare väga tyngre än 

rollen som militant för ett visst parti, ett läger, en gruppgemenskap, en 

nation... Förmedlaren vet att han måste lyssna [...] för att bättre förstå [...] 

kommunikationen mellan olika protagonister, och vårt algeriska ursprung 

lärde oss förstå i hur hög grad den interkulturella dialogen alltid varit en 

bristvara mellan de så kallade arabiska och muslimska världarna och alla 

de olika protagonister som man felaktigt stoppar i påsen ’Västerlandet’ 

[...] (ibid, 130). 

 

Historikern Mona Ozouf tycker sig för sin del i honom känna igen «en författare 

som kan vara tacksam mot sitt ursprung och sätta namn på sin tillflykt. Men å 

andra sidan är Jean Daniel en som dyrkar det universella » (Ozouf, 2003:99, min 

kursivering). Utifrån en tolkning av Daniels personliga historia, som grundar sig 

på «familjen, litteraturen och skolan» (ibid, 100) tycker hon sig i honom finna en 

process i tänkesättet, närmast en metod, som enligt vad jag förstår onekligen är 

vitt spridd – men som på vissa håll, märkligt nog, förbigås med tystnad: 

 

 

Är det att föra paradoxen för långt att antyda att det som hos honom 

kommer först, är det universella ? (fortfarande min kursivering) Det är 

först i nästa fas han upptäcker att individerna även är konkreta människor 
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med en personlig historia och att ingen kan leva efter abstrakta normer  

(ibid). 

 

Emellertid saknas en röst i detta porträtt av Daniel. Den uttrycks i boken av den 

före detta utrikesministern i den socialistiska regeringen under Lionel Jospin, 

Hubert Védrine, och visar på de ofta just «förtroendefulla» relationerna som 

Balle noterade mellan journalistikens och politikens världar i figuren (se s 8 

ovan, MEM): 

 

Jean Daniel är verkligen journalisten med stort J [...]. Men på samma 

gång symboliserar han idag någonting som helt går på tvärs mot vad det 

mediala systemet har blivit [...] Det finns i hans sätt att närma sig saker 

och ting, människor och idéer en intellektuell lyster, en autenticitet som 

gör honom [...] till den diametrala motsatsen till dagens mediesystem, d v 

s konkurrens om marknadsandelarna och tvång att höja läsarsiffrorna 

med allt vad detta för med sig[...].  

(Védrine, 2003: 160-161) 

 

Författaren och ledamoten i Franska Akademin, François Nourissier, ger som så 

många andra, sin hyllning till ledarskribentens mänskliga och moraliska 

kvaliteter:  

Jag tycker mig alltid ha funnit honom på just det ställe där heder och 

realism ville att han skulle vara: varken ‘smutsig om händerna’ eller med 

huvudet i skyn. På jorden, och ren: där är ingen trängsel (ibid, 57). 
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2.3.2  Susanna Popova / Moderna Tider 

 

Vi ska nu vända blickarna mot den svenska tidskriften Moderna Tider och dess 

ledarskribent Susanna Popova, idag, 2006, kolumnist på Svenska Dagbladet. 

Moderna Tider uppstod år 1990 när industrimagnaten och finansmannen för 

MTG (Modern Times Group), Jan Stenbeck slog sig ihop med Göran Rosenberg 

och skapade en debattidning och samtidigt ett «intellektuellt alibi» (Per 

Andersson, 2000: 299) för sina finansiella exploateringar på andra fronter. Den 

tidning som blev resultatet och vars namn uppfanns «mest efter den franska 

tidskriften Les Temps Modernes som Sartre var med och redigerade och lite efter 

Chaplins film» (ibid, 288) hade under sin korta tid två huvudsakliga 

chefredaktörer: Göran Rosenberg och Susanna Popova, den senare mellan 1999 

och 2002. Peter Olsson hade denna roll från maj till oktober 2002. 

 

Professionalismen hos Susanna Popova (född 1956) som journalist och författare 

är välkänd. Hon har nyligen kommit ut med två böcker om feminismen i 

Sverige. Hon har ställt viktiga frågor kring det hon kallat «Sverige och 

tystnaden», 2006. Hon är alltså, precis som Daniel, en engagerad och skarpsynt 

journalist. Så till exempel, fungerade hon som «moderator» i april 2005 vid ett 

seminarium anordnat av Timbro/Stiftelsen Fritt Näringsliv under rubriken: 

«Desperata yrkeskvinnor – Vad döljer sig under den perfekta svenska ytan?», där 

hon tillsammans med andra intellektuella och debattörer (som Ursula Berge, då 

chef för tankesmedjan Agora, Lotta Gröning, debattchef vid Aftonbladet och 

Magnus Henrekson, dåvarande professor vid Handelshögskolan) undersökte 

situationen för de «ångestfyllda» mammor, som rusar mellan jobbet och dagis i 

en ständig jakt för att få tillvaron att gå ihop (Timbro, 2005, Internet).  

 

 

I en intervju med henne av Håkan Lindqvist i journalisternas facktidning 

Journalisten, i januari 2005, skriver hon att hon vill att fler journalister ska stå 

upp inför allmänheten med «ett mer professionellt förhållningssätt» – och att 
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dessa måste granskas hårdare just i egenskap av professionella. Men hon anser 

också att det behövs större förståelse från «folk» för hur media fungerar 

(Lindqvist, 2005: 29). 

 

Den 21 juli 2005 levererade filmprofessorn och TV-krönikören, Leif 

Furhammar, ett skarpt porträtt av henne i Dagens Nyheter, apropå det program 

«Media 8» (också inom MTG-gruppen), som hon varit programledare för sedan 

starten 2004, och som:   

 

lyckas så jämförelsevis bra med att göra substantiell journalistik av sin 

mediegranskning [...].Lite har det att göra med en välgörande puritansk moral: 

här bryr man sig inte ens om att försöka göra stoffet underhållande. Det får räcka 

med att det är intressant. Susanna Popova leder programmet med en målinriktad 

envetenhet som inte utesluter en beundransvärd oväld i mötet med ideologiska 

motståndare. Hon tar in experter som har ordentligt på fötterna när de uttalar sig 

om saker och ting, som medieforskarna Karl-Erik Gustafsson och ständige 

kommentatorn Jesper Strömbäck. Hon har tillräckligt med utrymme för att kunna 

ge gästerna tid att prata och tillräckligt med pondus för att få dem att använda 

tiden väl.  

(Furhammar, 2005)   

 

Apropå formgivningen av programmet är Furhammar mera kritisk  – men 

träffande - och rolig: 

 

Ett märkligt landskap är uppbyggt i studion, bestående av ödsliga öar av 

blänkande stål. På den största öns västkust sitter Popova avskild. På andra sidan 

ön sitter gäster som försöker få någon sorts rumslig kontakt med henne. Sedan 

finns det en annan ö längre västerut dit vissa speciella medverkande är förvisade. 

Ibland vänder sig Popova om och kommunicerar med dem tvärs över det 

synbarligen oöverklivliga sundet (ibid).  

 

Efter att således ha tecknat ett par snabbporträtt av de två journalister vars 

artiklar vi nu ska belysa, ska vi nu återvända till Jean Daniel och hans 

«europeisk-meridionala» kontext. Och försöka ta kål på några seglivade franska 

myter.   
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3 .  F R A N S K A  M Y T E R  –  O C H  S E D A N ?  

3.1.   Det franska språket 

Det är svårt att beskriva veckotidningen Le Nouvel Observateur eller dess 

chefredaktör, Jean Daniel, utan att samtidigt komma in på «problemet» med det 

franska språket. Vari ligger då detta problem? 

 

Franska språket har sedan mycket lång hamnat i skamvrån på grund av sin 

universalism, som den allmänt brukar kallas, ett ord som vi redan mött i denna 

uppsats (kap.2.3.1). För många människor och kanske allra mest i Sverige, är 

detta ord liktydigt med pretentioner på en universalism à la française. Det är 

alltså fråga om en appellation, som gett upphov till många stridigheter – 

samtidigt som myterna bestått. Vad är det fråga om?  

 

«Universalism» är ett abstrakt ord som har utvecklat sig i ett land, Frankrike, och 

som vill torgföra «den abstrakta humanismen», enligt språkvetaren och poeten 

Henri Meschonnic (Meschonnic, 1997: 208). Uttrycket har väsentligen sin rot i 

«Den franska Revolutionen, vilken grundlägger myten om den franska 

Republiken», detta om man får tro sociologen Pierre Bourdieu i dennes artikel 

«Deux impérialismes de l’universel / Två imperialismer om det universella» 

(Bourdieu, 1992: 150). Det rör sig om en tankeriktning, enligt vilken «den 

mänskliga naturen i grund och botten är densamma överallt» (Meschonnic, 1997: 

208). Och för att öka på komplexiteten enligt Bourdieu, så existerar det alltså på 

andra sidan Atlanten en liknande universalism (och en humanism), som i detta 

fall grundar sig på «ett monopol på de Mänskliga Rättigheterna, ett 

Mänsklighetens monopol» (Bourdieu, 1992:150).   

 

Ett av många skäl till att termen «universell» så ofta har ifrågasatts, är antagligen 

att det kan associeras med termer av typen «geni», «klarhet» eller en «politik» 

för franska språket – alltså med värden, som à priori är öppna för skilda 

tolkningar.
11

  

                                                      
11 Se även Claude Hagège, språkvetare vid Collège de France, och hans påstående, för vilken en fransk 

språkpolitik skulle vara ett konstituerande drag i landets historia. Han «frammanar vältaligt ett Frankrike 



21 

 

 

Därmed skulle universalismen i det franska språket, snarare handla om en 

klarhetens myt. Ett fält där denna myt särskilt omhuldas är, enligt Meschonnic, 

frankofonin:  

 

Frankofoni, ordet är inte så kul det heller. Det framstår som förbrukat av 

för mycket försiktig taktik och förtret. Det är inte bara gammalt, det 

känns utnött. Ingen har någonsin talat om något slags anglofoni, för 

antalet engelsktalande folk är för många och diversifierade [...] Anglofoni 

- nej, english-speaking world - ja. Skillnaden, liksom vad som står på 

spel, blir klart (Meschonnic, 1997: 209).  

 

Skulle problemet med det franska språket, för en del, helt enkelt gå att förknippa 

med de skilda värden som erbjuds av frankofonin, respektive «english-speaking 

world»? Värden som från båda från båda sidor har en naturlig tendens att 

uppfattas som en «diskursiv hegemoni – frågorna kan inte ställas på annat 

sätt» (Josephson, 2003: 104)?  

 

Jag konstaterar att Jean Daniel och hans journalistik genomsyras av den typ av 

universalism, som kan förknippas med myten om språklig klarhet och att den 

även kännetecknas av reella skillnader i förhållande till den engelsktalande 

världen. Närmast ska jag undersöka i vilken utsträckning denna universalism 

tenderar att föra i riktning mot den europeisk-meridionala modell (MEM), som 

presenterades på sidan 8. Jag har även antytt att det finns en frändskap mellan 

Susanna Popova i Moderna Tider vad gäller värden inom «english-speaking 

world», något som ytterligare bekräftas av artiklarna i min corpus och pekar på 

en anglosaxisk modell. Men nu ska vi först gripa oss an Le Nouvel Observateur, 

dess journalistik, och värld.  

                                                                                                                                            
som från första början och till idag skulle vara en kamp för språket: detta är ‘i Frankrike en fråga om 

politik i lika hög grad som en fråga om kultur’.» (Hagège, 1996: 69) Och inflytandet än idag från Franska 

Akademin och La Loi Toubon, som begränsar antalet engelska ord som får användas i medierna, bekräftar 

detta.» (Salevid, 1999: 30).  
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3.2.   Le Nouvel Observateur 

Ännu en etablerad myt handlar om Frankrike som ett modernt land, och – enligt 

en dominerande svensk opinion - traditionellt. Le Nouvel Observateur är en 

arena där alla dessa myter möts varje vecka – om franska språket, moderniteten, 

traditionen, etc.  

 

Tidningen har det gemensamt med Moderna Tider, att det i båda fallen handlar 

om tidskrifter som kommit till under trycket av tidens rörelser såsom periodiskt 

utkommande röster för en «modern» opinion. Men när det första numret av NO 

ges ut den 19 november 1964 i 50 000 exemplar och med Claude Perdriel som 

finansiär och Jean Daniel som grundare och verkställande direktör, så sker detta 

redan på basen av en lång tradition. Först kom L’Observateur politique, 

économique et littéraire, som grundades 1950 (20 000 exemplar) av några 

journalister som stod kommunistpartiet nära, sedan kom France Observateur, 

kommunistisk, och först därefter uppstod vad som skulle komma att bli det långa 

äventyret «Nouvel Obs: ‘flaggskeppet’» som den med respekt omtalas på en sida 

på Internet (ESJ 2005). NO slår igenom från början, för «Den har förmåga att 

välja händelser som kanske passerar förbi oförmärkt, men som i morgon hamnar 

på ‘ettan’ i övriga tidningar.» (Pinto, 1984: 25). Med tiden blir layouten mindre 

stel än hos föregångarna, elegantare, och framför allt, föds en stil «Nouvel Obs », 

som kommer att resultera i en av Frankrikes – och sannolikt världens - mest 

uppskattade veckomagasin. NO lyckas ofta hitta sådana problem som även andra 

medier sedan tagit upp till behandling: 

 

Partiapparaternas politik kändes urtråkig, men en annan politik dök upp 

som handlade om skolan, tidsandan, religion, decentraliseringen, 

bekräftandet av etniska grupper, miljön, regionutvecklingen.  

( ibid, 3 ) 
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Så föds en tidning, ursprungligen genom opposition från vänster, som med tidens 

gång får en alltmer fri framtoning. Jean Daniel har alltid uttryckt sitt oberoende. 

Och som om traditionen från tidningens föregångare ännu hade ett ord med i 

laget, har det funnits tider av öppen antipati mot Le Nouvel Observateur från 

statsmakternas sida, men även från läsekretsens
12

.  

 

Försäljningssiffrorna har ibland blivit lidande, men mot förväntan säljer man inte 

tidningen utan bestämmer sig tvärtom för att, år 1984, investera ytterligare 

kapital i den, så att man kan bli majoritetsägare. Förvisso innebar detta även att 

konceptet fick modifieras en smula och man närmade sig åter the news 

magazines. Efter 1988 NO öppnade tidskriften än en gång upp sig för nya ämnen 

som naturvetenskap, medicin, stadsplanering (ibid, 2005, Internet). Men den 

uppenbara känsligheten för tidens tendenser har aldrig resulterat i enbart 

anpassning.  

 

Vad händer med NO framöver? Den 26 november 2004 beskrev Le Monde 

tidningen under denna rubrik: «Le Nouvel Observateur i god form men lämnar 

inget åt slumpen». Ett år senare, den 4 april 2005, rubriksätter Le Figaro: 

«Förväntad sammanslagning med Challenges: Le Nouvel Obs blickar mot Le 

Nouvel Economiste ». Eftersom Claude Perdriel CA idag även ger ut Challenges 

(idag en veckotidning) och Science et Avenir, är förändringar att vänta.  

 

Mänskligt att döma är ständige chefens, Jean Daniel (86 ans), tid snart ute. Men 

hans exceptionellt långa tid i ledningen av en tidning som alltid har placerat sig 

själv i mittfåran av de «moderna tiderna» bekräftar att vi talar om ett land, där 

«tradition» och «modernitet» inte är fiender. 

 

 

 

 

                                                      
12

   «Ett exempel: år 1954, när problemet i Algeriet startar, publicerar tidningen [...] sin 

position. En ledarartikel [...] av Claude Bourdet, en av grundarna, leder till ett första 

beslagtagande; dessa äger sedan rum sexton gånger under kriget, varav femtiotre på algeriskt 

territorium», enligt «Caractère, Le site des professionnels de l’imprimé » (Internet, 2005). 
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4.  UNDERSÖKNINGSRESULTAT 

4.1.   Artiklarnas teman 
 

Jag ska nu gå över till resultaten av mitt studium av ledarna. För att kunna 

sammanfatta resultaten någorlunda enkelt har det varit nödvändigt att ställa upp ett par 

tabeller, den första över franska NO, den andra över svenska MT. Tabellerna bygger 

på de hypoteser som angivits i 2.1, det vill säga tre diskursanalytiska frågor enligt 

Josephson och två kompletterande frågor enligt Strandbrink. Analyserna återfinns i 

kap.8.1. 

 

TIDSKRIFT/

ART. 

ARENA AKTÖRER  «Vi» EUROPA MEDBORGARE 

NO 1 

MESSAGE 

/BUDSKAP 

En rad 

länder i 

världen; 

Frankrike 

Kidnappare, 

terrorist- 

organisationer; 

franska folket; 

opinionen; franska 

muslimer; 

institutioner; 

politiker; 

intellektuella 

«en hånad 

Republik» 

Daniel = NO 

 

Ja, som en 

del av 

världen 

Ja: amerikanarna; «denna 

unga (...) muslimska» 

NO 2 

L’EUROPE/

EUROPA 

Världen; 

Europa 

Uppsatta personer 

inom fransk 

politik, irakier, 

européer 

Daniel = 

NO; 

européer; 

amerikanare; 

irakier13 

Ja Ja: fransmän som röstat 

för/mot EU-fördraget; 

«en civilperson» 

NO 3 

STUPÉ-

FIANTE/FÖR

BLUFFANDE 

En 

parnass av 

medarbeta

re vid 

l’Express 

och NO; 

den 

franska 

litterära 

parnassen; 

platsen 

där frihet 

vinns 

Daniel, Sagan, 

andra journalister 

och författare 

(Mauriac, Gide, 

Houellebecq) 

NO:s 

«vänner»14 

Ja, genom 

att 

framställa 

en europeisk 

kulturs 

frihetsidé 

 Det rör sig snarare om 

enskilda som uppskattar 

frihet 

  (Fortsättning nästa sida) 

 

 

                                                      
13

 Se s 50, Bilaga 1: «Jag tror att Europa, och i första hand Frankrike, Tyskland och nu 

Spanien, borde göra allt för att i Irak öppna upp en tredje front, som skulle vara anspråkslös 

och ännu inte en försoningens och fredens väg utan helt enkelt ett vapenstillestånd [...] i syfte 

att kunna lägga fram en konstruktiv kompromiss för USA.» 
14

 Page 51: «Vi, jag menar de ansvariga, visste vad hon skulle skriva två år senare, och då 

fortfarande i våra kolonner.» 
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NO 4 

DESTIN/ILLU

SIONERNAS 

Humanister 

från 

Hamurabis lag 

till traktaten 

om mänskliga 

rättigheter 

Tänkare inom 

judiskkristet 

samhälle under 

renässansen till 

idag; pristagare; 

européer; 

spanjorer; 

«barbariet»; 

«terrorismen» 

Daniel – 

mediemakare 

och 

observatör; 

«den 

universella 

människan» 

Ja  Det handlar om upplysta 

«människor» och publiker; 

«det spanska folket»; «denna 

samling av fria folk » 

 

 Tabell: Fyra ledarartiklar i Le Nouvel Observateur, hösten  2004 

 

 

Sammanfattningsvis, ser vi att NO:s arena är vidsträckt. Även om franska 

värden står i centrum, så finns en vilja att infoga Frankrike i världen genom att 

hänvisa till breda befolkningsskikt som samtidigt är specifika. Aktörerna är 

därför fler och mer varierande, men ibland även mer individualiserade. En 

artighetens retorik tenderar att dölja dolda antagonister. Europa, EU och 

européerna är ofta närvarande och på olika vis. 

Därefter följer uppsamlingstabellen för MT: 

 

 

 

TIDSKRIFT/ART. ARENA AKTÖRER  «VI» EUROPA MEDBORGARE 

MT 1 

EN SVENSK 

Staten – där 

Sverigebilden 

i utlandet 

skapas  

Tjänstemän inom 

den svenska staten 

Upplysta 

svenska 

medborgar

e – eller 

duperade15 

Ja, som en 

del av 

världen 

Ja: svenskar  

MT 2 

OSKOLAN 

Svensk statlig 

skola vs. 

friskolor 

Ett offentligt 

Sverige engagerat i 

svensk skola: 

byråkrater, 

professionella; 

debattörer 

Inga 

namngivna 

personer; 

en upplyst 

publik 

Nej Nej: utom «tillräckligt många» som 

minns «den skola som gjorde skäl 

för namnet folkbildning» 

MT 3 

MASSAKERN 

Kulturdeparte

ment, 

intressegrupper

 ;tidningsredak

tioner 

Kulturministern; 

«politiskt uppfödda 

verkschefer», 

styrelser 

Informera

de 

personer i 

stora 

organisatio

ner16 

Nej Ja: Popova vänder sig till 

informerade grupper, t ex 

massmedia 

                                                      
15

 Se analys, s 54 Bilaga I: «Så urholkas nu allt snabbare det förtroende […] Fast vi märkte 

aldrig det»  

16
 Sidan 55: «Sverige är litet och det är mycket underhandskontakter.» 
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MT 4 

REDAKTIONELL 

Nationella och 

EU-domstolar 

Svenska jurister och 

från EG-domstolen; 

MT-redaktionen 

Chefredakt

örer MT & 

Bonniers 

Ja, repr för 

EU-

opinion & 

DN  

Nej: upplyst nyliberalt perspektiv 

MT 5 

DEMOKRATI 

Sverige inför 

valet 

Röstskolkare; «goda 

medborgare», 

populister; 

politikerklassen 

En 

missnöjd 

allmänhet 

Nej Ja: populistiskt perspektiv 

 

 Tabell: fem ledarartiklar ur Moderna Tider, hösten 2002. 

 

Jag sammanfattar tabellen: I MT är den huvudsakliga arenan ett officiellt 

Sverige-sammanhang – departement, skolor, väljare in spe, etc. Aktörerna 

utgörs i allmänhet av stora offentliga eller privata organisationer, mer sällan av 

individer. Dessa grupper, som framstår som lite anonyma, och som är mer eller 

mindre informerade och/eller bildade, agerar ofta grupp mot grupp. EU och 

medborgare i EU kan visserligen förekomma men det är snarare sällsynt. 

Däremot finns många exempel på nyliberala perspektiv.   

 

4.2.   Artiklarna vs. Balles kategorier  

Jag har konstaterat att Balles kategorier Balle (s 8) berör interkulturella aspekter, 

som karakteriserar två journalistiska modeller, MAS et MEM. Självklart måste 

det slås fast att eftersom jag här bara kunnat studera ett par tidningar och – på det 

hela taget – inskränkt mig till ledarskribenterna Jean Daniel och Susanna 

Popova, så är validiteten naturligtvis inte så omfattande. Man får se 

undersökningen som en början och att de här kategorierna skulle förtjäna ett 

fördjupat studium och en betydligt fördjupad analys än vad som är möjligt inom 

ramen för denna uppsats.   

 

Här har jag alltså begränsat mig till fem av Balles kategorier (kategorierna 

«Huvudsaklig representant» och «Organisering» har utgått) som ett slags 

utgångspunkt för att försöka frigöra två olika typer av politiska och kulturella 

visioner i Europa. Var och en som dagligdags använder den ena eller andra av de 

här modellerna bör, liksom jag, ha kunnat konstatera, att varje kategori har en 

tendens att outtalat underförstå olika typer av «kultur» men även olika typer av 

självuppfattning. 
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Låt mig först konstatera att de svenska och franska ledarskribenterna tillmäter 

sådana termer som «hederlighet», «autonomi», «emancipation», «disciplin», 

«solidaritet», «mod» och «individualism» vitt skilda tolkningar, beroende på om 

de utgår från den ena snarare än den andra typen av modell. Det framstår som 

ganska klart att när det gäller «bakomliggande idéer om dessa företeelsers plats, 

värde och roll i ett större […] politiskt, ideologiskt eller diskursivt sammanhang» 

(Strandbrink, 1997: 10), är Strandbrinks påståenden rimliga och väsentliga för att 

man ska kunna uppfatta de stora interkulturella barriärer, som faktiskt döljer sig 

på dessa de journalistiska värderingarnas vida fält. Och därför blir också 

uppgiften att avgöra vilka av dessa termer som styr vilka delikat!  

 

Här följer min analys av fem kategorier hos Balle, hos NO och MT: (Observera 

att alla citaten i analysen återfinns i Bilaga I).  

 

Principer  

NO 

För Daniel verkar ordet «professionalism» inte vara så meningsfullt; han följer 

en klassisk intellektuell ordning, enligt de utgångspunkter Liedman har gett 

oss, inledningsvis. Att skriva, här som på andra håll i hans produktion, handlar 

om att vilja övertyga i kraft av framför allt sina tankar – som mycket ofta är 

politiska: «Jag vill understryka det som Lionel Jospin nämner först på slutet av 

sin argumentation.» (NO2, Bilaga I : 50. Min kurs.).  

MT 

Trots att Popova är «professionell» journalist och engagerad, tillåter hon sig 

aldrig att vara explicit subjektiv. Tanken att subjektiviteten skulle kunna ingår i 

en journalists «heder» ingår inte i hennes uppfattning om yrkets krav på 

professionalitet. Logiken i MEM enligt vilken «objektivitet är en omöjlighet», 

kullkastas alltså i MAS, där enbart «objektivitet» godkänns. Sällan ett «vi», och 

ännu mera sällan ett direkt och välartikulerat «jag» i hennes texter (gäller även 

ledaren av Peter Olsson). På sin höjd kan Popova tillåta sig en suck, för formen: 

«Håhåjaja. Det är svårt med principer» (MT4, Bilaga I: 57).  
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Dogmer  

NO 

Retoriken kring «journalistens heder» innebär för Daniel en uttrycklig önskan 

om att «erkänna sin subjektivitet» - en subjektivitet som ibland kan föra långt. 

Det är denna som ligger bakom uttrycken för personlig sympati för Dominique 

de Villepin
17

 : «Men jag trodde han skulle ha något att säga också om USA, och 

det är enda gången jag misstänker att han inte sagt hela sin mening.» (NO2, 

Bilaga I: 50).  Till skillnad från Popova, presenterar Daniel gärna några 

faktaupplysningar inledningsvis: som om det först var på solid bas som han 

sedan vill tillåta sig att bli subjektiv: «Med tonen hos en skiljedomare, långt 

ovanför hopen, har Lionel Jospin tagit position bland dem som förespråkar ett 

ja» (ibid, 49). 

MT 

Om förhållandet att «hålla isär fakta och kommentarer om fakta» är 

jämförelsevis oviktigt här, på grund av genren för en ledare, så är det ändå 

tydligt att för Popova illustrerar «fakta» ofta en eller två allmänna begrepp, som 

hon ofta för fram i början av sina artiklar: «Svensk öppenhet är ett begrepp» 

(MT1, Bilaga I: 53).  

 

Disciplin  

NO 

De franska artiklarna visar också hur den kulturella och litterära aspekten ofta 

spelar rollen av «aktör», till exempel här i artikeln om Françoise Sagan, « Une 

stupéfiante liberté  / En förbluffande frihet» (N03, Bilaga I: 50). Denna roll hos 

den framstående journalisten att behålla «bindningen till litteratur och politik» 

kännetecknar även ledarna NO2, och isynnerhet NO4. 

 

 

 

                                                      
17

 Fransk premiärminister efter folkomröstningen om EU-fördraget i maj 2005. 
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MT 

Alla de svenska artiklarna demonstrerar att journalistens «disciplin» förutsätter 

att hon eller han är «autonom» och «frigjord». Detta framstår som inbegreppet 

av professionalitet. Det blir emellertid då upp till läsaren att själv vara vaken och 

ställa sig frågan: Vad är det som underförstås? Vem är man beroende av? Det är 

uppenbart att MT:s chefredaktör själv gör sig till förespråkare för ägarens 

uppfattning om till exempel frihandelns betydelse, etc, och att det är på detta sätt 

man behåller «kopplingen till [...] politiken», dock utan att detta alltså uttrycks 

direkt: «För Moderna Tider är det istället viktigt att peka på att den som absolut 

vill se en motsättning mellan ideologi och lönsamhet gör det onödigt svårt för 

sig» (MT4, Bilaga I: 57) . 

Förhållande till «källorna»   

NO 

Här är förhållandet till namngivna «källor» faktiskt både «täta » och mer 

«förtroendefulla». Eftersom här förekommer en bitvis hård kritik mot vissa 

namngivna personer, kan man anta att man ibland tar risker. Ett odlande av 

artighet för att dölja verklighetens krypskytte, förefaller då nödvändigt: «Vår 

känsla är i nivå med den uppskattning vi alltid hyst för Laurent Fabius: vi fruktar 

att han begått ett misstag, och det gör oss bedrövade.» (NO2 Bilaga I: 50.). 

MT 

Referenserna till «källorna» är förvisso «försiktiga». Ofta är kollektivnamn 

vanligare än egennamn: «Fången på fyren», «ett antal internchefer» (MT1: 

Bilaga I: 54). 

 

Kardinaldygder  

NO 

Popova är ofta skarpsynt genom att vara «professionell». Daniel förenar dock på 

ett helt annat sätt: «skarpsinne, mod och individualism» i sina ledare. Bortsett 

från skäl som jag redan anfört, finns hos honom en önskan att informera läsaren 

om en verklighet som ständigt är komplex, och som han tror sig känna till eller 

ha upptäckt. Visst kan man hävda att det ligger en viss elitism i detta: från den 

höga position han befinner sig som tidningens direktör och i egenskap av 

«vishetslärare» (Nourissier, 2003: 53) bekymrar sig Daniel knappast om sina 
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«likar» (utom när det gäller att placera sig själv i «humanisternas» skara i sin 

kombinerade tal- och ledarartikel, NO4). Däremot kan man ana en disciplin om 

«delat ansvar» (som egentligen skulle vara en beskrivning av MAS), i det sätt 

han talar om l’Obs «vänner». Om Françoise Sagan heter det till exempel: «Hon 

arbetade med oss på JJSS
18

 och Françoises
19

L’Express. Hon anslöt sig naturligt 

till oss. Bernard Frank och Florence Malraux visade vägen. » (NO3, Bilaga I: 

52). 

MT 

Det kan vara riktigt att föreställningen om «neutralitet» och «delat ansvar» är 

fina ideal för Popova i egenskap av professionell journalist; men «solidariteten 

med likar» är ingenting som direkt faller i ögonen i texterna. Däremot förvisso 

solidariteten med ägaren (MT4, ibid). Denna avsaknad av solidaritet kan någon 

gång upplevas som en viss kyla, som när hon beskriver ett verkligt svenskt 

skoldrama i «Oskolan» - detta utan att på något vis yttra sig personligt, inte ens 

om friskolorna: dock så hyllade av nyliberalismens förespråkare. (MT2, ibid). 

Vad beträffar några «kardinaldygder» hos Olsson, så har jag just inte funnit 

varken «neutralitet», «disciplin», eller uppenbar «solidaritet» i hans artikel. 

 

Det här resultatet gör att det nu först kan vara lämpligt att nu återknyta till den 

inledande diskussionen, innan det är dags att sammanfatta diskussionen om de 

intellektuella i Frankrike och Sverige. Vi närmar oss på så vis även deras roll för 

det demokratiska samtalet i våra stater. Frågan är här vilken roll de intellektuella 

har för synen på EU-medborgarskapet. Detta diskuteras i nästa kapitel. 

 

 

 

 

                                                      
18

 JJSS = Jean-Jacques Servan-Schreiber: Journalist och fransk politiker (Paris 1924). 

Grundlade L’Express (1953), enligt Le Petit Robert des Noms propres. 
19

 Françoise = Françoise Giroud: Journalist och fransk politiker (Genève 1916). Hon bidrog 

(...) till att skapa tidskriften Elle och var med om att grundlägga L’Express tillsammans med 

JJSS; hon var först redaktionssekreterare och därefter direktör för tidskriften(1971-74), enligt 

Le Petit Robert des Noms propres.  
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5.   PERSPEKTIV  

5.1.  Vi – medborgare i Europa 

 

Eh bien, det är inte första gången vi förlorat ett slag, våra illusioner och 

några vänner. Det är inte första gången vi med all kraft försvarat en sak 

vi verkligen tror på. Om vi förtjänar läsarnas förtroende, så är det inte på 

grund av vår oslagbarhet utan på grund av vår frihet.  

(Daniel, NO, 2-8 juni, 2005) 

Detta utrop strax efter fransmännens folkomröstning om EU-fördraget, den 29 

maj 2005, vibrerar av känslan hos en fransk intellektuell, av det slag som Sven-

Eric Liedman tecknade honom i början av denna uppsats! Hela redaktionen hade 

gått in för en sak, med dem som tänkte rösta ja på ena sidan och dem som tänkte 

rösta nej på andra – innan nej-sidan segrade. Redan på omslagssidan i numret 

den 31 mars - 6 april 2005 hade l’Obs satt den centrala rubriken: «Fördrag för 

Europa. Till dem som frestas rösta nej... Varför vi röstar Ja». Inuti tidningen 

hade Daniels ledare rubriken: «Öppet brev till en nej-sägare», där känsloregistret 

har samma höga ton. Där står:  

 

[...] tärningarna är kastade. Vad vi än tror, har vi alla, bland våra vänner 

och i vår familj, meningsmotståndare som gärna går i lag med fienden. Vi 

har fått en ny Dreyfus-affär på halsen. (min kursiv.) 

(Daniel, NO, 31-mars – 6 april 2005) 

 

Vi kan alltså konstatera att Jean Daniel här inte bara själv iklär sig samma roll 

som gårdagens berömda intellektuella; han vänder sig direkt till sina läsare i 

egenskap av fransmän och européer. På detta sätt omfattas de alla i ett stort «vi, 

medborgare». 

 

Således ser vi här en viss fransk intellektuell tradition i aktion, och med den en 

viss typ av kritik och en viss typ av retorik.  
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Det är samma tradition som i följande rader av en betydligt yngre intellektuell, 

som jag nämner här för jämförelsens skull, filosofen Michel Onfray:  

 

Ända sedan muren föll i Berlin, har kapitalismen i dess liberala och 

amerikanska version enväldigt triumferat över hela globen. Från 

sönderdelningen av det gamla sovjetblocket till nationalkrigen på Balkan, 

över alla de kolonialpolisoperationer, som utlösts av USA, har 

globaliseringen genomförts på order av marknaden och med börsens 

goda minne på Wall-Street. Under tre fjärdedelar av 1900-talet, tjänade 

de intellektuella ofta den ultrabolsjevistiska sovjetiska saken – eller dess 

omkastade fascistiska och militära form. Nästan kompensatoriskt, full av 

skuldkänslor och omkastning av alla värden, har den intellektuella 

generationen efter Sartre över hela planeten tjänat den liberala 

globaliseringens ideal.  

(Onfray, 2002: 17-18) 

 

Ord och inga visor… Franska intellektuella ger inte sällan prov på «mod»,  

«skarpsinne» och «individualism» - i linje med den europeisk-meridionala 

modell, vi mött hos Balle...  

 

Om vi jämför med «svenske akademikerns ställning» (Liedman, 2003: 266) så 

förefaller situationen hos oss vara mer övervakad. Utöver «vetenskaplig 

kunskap», är det andra egenskaper som har efterfrågats, såsom «samhällsnytta» 

och «ämbetsmannaansvar» (ibid). På så vis har de intellektuella, i den mån «det 

någonsin funnits några intellektuella i Sverige» (ibid, 269) inte kunnat framträda 

på samma sätt i en miljö och ett samhälle som mindre uppmuntrar 

«intellektuella» i ordets ursprungliga betydelse, än specialister. Ty, som Liedman 

skriver: «En specialist som strikt håller sig till sin specialitet kallas inte 

intellektuell» (ibid, 271).  

 

På liknande sätt, måste jag konstatera att även om Susanna Popova är en alldeles 

utmärkt, professionell och engagerad journalist, vilket vi kunnat konstatera, så 

tycks hennes handlingsutrymme liksom de båda andra chefredaktörernas vid Jan 

Stenbecks Moderna Tider på det hela taget ändå ha varit tämligen begränsat. 

Självfrågar jag mig om hon och Peter Olsson, under dessa sista månader innan 
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tidskriften upphörde, inte låtit sig luras av sin egen neutralitet och 

«professionalism».  Färska svenska studier tyder på att frågan snarast behöver 

vidgas. Så till exempel har docenten i statskunskap och forskningsledaren vid 

Demokratinstitutet i Sundsvall, Lars Nord, sammanfattat mediesituationen i 

Sverige idag så här: 

 

Frågan är om det ens är meningsfullt att tala om politisk journalistik idag 

med tanke på upplösningen mellan genrer och medieformat. Möjligen 

finns bara renodlad politisk journalistik kvar som en slags 

elitkommunikation mellan politiska journalister och politiska aktörer och 

kanske några få politiskt intresserade medborgare. (Nord, 2005: 247-

274)
20

. 

 

Man kan alltså säga att Moderna tider var en tidskrift, som under en begränsad 

tid, lyckades orientera nyfikna och intellektuella svenskar mot kultur och politik 

i Sverige, i förhållande till en «globaliserad
21

» värld, detta med hjälp av några 

journalister med iver och patos. Men när ägare och kapital försvunnit mot nya 

horisonter så återstod det bara för journalister, läsare, intellektuella, medborgare 

att söka förströelse på annat håll.  

 

Liksom om den ekonomiska friheten i ett litet land, måste ha ett kulturellt pris. 

                                                      
20

 Se även dennes figur: Den politiska journalistikens utveckling i Sverige – en typologi, s 268:  

 
Tidsperiod Perspektiv Journalistik-

Norm 

Målsättning Genrer 

Partipress 

(1900-1970) 

Med partierna för 

folket 

Presentation 
Mobilisera 

Referat 

Riksdagskrönika 

Ledare 

 

Professionalisering 

(1970-1990) 

 

 

Mot partierna för 

folket 

Konfrontation Avslöja Nyhet 

Utfrågning 

Debatt 

Marknadsstyrning 

(1990-) 

 

Mot partierna 

med folket 

Sensation Sälja Kolumn 

Soffsnack 

Nyhetsanalys 

 

 
21

Den franska termen är vanligtvis mondialisering / « mondialisation » och det skulle vara en 

uppgift värdig en «intellektuell«» att undersöka om dessa båda ord överlappar varandra… 
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5.2. Europa  

 

 

År 2002 konstaterade den svenska tidningen Tempus i en osignerad artikel, 

hämtad från The Economist:    

 

Språk är emellertid inte bara ett kommunikationsmedel, som underlättar 

kontakten mellan olika nationer utan de är också bärare av kultur och 

identitet.  

[---] Engelskan triumferar således inte bara på andra språks bekostnad 

utan den isolerar samtidigt engelsktalande från andra folks litteratur, 

historia och idéer. Det är med andra ord en högst tvivelaktig triumf.  

 

(Tempus, 2002: 24-26) 

 

För sin del konstaterar Hans Agné på Utrikespolitiska institutet i Stockholm att 

det aktuella politiska läget i Europa lämpar sig för vitt skilda tolkningar – något 

som, vill man gärna tillägga, även omfattar Europas språkpolitik. Det finns de 

som antar att demokratin «syftar till att låta varje nation bestämma sin egen 

politiska utveckling» (Agné, 2005: 40) , medan andra (i likhet med honom) 

försvarar tanken på ett medborgarnas Europa, där det betydelsefulla ligger i att 

«så många som möjligt skall kunna styra sig själva i så hög grad som möjligt» 

(ibid). Så sett är det ett framtida mer solidariskt Europa som nu diskuteras under 

det som kallats «tankepausen» efter fransmännens och holländarnas «nej» till ett 

nytt fördrag för Europa. 
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Är det kanske samma Europa som det en Jean Daniel så vältaligt målar upp i sin 

tidning
22

? Men i så fall bör man väl kunna förvänta sig att oftare informeras om 

detta Europa, även på en «offentlig europeisk arena» i Sverige, precis som 

Petersson et Tarschys föreslår i Dagens Nyheter (Petersson och Tarschys, 2001). 

 

Det är ur den synpunkten regeringens proposition, «Bästa språket», som 

dåvarande kulturministern Leif Pagrotsky presenterade i en artikel av Peter 

Sandberg i Dagens Nyheter den 30 september 2005, är viktig och därför avslutar 

jag resonemangen i dessa perspektiv med den. Propositionen hälsades med 

tillfredställelse av Olle Josephson. Den önskan han framförde i sin artikel 2003 i 

Fronesis, och på andra håll, kan äntligen börja uppfyllas: «Det är faktiskt första 

gången staten formulerar en språkpolitik», förklarar han i Dagens Nyheter (ibid). 

Och det är inte enbart fråga om svenska och engelska: i artikeln sägs att det nu 

kommer att bli så att «Det ska inte bara vara mer svenska och engelska utan mer 

av andra viktiga språk» (ibid).  Men om vi ser närmare efter, så säger Leif 

Pagrotsky i artikeln:  

 

Forskningen är internationell och forskningsspråket är engelska. Sverige 

som nation satsar på forskning och jag vill att fler avhandlingar, även i 

humaniora och samhällsämnen skrivs på engelska så att de blir 

tillgängliga internationellt («Bästa språket», i referat av Dagens Nyheter, 

ibid).  

  

Alltså ingenting här om andra EU-språk, inklusive franskan - språket som 

kommer på andra plats inom EU-institutionerna. På så vis och genom att statens 

nya «språkpolitik» inte föreslår andra forskningsspråk än engelskan bland de 

utländska språken, så har analysen av Lars Gustafssons svåra ord – och det stora 

problem det en gång väckte - «problemformuleringsprivilegiet» tydligen ändå 

bara börjat (se inledn).
23

 

 

                                                      
22

 Jmf NO 4 tabellen s 26: «denna samling av fria folk» eller NO 4.    
23

 Se samtidigt not 1 i denna uppsats inledning: måste inte kravet på andra språk än engelska ta 

sin utgångspunkt i att man behärskar svenska? 
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Förhoppningsvis har om inte annat denna undersökning visat att tillägnande av 

en god internationell kultur idag går via fördjupade interkulturella studier och att 

det brådskar att budskapet också når beslutsfattare. Svenskar borde liksom andra 

europeiska folk skriva fler avhandlingar även på andra språk än engelskan, till 

exempel franskan. För det är ju genom språket, som är en källa till identitet för 

både individer och nationer, som vi är i stånd att förstå vilken typ av politiska 

och kulturella band, som har knutits till språket och för att skaffa oss nya 

kontakter – en nödvändighet i en liten språkgrupp som den svenska. Förvisso bör 

engelskans och franskans komplementära karaktär, som framkommit av denna 

uppsats, härvidlag i betydligt högre utsträckning studeras, analyseras, 

debatteras...  

 

Bland mycket annat bör sådana interkulturella studier i större utsträckning även 

kunna belysa skilda traditioner inom massmedia i Europa och i världen, och 

kanske i synnerhet då mellan mer anglosaxiska och mer meridionala 

journalistiska modeller. Fler mediemodeller skulle kunna erbjudas medborgarna 

på vår kontinent. För som Hans Bergström visade i inledningen behöver 

journalister och läsare utvidga sin förståelse för det som styr hur medierna 

fungerar.   

 

Jag sammanfattar. Om vi, som i inledningen till denna uppsats, talar om att en 

svensk samhällselit av tjänstemän och politiker, företagare och forskare som 

permanent utvidgar engelskans gränser – eller om vi, som i detta kapitel, talar 

om vilken roll som kommer an på intellektuella i Frankrike och Sverige, kan vi  
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nu konstatera att ett lands diskursiva makt över sitt lands intellektuella, när det 

gäller dess politiska och kulturella utveckling svårligen kan underskattas. 

 

Efter att ha konstaterat detta skall vi härmed i slutsatsen en sista gång återvända 

till Francis Balle och hans två journalistiska modeller.  
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6. SLUTSATS 

 

I denna uppsats har jag presenterat en figur som handlar om två viktiga 

modeller för journalistik enligt Francis Balle: en anglosaxisk och en europeisk-

meridional. Jag har undersökt deras relevans i förhållande till nio franska och 

svenska ledarartiklar.   

 

Analysen skedde först genom att tre frågor av diskursanalytisk typ ställdes (om 

arenan, aktörerna och texternas «vi») samt två frågor med anknytning till 

Europeiska Unionen (särskilt Europa och EU-medborgarna).  

Jag framförde fyra hypoteser. Kan jag nu bekräfta:   

 

1)  att Balles modeller faktiskt motsvarar en upplevd verklighet för många 

medborgare i Sverige och Europa?  

Jag har konstaterat att en anglosaxisk modell faktiskt går att utläsa ur Susanna 

Popovas artiklar på samma sätt som att en europeisk-meriditonal modell 

faktiskt inspirerar Jean Daniel. Det står emellertid även klart att deras 

verklighet knappast kan upplevas med mindre än att de som läser dessa 

tidningar och/eller medborgarna i dessa länder känner till att det existerar flera 

parallella journalistiska diskurser, och att en av dessa är den egna. Om vi 

betänker att EU 27 och dess tjugo för närvarande tjugo officiella språk, och att 

det finns en klar dominans för engelska och franska både inom EU-

institutionerna och bland Europas befolkningar (se inledn. not 4) kan vi dra 

slutsatsen att en sådan upplevd «verklighet» blir allt mer trolig.  

 

2)  att en anglosaxisk modell kan påvisas i artiklarna ur Moderna Tider medan 

en europeisk-meridional modell dominerar i artiklarna ur Le Nouvel 

Observateur?  
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Även här blir svaret ja, särskilt om man betänker idén om professionalism och 

opartiskhet hos Popova och dragningen mot individualism och manifesterandet 

av personligt mod hos Daniel. Den enda skillnaden gentemot Balles figur är att 

den (öppna) solidariteten «med likar» i denna begränsade corpus framstått som 

mer giltig för NO än för MT (se kap. 4.2). En andra slutsats som det är naturligt 

att härleda ur den första är att den uttalade anglofilin i en tidskrift som vände sig 

till intellektuella svenskar – därtill en tidskrift, som visade sig inte klara 

konkurrensen – borde förtjäna att analyseras grundligare.  

 

3) att de två föreslagna modellerna fördelar sig på två skilda nivåer, där den 

första är mer «tillämpad, «praktisk» och «beroende», medan den andra är mer 

«övergripande », «teoretisk» och «bestämmande» (se kap. 2.2)? 

 

Jag har visat (kap. 4.1) att de svenska ledarartiklarnas arena kan beskrivas som 

en officiell svensk kontext – departement, skolor, väljare in spe, etc, och att 

aktörerna oftast representerar stora offentliga eller privata organisationer och mer 

sällan individer. På motsvarande sätt kan de franska arenorna karakteriseras av 

det faktum att den franska staten visserligen ofta förekommer men mindre 

genom sina institutioner än genom många skilda befolkningssegment med 

varierande intressen. Av detta skäl blir även de problem som NO tar upp till 

behandling fler och mer varierande än i de svenska ledarna. Namngivna 

individer förekommer också oftare än i de svenska.   

 

För att kunna bekräfta/dementera den tredje hypotesen, har jag applicerat de fem 

kategorierna hos Balle (de handlar om principer, dogmer, disciplin, relationer till 

källorna och kardinaldygder, kap. 2.1, s. 8) på dessa observationer. På så vis har 

jag kunnat visa att det sker en «sektorsmässig» uppdelning (kap. 4.2.) i denna 

corpus. Till exempel dominerar i den svenska tidskriften principerna om 

professionalitet och objektivitet, vilket förutsätter att journalisten faktiskt är 

autonom utan att detta alltid bevisas, för journalistens beroende i förhållande till 

ägaren framstår även som uppenbar. På motsvarande sätt är det i den franska 

tidningen snarare dogmen om journalistens heder, som är förhärskande, vilket 

vanligen betyder att journalisten framlägger en hel del faktamaterial inför 
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läsaren, för att med dessa som bas presentera sina egna åsikter. I fallet Le Nouvel 

Observateur lutar sig denna hedersdogm uppenbart både på den individuelle 

journalistens personliga mått av frihet (Jean Daniel har varit chef för tidskriften 

sedan starten) och på tidningens finansiering.      

 

På så vis kan jag konstatera att dessa kategorier av Francis Balle faktiskt hjälper 

oss att hitta en hel del journalistiska karakteristika i denna corpus.  Och om man 

till detta lägger att arenorna och aktörerna i de båda tidskrifterna även de är helt 

olika, så bör det nu stå klart att en fördjupad studie på detta område borde kunna 

visa på mycket intressanta beroendeförhållanden och grader av generalitet och 

styrning, vertikalt och horisontellt hos de båda modellerna: om man skall döma 

efter vilka arenor som visat sig dominera i den här studien, speciellt rörande 

olika frågor som vetter åt ekonomi, kultur och forskning.  

 

Hypoteserna här skulle eventuellt även kunna tolkas som att den ena av 

modellerna på ett enkelt sätt dominerar över den andra, vilket dock inte har något 

sakligt stöd i modellerna. Jag kan bara konstatera att det faktiskt finns en skillnad 

mellan två retoriska nivåer och att dessa distribuerar sig på ett visst sätt i denna 

corpus.   

 

4) att figuren av Balle i hela sin inre organisation, med två modeller och sju 

kategorier, till sin karaktär helt hör hemma på en epistemisk nivå, som är 

spridd och välkänd inom EU-retoriken (Strandbrink, 1997: 11)? 

Det som verkligen faller i ögonen vid studiet av dessa båda modeller i 

förhållande till Moderna Tider och Le Nouvel Observateur är verkligen hur 

denna fjärde hypotes tycks besannas. Denna nivå som definierades i kap. 2.1 

som den som i ett samhälle som vill kunna kalla sig demokratiskt och rationellt 

«bestämmer vad som är möjligt att påstå inom den accepterade förnuftighetens 

ramar», framstår genom denna uppsats faktiskt och inte minst genom 

hypoteserna 1-3 som en ren självklarhet. 
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Genom denna diskursiva «hypernivå», som innefattar såväl det konkreta och 

praktiska och det teoretiska och allmänna i samma ansats, kan vi till slut 

konstatera existensen av två olika typer av journalistik, vilka brett kommer till 

uttryck i artiklarna i Moderna Tider och Le Nouvel Observateur. 

 

Redan i inledningen berörde jag det faktum att de juridiska texterna i EU åtnjuter 

stor respekt. (Josephson, 2003: 101). Men det är först när vi placerar två olika 

sätt att (själv)reflektera och att reflektera över samhället, bredvid varandra, två 

system som båda skildras av det vi kallar den fjärde makten, medierna, som vi 

fullt ut även inser varför. Eftersom det i EU inte endast finns en, utan två, 

distinkta hegemoniska diskurser, så kan var och en inse att deras ökade 

transparens inför allmänheten är ett medborgarintresse.  

 

Därmed hoppas jag ha uppnått mitt mål, att frilägga några viktiga språkliga 

komponenter bakom dynamiken på den politiska och kulturella offentliga arenan 

i dagens Europa (kap. 2.2).  

 

Idag vet alla vad som menas med «Bryssel-språk»... Det som framkommit ur 

den helhet jag försökt fånga in här är då egentligen bara en banal sanning: att 

detta uttryck i grund och botten handlar om våra gamla nationalspråk, som växt 

fram under seklers lopp i stark förbindelse med människors identitet och känsla. 

Bland dessa har engelskan och franskan i EU-systemet fått en mer dominerande 

roll än andra. Det kan därför ifrågasättas att när det gäller främmande språk, 

enbart engelskan och inte även andra stora europeiska språk regelbundet får 

den plats i den offentliga debatten i Sverige de förtjänar.  
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Jag hoppas att den djupa komplementaritet som visat sig finnas mellan de båda 

modellerna, ska bidra till en bredare debatt om dessa förhållanden. Till 

exempel har den roll man tillmäter tiden betydelse för kulturens spridning i 

samhället, varit något vi här kunnat följa genom Le Nouvel Observateur – 

medan Göran Rosenbergs och Susanna Popovas arbetslag i Moderna Tider 

(och hur många små tidskrifters redaktörer och anställda som kommit och gått 

med dem?) – kunde börja fundera över dessa förhållanden först när deras 

tidning var borta.  Vi har här anledning att fråga oss, om inte Lars Nords 

typologi (kap.5.1. s 33) avslöjar att den corpus som presenterats här i form av 

två modeller och två ledarskribenter i själva verket pekar på två skilda slags 

journalistik, där Daniels verkar motsvara en typ av ledare som med sina krav 

på kunskap och kvalitet försvann i Sverige runt 1970, medan Popovas och 

Olssons motsvarar vårt samhälles professionalisering och marknadsstyrning 

därefter. 

 

Men vem skall man i så fall skylla på? Här framträder inte utan brutalitet vad 

intellektuella är till för i alla länder, och då inte framför allt genom större eller 

mindre likhet med franska intellektuella, utan i meningen eliter eller 

intelligentsia inom en rad olika yrken och ämnesområden. Liksom egen 

aktivitet från medborgares sida – eller brist därpå.  

 

Valet av värden inom ramen för den egna nationen och dess medborgare eller 

inom ramen för en sammanslutning som Europeiska Unionen, är inte så 

godtycklig som vi ofta får höra. De val som görs får alltid konsekvenser för stora 

befolkningsgrupper. Det betyder något om alla de som känner sig missnöjda med 

ett diffust byråkratspråk, « från EU» faktiskt har tillgång till bara en eller flera  
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tolkningsmallar: det handlar om att kunna vara så välinformerade som möjligt. 

För min del skriver jag gärna under på de värden som Sven-Eric Liedman, 

professor emeritus, och svensk «akademikerintellektuell» avslutar sin essä med:   

 

«Målet kan inte vara att skapa en liten elit av intellektuella – sådana 

kunde fostras i elituniversitet, inte i massuniversitet – utan att göra den 

intellektuella hållning, som består till lika delar av kritisk skärpa, god 

allmänorientering, medmänsklighet och oräddhet, till ett åtråvärt 

alternativ till massmedial glans.»  

(Liedman, 2003: 285) 

 

Just så tänker ju mängder av européer här och nu, och vissa har till och med 

möjlighet att uttrycka sina tankar. Suivez mon regard. 
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8. BILAGOR 

8.1  BILAGA I   

Analys av franska och svenska   

     

(Franska)   

 

NO 1,  2-8 sept 2004, Le message de l’islam français /De franska muslimernas 

budskap 

 
Sammanfattning och aktörer  

Denna ledare skrevs vid ett tillfälle i september 2004, när «de båda franska journalisterna», «våra 

kollegor», ännu inte hade blivit frigivna av sina kidnappare i Irak. Det råder ett klimat av 

splittring p g a terrorismen. Daniel inleder med en diskussion om vilka av världens länder som 

har varit för resp. mot kriget i Irak. Frankrike, Italien, Spanien, Japan och Filippinerna har alla 

utsatts för gisslantagningar. Utöver dessa länder finns en palett av olika aktörer: «terrorister», 

«kidnappare» och «politiska organisationer där bakom». Inom Frankrike: «den enda nation där 

utpressning av terrorister inte har gett upphov till dispyt», har vi «folket» och «opinionen» som 

har reagerat och som slutit upp bakom den franska regeringen och «en hånad republik». Artikelns 

kärna är att i centrum av dessa båda aktörer placerar Jean Daniel in en tredje: «franska 

muslimer». Det är som en del av franska folket som dessa har slutit upp, som en följd av 

gisslanhändelserna, bakom de «institutioner som inkarneras av Franska muslimska rådet / Conseil 

français du Culte musulman», etc. 

Men det finns även andra, vars roll i denna affär inte har synats: Yassir Arafat, Tariq Ramadan 

(en universitetslärare som vissa har anklagat för att vara fundamentalist) och en del andra 

personer av ett slag som är så utmärkande för världen i Le Nouvel Observateur: de 

« intellektuella» - vare sig de nu är muslimer eller inte: «Bush’s, Blair’s och Berlusconis 

hantlangare i tidningsvärlden» som faktiskt gjort sig skyldiga till vissa «misstag i analysen» i 

debatten om gisslan, misstag som kan förleda att tro att «Frankrike är ett mål precis som alla 

andra».  Genom att uttrycka sådana opinioner desavouerar de «en hel värld, inklusive en av två 

amerikanare». Detta är, enligt Jean Daniels analys, omfattningen av en hel världs upprördhet p g 

a nederlaget för «George Bush och hans diplomati och arméer».        
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Textens vi 

Genom att ha alla dessa grupper bland ifrågasättarna, förflyttar sig författaren efter att ha utgått 

från ett antal fakta till en internationell arena av tankar och tolkningar. Här finner vi det uttalade 

vi som kommenterar Jacques Chiracs önskan att positionera Frankrike i Irakkriget: «I den mån 

detta kan bidra till att våra kollegor befrias har vi inga invändningar att göra» (min 

understrykning). På denna arena inkluderar Daniel i ett outtalat vi alla dem som vill eller, liksom 

han, anser att man måste vara överens om vissa basprinciper. T ex de «som med stort allvar och 

tydlighet fördömde själva principen bakom kidnappningarna». Att sälla sig till dylika principer, 

och i detta fall att franska muslimer sällat sig till dem är för detta underförstådda vi liktydligt med 

att man accepterar den lag som gäller i republiken Frankrike. Om det så bara är för att kunna 

invänta nästa tillfälle att försöka få den ändrad. 

NO 2, 23- 29 sept  2004, L’Europe, encore elle... / Än en gång Europa... 

 

Sammanfattning och aktörer 

Det handlar i detta nummer om en jättedebatt, som utlösts av den f. d. socialistiske ministern, 

Laurent Fabius. Genom att sälla sig till «nej-sägarna» i folkomröstningen om EU-fördraget, 

vilken vid detta tillfälle ännu inte ägt rum, skulle han enligt Daniel, medvetet och manipulatoriskt 

ha utsatt Frankrike för en «el-chock», vilket blivit startpunkten för en allvarlig polemik.  Fabius 

skulle här inte bara ha provocerat franska socialister utan även europeiska. Genom att NO 2 även 

publicerar ytterligare en viktig aktör och anhängare till ja-sidan, den f.d. premiärministern Lionel 

Jospin, öppnar NO en debatt av rang: «Med tonen hos en skiljedomare, långt ovanför hopen, har 

Lionel Jospin tagit position bland dem som förespråkar ett ja [---] ». Ledaren ägnas alltså åt en 

avgörande fråga där läsaren inbjuds att själv ta ställning. Jean Daniel säger sig först inte helt hålla 

med Lionel Jospin, även om denne är «mycket övertygande när han utvecklar idén om att el-

chocken vore slutet på det som finns och inte början på något nytt.»  Han är noggrann med att 

inte utelämna några av de parter som enligt honom är vitala för den politiska arena som tecknar 

sig i bakgrunden av den kommande folkomröstningen. T. ex, nämns François Mitterand och 

Hubert Védrine till vänster liksom Jean-Pierre Chevènement och Philippe på högersidan.  

Daniels engagemang för sin sak antyds bland mycket annat i de numrerade stycken han använder 

för att bättre exponera sina argument; bland Europaanhängarna nämns under punkt 2 en tredje 

känd personlighet, Dominique de Villepin, «denne västs gyckelmakare har behållit vissa 

förhoppningar att få göra en aktiv insats som han  inspirerats av på Quai-d’Orsay».  I sin nya bok, 

Le Requin et la Mouette, som Daniel utförligt behandlar, ska Villepin ha sjungit Europas lov i alla  
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tonarter. Jean Daniel utgår från sin beundran bara för att desto bättre kunna lägga fram egna 

övertygelser med hjälp av denne aktör: «Kulturen flödar över i detta arbete, och där finns samma 

ambition à la Malraux att låta skuggorna från det förflutna gripa in på nytt, en stor konstfärdighet 

i att framställa synteser och en avväpnande tro på människors önskan att återfinna en mystisk tro 

på framsteget». Sedan visar han att de Villepins sympatier, just när de färgas av en viss poetisk 

form, ofta har ett politiskt syfte: «Men jag trodde han skulle ha något att säga också om USA, och 

det är enda gången jag misstänker att han inte sagt hela sin mening, när han påstår sig tro att ett 

partnerskap mellan ett Europa, inspirerat av Frankrike, och USA är ofrånkomligt och möjligt...».  

Textens vi  

På det här sättet namnger Daniel många skilda personer och använder dem som argument för att 

varna för den «Fabius-effekt» han fruktar. Vi och jag förekommer ymnigt: «Jag vill understryka 

det som Lionel Jospin nämner först i slutet av sin argumentation». I slutet av sin exposé drar han 

en slutsats vars ton signalerar krig: «Vår känsla är i nivå med den uppskattning vi alltid hyst för 

Laurent Fabius: vi fruktar att han begått ett misstag, och det gör oss berövade.» Bruket av detta vi 

återkommer och förstärks apropå de Dominique de Villepin, «vår diplomatiske poet». T. ex. tar 

ledarartikeln hela vägen över USA :s krig i Irak för att slutligen återknyta till Europa: « Jag tror 

att Europa, och i första hand Frankrike, Tyskland och nu Spanien, borde göra allt för att i Irak 

öppna upp en tredje front, som skulle vara anspråkslös och ännu  inte en försoningens och fredens 

väg utan helt enkelt ett vapenstillestånd [...] i syfte att lägga fram en konstruktiv kompromiss för 

USA.» Han påminner om Frankrikes och USA:s divergerande ståndpunkter i vissa globala frågor: 

«Det är dessa [...] realiteter man måste se i ögonen om man är irakier, men även om man är 

europé.» (mina kursiveringar). 

NO 3, 30 sept - 6 okt 2004, Une stupéfiante liberté / En förbluffande frihet 

 

Sammanfattning och aktörer  

I denna ledare som skrevs strax efter den kända författaren Françoise Sagans död, står vi inför en 

av dessa «microbiografier» som Jean Daniel ofta skriver. Sagan hade blivit dömd för bedrägeri 

alldeles innan hon dog, något som naturligtvis delat opinionen. Inledningsvis citerar Daniel ett 

långt stycke ur hennes produktion, som prov på hennes «slående stilistiska förmåga. Men det är 

framför allt hennes förkrossande frihet som exemplet vittnar om. Det är den som imponerar mest. 

Det är ärligheten hos en sorglöst amoralisk varelse, efter att André Gide, som Sagan hade läst, 

velat vara heroiskt ’immoralisk’.»  För att teckna hennes porträtt går han 40 år tillbaka och kan 

därmed i förbigående även återge andra författare och journalister. De har alla  

 



51 

 

liksom Sagan, gjort en längre eller kortare anhalt under sina karriärer på Le Nouvel Observateur. 

Det skulle alltså var «denna rena talang och denna ursprungliga frihet» som låg bakom det 

faktum att hon mot slutet av sitt liv tvingades att «alltför dyrt betala» för sin erkända svaghet för 

pengar, ett mondänt liv och en «alltför cynisk ytlighet» Vid sidan av ledarskribentens egna 

moraliska preferenser, visar denna ledare också vilken grundläggande roll som tillmäts kulturen, 

vilken här framstår som en veritabel aktör i denna världs affärer – och i artikeln. Med andra ord 

kan man se alla de författare som passerar revy i den – Françoise Giroud, Maurice Clavel, 

« JJSS », Mauriac, Gide, Colette eller lite närmare i tid Michel Houellebecq, Patrick Modiano -  

som eminenta aktörer. De är de naturliga referenserna för Jean Daniel och «vännerna» i Le 

Nouvel Obs. I artikeln ingår Sagan i denna värld med samma självklarhet som vilken som helst 

politiker skulle ha gjort vid andra tillfällen och detta därför att de uttrycker de värden som 

redaktör eller tidning finner vara väsentliga. I denna värld är värdena alltid närvarande, som t.ex. 

när det gäller viljan att skilja sig, via Sagan, från en vänster som «då gärna var puritansk». En 

inbjudan till det då berömda TV-programmet «Bouillon de culture» med Bernard Pivot, dit 

Daniel varit medinbjuden som « hennes följeslagare» ger honom anledning att postumt visa sin 

uppskattning genom en sista gest: «Man hörde henne klart och tydligt uttala dessa 

beundransvärda ord: ‘Visst finns det ibland i avsaknaden av ytlighet, eller åtminstone lite lätthet, 

liksom en avsaknad av hyfs, tycker ni inte?’ Och genast gjorde alla allt för att framstå som ytliga, 

lättsinniga och hövliga.» 

Textens vi 

Textens vi sammanblandas här med de kvinnor och män i kulturvärlden, som ledarskribenten på 

NO alltid känt sympati för och den stilist som var Françoise Sagan, och som är han själv. Och det 

uppgår i den stilistiska och intellektuella linje som NO och alla dess medarbetare haft de senaste 

40 åren: «Hon arbetade med oss på JJSS Françoises ‘l’Express’. Hon anslöt sig helt naturligt till 

oss (på NO, min anm.). Bernard Frank och Florence Malraux visade vägen», « Vi, jag menar de 

ansvariga, visste vad hon skulle skriva två år senare, och då fortfarande i våra kolonner ». På så 

viss kan läsaren, utan att Daniel vänder sig till en specifik läsare – det är snarare sällsynt – ändå 

känna sig inbjuden genom dessa personer till att identifiera sig med en mäktig grupp av Nouvel 

Obs’ «vänner». Det avgörande ordet är det lilla vi som innebär en försäkran och som alltid finns 

med och uttrycks genom den talandes synpunkter på små – eller stora – svagheter.  
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NO 4, 28 OKT – 3 NOV 2004, Illusionernas öde 

 

Sammanfattning och aktörer 

Genom att presentera denna text som veckans ledare, ger NO än en gång prov på sin frihet 

och/eller på volontarismen hos sin (chef)redaktör. För det rör sig egentligen om ett tal som Jean 

Daniel höll när han i oktober mottagit ett s k Prix Prince-des-Asturies, nämligen Priset för 

kommunikation och humaniora. Vad är det fråga om här? Ledarskribenten vänder sig till 

spanjorerna, närmare bestämt «prins Felipe, i närvaro av drottningen av Spanien» och varnar för 

en ny «ideologi [...] som speciellt i sin islamistiska form nu går triumferande fram». Här ett 

stilprov på ett för Daniel typiskt resonemang:  

i alla tider och om det så har varit i singular eller plural, har ordet ‘humanitet’ frammanat 

tanken på en universell vetenskap. ‘Jag är en människa och inget mänskligt är mig 

främmande’, sade Terentius. Sökandet efter den universella människan var alla stora 

tänkares och alla stora skapares sysselsättning. Det är den fråga som än idag dominerar 

oss alla.   

Han går därefter igenom en lång rad av «stora människor» (alltid i maskulinum) - «renässansen 

människor», Terentius, Descartes, Unamuno, Hamurabi, Jésus, Kant. Här är dessa textens 

aktörer. På så vis kan han även teckna sin egen humanistiska bana i syfte att urskilja vissa 

väsentliga egenskaper i en tid av intensifiering av terrorattentaten. För att förklara vad han menar, 

utgår han från «ett konstaterande» och en «disciplin». Hans konstaterande beträffande valet av 

namn på priset: «att man har sammanfört dessa båda ord visar på en intressant avsikt. Alltför ofta 

försöker vi människor att kommunicera utan spår av humanitet. Alltför ofta leder också en stor 

respekt för humanvetenskaperna till att man inte förmår kommunicera.» Själv har han i egenskap 

av «tidningsman» velat «leva i historien» men även, i egenskap av «observatör [...] formulera 

den». Efter att på detta vis länge ha svävat i storheternas rymd, landar vår ledarskribent till slut i 

denna jämförelsevis enkla rekommendation, eller disciplin, som han hämtar från Camus:  

Att man inte borde öka på människors olyckor genom att ljuga för dem, och att man måste 

kalla saker och ting vid deras rätta namn. Jag har lärt mig att se upp med alla 

tankeriktningar, alla böcker och alla handlingar som inte har till syfte att varna för 

antagonismen mellan värdenas universalitet och civilisationernas singularitet.   

Vad läsaren beträffar befinner sig denne i detta kombinerade tal och ledarartikel på en gång i det 

Asturien där man givetvis inte glömt att Spanien i mars fått begrava 200 döda i Madrid och i en 

nu välkänd debatt om «det universella», och som vi redan hunnit möta. 
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Textens vi   

Genom att vända sig till denna upplysta internationella publik med denna typ av argument, är det 

tydligt att författaren placerar sig själv inom ett humanistiskt vi, någonstans i raden av andra 

humanister för att i sitt eget namn varna för det han ser som tidens onda. Det är också här som 

hans engagemang för Europa får en naturlig inramning; även det kan infogas inom ett högstämt 

retoriskt vi: «Idag innebär livet, i Europa, ett värde som vi försvarar. Inom denna gemenskap av 

fria folk vars önskan att leva tillsammans är en heder för mänskligheten, borde detta vara en 

förnämlig sak.» Borde vara – men är det så? Det är upp till oss, vi som på detta sätt direkt eller 

indirekt adresseras, i egenskap av tänkande subjekt, att avgöra om vi accepterar som sant eller 

falsk, det något anspråkslösare tonfallet i talets slut: «Till slut [får man] förstå att ingen nation kan 

pretendera på att ensam förkroppsliga det goda, dygden, det universella. Låt oss överlåta dessa 

anspråk på Gud»                  

 

(svenska)       

MT 1, februari 2002, En svensk tiger 

Sammanfattning och aktörer 

Texten inleds med en abstraktion och en syntes: «Svensk öppenhet är ett begrepp. Liksom sex 

och jämlikhet anses den svenska öppenheten lämpa sig särskilt väl för export». Artikeln 

behandlar sedan den klassiska frågan om «godtyckligt överhetsförtryck.» Susanna Popova återger 

i korta ordalag, men effektivt, en historia från svenskt sjuttiotal när en svensk statstjänsteman 

hade blivit isolerad efter att ha vågat påpeka att staten underlåtit att märka ut ett grund på 

sjökortet och alltså gjort fel. Staten «upptäckte att den inte kunde försvara sig. Som straff för detta 

placerades ämbetsmannen på fyren. Så enkelt och så grymt. Så medeltida handlingskraftigt men 

ändå… på något sätt obekvämt.» Symbolen för problemet anges vara «karriärchefen» på 

departementen. Ledarens rubrik hänför sig alltså både till dessa chefer «som är ointresserade av 

problem och förändring» och till föreställningen om denna «svenska öppenhet» som «en tiger» 

som kan sälja  
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Sverige i utlandet. Problemet är följande: öppenheten och exportivern gör det lätt att bli 

«hemmablind»: «Staten sänder ut dubbla signaler om den öppenhet som ska värnas – den som 

verkligen värnar öppenheten lever farligt».  

Popova brukar en stil där aktörerna skickligt framställs genom sammanfattningar: «Fången på 

fyren», «myndighetschefer som vill ha lugn och ro», «ett antal internchefer», «en före detta 

socialdemokratisk ministers», «regeringen», «ämbetsverken», «regeringskansliet», «staten». 

Textens vi 

I denna text, där således de flesta företeelserna förutsätts bekanta för läsaren, blir därför det vi 

som binder ihop händelserna särskilt betydelsefulla. Detta ord inbegriper i detta sammanhang: 

«På vår egen bakgård»: vi = folket, med bibetydelsen fysisk och/eller moralisk fattigdom; «Än så 

länge är den svenska självbilden att det går att lita på tjänstemannen»: vi = informerade 

medborgare, som är överens om ett samhälle uppbyggt kring öppenhet och rättvisa; «så urholkas 

(...) det förtroende som gjort att vi så övermodigt sänt sanning och öppenhet på export»: vi = de 

övermodiga; «kan det visa sig att den export av svenska värden vi trodde att vi var kapabla till var 

en import: vi = de medborgare som låtit lura sig. Slutet på ledaren blir även ganska rå: « (så 

urholkas […] det förtroende) «Fast vi märkte aldrig det» (min kurs.).  

 

MT 2, mars 2002, Oskolan 
 

Sammanfattning och aktörer  

Liksom i MT 1 inleds ledaren i form av en syntetisering av ett socialt problem av allmänt erkänd 

natur, snarare än bottnande i konkreta händelser. Rubriken låter med en neologism underförstå att 

det handlar om att den svenska skolan blivit en «oskola» med «felaktiga kartor» som lett till 

obildning. En undervisning bestående av «flum» levereras både kommunalt och av «vissa 

friskolor» som gratulerar sig själva till att «ha avskaffat lärarna till förmån för mentorer och 

lotsar». Det är en klockren social kamp som journalisten målar upp här som båda verkar lika 

tunga, och inte lyckas förstå varandra. Den första gruppen debattörer «anser att de inför sina ögon 

ser den demokratiska skolan växa fram», medan den andra gruppen tvärtom ser «hotet mot 

demokratin växa fram.» Aktörerna utgörs på detta vis av en svensk skola som är full av «unga 

som lärt sig klyschor och visar en kritisk attityd», men också av alla dem, som man efterhand som 

nya reformer införs kallar «mentorer» eller «resurspersoner» eller också «i vissa delar av  
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samhället», «Många pedagoger», «vissa skolbyråkrater» eller «somliga debattörer». Mot dessa 

står den andra gruppen: «en hel del lärare och många föräldrar samt vissa skolpolitiker». Det sätt 

som ledarskribenten ställer dessa personer emot varandra, säger en hel del om de visioner som 

sedan länge splittrar svenskarna beträffande skolan. Enligt hennes analys är det en fråga om ett 

kronologiskt missförstånd och «att innan elever har en kunskapsgrund blir det föga meningsfullt 

att börja kritisera systemet.» Det är denna syn som ligger bakom det «som måste kallas vid sitt 

rätta namn - obildning». Och idag måste denna obildning ställas emot den skola som många ännu 

minns och som «gjorde skäl för namnet folkbildning». 

Textens vi 

Det är väl inte det minst intressanta med denna text som handlar om en bedömning av den 

verklighet som de flesta svenskar lever med, skolan, att inget vi nämns. På sin höjd anar man 

bakom formuleringar sådana som: «Tillräckligt många minns ännu…» konturerna av dessa två 

grupper av vi som tillsammans utgör opinionen, en hälft som genom att ha innehaft makten har 

kunnat forma skolan under decenniers lopp, och en annan hälft som inte varit i stånd att påverka 

denna utveckling. Är det just artikelns kyligt precisa ton, som låter oss ana att under ytan finns ett 

intakt och tänkande vi...? Som om någon höll på att göra uppror i det tysta... 

MT 3, april 2002 Massakern på kuraget 

 

Sammanfattning och aktörer 

Här är ännu en ledare som utgår ifrån en viss tanke: «Civilkurage är ett svårt ord». Ordet är det i 

svenskan som kommer närmast ordet civilsamhälle i andra samhällen (cf «civilt motstånd» ). 

Popova bekymrar sig här om dem som «bryr sig om betydelsen» av ordet. För dem är det 

avgörande att de som arbetar i den offentliga förvaltningen uppträder med integritet.» Med den 

nya kulturministern, då Marita Ulvskog, har man kompromissat med den integritet som man 

måste kunna utgå ifrån och kräva: «Sverige är litet och det är mycket underhandskontakter». Hon 

skulle alltså ha «sin privata utnämningsfilosofi». Denna skulle kort gå ut på att: «Hon tolkar sitt 

uppdrag som att hon ska tillgodose behov hos, av henne, utvalda intressegrupper – i det här fallet 

underrepresenterade fackmedlemmar». Ledarskribenten protesterar som medborgare: «Det enda 

motmedlet är öppen protest, öppen diskussion och massmedial genomlysning. Det vill säga – 

tillämpning av […] ämbetskurage.»  

Vem handlar? Än en gång räknas olika aktörer upp mer som kollektiv: «vissa», «många», «en hel 

del människor.» Det talas om «tjänstemän», som försöker vara alla till lags trots att de är hårt  
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pressade och som står emot «politiskt uppfödda verkschefer som de ska lyda under». Och det är 

dessa som skulle ha följt ministerns vilja genom att se till så att styrelseledamöter numera bara 

väljs bland fackföreningsanslutna, som inom Svenska konstnärsförbundet till exempel. 

Textens vi 

Det vi som här åsyftas får förstås i samband med det övergripande ordet «civilkurage» och «en 

hel del människor som vet vad det betyder. Och som bryr sig om betydelsen». Men Popova 

hämtar exempel från människor som befinner sig inuti organisationer, ämbetsmän och politiska 

och kulturella tjänstemän snarare än individer: «I Moderna Tider har vi berättat om fången på 

fyren, läget på Sjöfartsverket och chefer inom internrevisionen i myndigheterna som vill framföra 

sin kritik av slöseri med skattemedel anonymt», etc. I sista stycket utdelar hon ett allmänt råd om 

vad man kan göra: «öppen protest, öppen diskussion och massmedial genomlysning». Hon 

konstaterar sammanfattningsvis: «Priset för att ta strid är många gånger högt. Men på sikt är 

priset för att inte strida mycket, bra mycket, högre». 

MT 4, juli-augusti 2002, Redaktionell baksmälla 

 

Sammanfattning och aktörer 

I sin sista ledare för MT, i juli-augusti, återkommer Susanna Popova än en gång till ett tema hon 

redan har diskuterat: alkoholannonserna. Popova hade bekräftat att MT hade publicerat sådana 

annonser, efter det att Stockholms tingsrätt hade friat tidningen Gourmet i denna fråga. 

Konsumentombudsmannen, KO, tänker nu försöka få rätt i Marknadsdomstolen, ty: «Det gick 

inte att stoppa alkoholannonser i Moderna Tider i väntan på slutgiltig dom.» Det låter som en 

seger gör tidningen och dess chefredaktör! Men tonen är istället dyster utan att ändå för ett 

ögonblick ge avkall på den vanliga försiktigheten: « Konsumentombudsmannen verkar inte ha 

förstått innebörden i Stockholms tingsrätts dom. Emellertid har denna «inhämtat besked i frågan 

om alkoholannonsering hos EG-domstolen», vilken förklarat att ett generellt svenskt 

annonseringsförbud skulle vara ett hot mot den fria rörligheten. Det är f. ö. en träffsäker 

observation: går saken till Marknadsdomstolen, så är det som om EG-domstolen och Stockholms 

tingsrätt inte redan hade avgjort saken: «Om detta är ett rimligt myndighetsagerande är värt en 

egen diskussion». Detta hennes sista tema i Moderna Tider, som nu bara har tre nummer kvar av 

sin korta existens, hänger alltså intimt samman med principer, både den svenska regeringens och  
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EU:s principer, och om dessa står det: «Håhåjaja. Det är svårt med principer». Bortsett från de 

olika domstolarna finns även andra aktörer såsom andra chefredaktörer som tagit ställning på 

olika vis, tydligen mest undvikande, gentemot det betydande tvisteämne i det svenska samhället 

som dessa annonser utgör. Olika men märkligt lika… Det verkar som om journalisten här har 

stött på ett särskilt brännande ämne för civilkuraget, något av ett älsklingsämne som vi redan 

kunnat konstatera: «En chefredaktör i Bonniers säger sig publicera alkoholannonser bara för att 

provocera och har redan lovat att aldrig göra om det». En andra chefredaktör (Hans Bergström) i 

Dagens Nyheter får också sin släng av sleven (trots att han sägs vara en av de drivande bakom 

EU-anslutningen): «Nu ligger det nära till hands att tolka läget som att somliga av de aktivistiska 

Europavännerna själva blir nästa gäng att kräva undantag.» 

Textens vi 

 Som tidningens chefredaktör är det Popova, som med pondus uttrycker tidskriftens linje: «För 

Moderna Tider är det istället viktigt att peka på att den som absolut vill se en motsättning mellan 

ideologi och lönsamhet gör det onödigt svårt för sig.»  

 

MT 5, sept 2002, Demokrati är mer än politik 

 

Sammanfattning och aktörer 

I en klart mindre sofistikerad ton än förespråkarna, är Peter Olsson, den siste chefredaktören på 

Moderna Tider, inne på ämnet röstskolkare. Det är alldeles före valet till riksdag och kommuner 

år 2002 och han varnar för tre typer av röstskolkare, alltså aktörer, som det kan vara klokt att se 

upp med: «självbelåtna cyniker, radikala frasmakare och politiska plattfötter». Tyvärr brukar de 

här grupperna oftast strunta i «den där söndagen i september». Därefter pekar Olsson ut, som om 

detta vore ett självklart faktum, hela «den politiska klassen», som inte är sena att utnyttja detta 

statistiska faktum och använda «skammen som piska» över dem som inte röstar: «Skammen över 

att vara en av dårarna som inte bryr sig, inte kan nåt och som gärna sitter i tv-fåtöljen och ser på 

när Sverigedemokraterna tar över landet». På så sätt bortser han från problemet med röstskolkare 

för att desto bättre piska upp «den politiska klassen». Läsaren inser att detta är hans stil när det 
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Gäller att skriva ledare. Genom rätt generella anklagelser, av typ «smiter den politiska klassen. 

De föredrar fega väljare», blir det personliga ansvaret inget som behöver diskuteras. 

Textens vi 

Peter Olsson väljer, till skillnad från Susanna Popova, att inta en populistisk attityd och tycks inte 

intresserad av mer komplexa frågeställningar. Bara en gång vänder han sig till ett ansvarigt vi 

som agent, och detta mer på låtsas efter att ha konstaterat att det existerar rättigheter och 

skyldigheter för alla i samband med röstandet: «Av rösträttens skyldigheter följer också att det 

kan vara rätt att inte rösta. Finns inte förutsättningarna att göra ett medvetet val är det lika bra att 

stanna hemma». Resten av texten förefaller närmast dunkel genom sina referenser till ordet 

«klass», som inbjuder till skilda tolkningar. Trots sitt eget angrepp mot röstskolkare 

inledningsvis, flirtar han själv i slutänden med röstskolkandet som en bekväm lösning: «I ett 

samhälle befolkat av goda medborgare är röstandet ett sätt bland många andra att återskapa 

demokratiska värden. Minst lika viktigt är att man lär sina barn att spela fotboll, att vattna farmors 

blommor eller stoppa ett bråk på stan». En sådan argumentering upphöjer den medborgarhandling 

som struntar i politiken till rangen av «genomtänkt röstskolk» - samtidigt som dessa behandlas 

som offer för «den politiska klassen.» Ledaren tar avstånd från politikens komplexitet och 

förefaller mig närmast bekräfta att vid det här laget har Moderna Tider upphört att fungera med 

kvaliteten som rättesnöre.      

 

 

 

8.2.   Bilaga II  

 

Franska och svenska ledare i original 

 

(Observera att ursprunglig typografi behållits i den mån detta varit möjligt). 
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(Franska)          

L’éditorial de Jean Daniel 

                                         Le message de l’islam français 

 

I On a cru mardi, et jusqu’au dernier 

moment, à la libération des deux 

journalistes français retenus en otages en 

Irak. On s’est dit que s’ils étaient libérés, 

ce serait une victoire des arabo-musulmans 

sur eux-mêmes; une preuve éclatante de 

l’audience de la France dans cette région 

du monde ; un succès indéniable, enfin, de 

l’unité française et de la responsabilité des 

musulmans de France. C’est un fait que la 

France est la seule nation où un chantage 

exercé par les terroristes n’ait pas suscité 

de divisions. Mais notre mérite est relatif. 

Il faut rappeler que toutes les autres 

nations qui ont été dans ce cas (l’Italie, 

l’Espagne, le Japon, les Philippines) 

avaient envoyé des contingents dans la 

coalition alliée de la guerre d’Irak. On 

pouvait donc, à tort où à raison, reprocher 

au gouvernement de ces pays d’être à 

l’origine des menaces exercées sur les 

peuples. En France, du fait des positions 

affirmées par Jacques Chirac et Dominique 

de Villepin, c’est un reproche que 

l’opinion ne pouvait pas faire. Lorsque les 

raisons du chantage invoquées ne 

concernent que l’indication du port du 

voile, il est difficile de penser que par 

exemple la hiérarchie catholique – qui 

s’était opposée à cette interdiction – allait 

se retourner contre la République bafouée.   

 

II En revanche, le sursaut républicain des 

Français musulmans a, lui, un mérite plus 

net et une signification plus claire. 

D’abord, il manifeste dans l’épreuve que 

l’intégration des musulmans dans la 

République française est plus profonde 

qu’on ne le pensait. Les Français 

musulmans ont gagné ici avec éclat leur 

brevet de républicanisme, c’est-à-dire, 

aussi, de laïcité. Ensuite, les institutions 

incarnées par le Conseil français du Culte 

musulman, qui ont été très discutées du fait 

du radicalisme de certains de leurs 

représentants, ces institutions légales ont 

désormais une légitimité. Enfin et surtout, 

les représentants des musulmans de France 

ne se sont référés ni à la position de la 

France dans la guerre d’Irak ni à la qualité 

des journalistes pris en otages pour exiger 

la libération de ces derniers. Ils ont 

condamné avec solennité et précision le 

principe même de la prise d’otages. 

 

III Jacques Chirac a très bien pu évoquer 

les positions de la France dans la guerre 

d’Irak pour inviter le monde arabe et 

islamique à faire pression sur les preneurs 

d’otages et les organisations politiques qui 

sont derrière. Dans la mesure où cela peut 

contribuer à la libération de nos confrères, 

nous n’y trouvons rien à redire. Mais 

Yasser Arafat, lui, a commis une gaffe, 

bien dans sa manière, en réclamant la 

libération des deux journalistes parce 

qu’ils étaient des « amis de l’Irak et de la 

Palestine ».  Autrement dit, eussent-ils été 

des reporters hostiles ou neutres, on eût 

compris qu’ils en paient le prix. Tariq 

Ramadan, quant à lui, considère « toutes 

les prises d’otages »  quelles qu’elles 

soient comme « inacceptables ». Elles 

compromettent évidemment sa stratégie 

d’ « entrisme » , mais la règle républicaine 

n’en est pas moins respectée. Soulignons 

par ailleurs que ce ne sont pas les 

intellectuels mais M. Dalil Boubakeur, 

recteur de la Mosquée de Paris, qui a 

trouvé les mots les plus clairs et les mieux 

inspirés pour condamner les preneurs 

d’otages.  

 

IV Il y a deux erreurs d’analyse à éviter 

parce que l’une et l’autre sont lourdes 

deconséquences. La première consisterait à 

souligner, comme le font les journaux 

acquis à Bush, à Blair et à Berlusconi, que 

les Français, qui étaient si fiers d’être à 

l’abri des représailles des terroristes en 

raison de leur désaveu de l’intervention en 

Irak, sont aujourd’hui ridiculisées : la 

France est bel et bien prise pour cible 

comme les autres. Et il suffit d’une loi sur le 

voile ou d’un manquement aux dispositions 

de la loi coranique pour qu’aussitôt les 

islamistes se rappellent qu’elle n’est rien 



 

 

d’autre que l’héritière de l’Occident 

colonial et des croisés. 

 

D’abord cela est faux : les Français sont 

bien encore l’objet d’une considération 

particulière en Irak. Dans le cas contraire, 

fallait-il pour autant précipiter, comme l’a 

fait George Bush, une guerre de 

civilisation ? Rien, absolument rien dans la 

situation actuelle ne permet de discuter le 

bien-fondé de la position française sur 

l’intervention militaire unilatérale et 

« préemptive » en Irak. C’est tout le 

contraire. Le monde entier, y compris un 

Américain sur deux, déplore aujourd’hui le 

désastre auquel la diplomatie et les armées 

de George Bush ont abouti sur tous les 

plans. 

V Mais la seconde erreur dont il faut se 

garder serait de penser que l’Irak, boîte de 

Pandore ouverte par les Américains et d’où 

se sont évadés tous les démons, a seul 

sécrété le terrorisme, l’islamisme radical et 

les prises d’otages. Cette erreur conduirait à 

sous-estimer les problèmes que l’avenir 

nous réserve. L’intervention américaine n’a 

fait qu’aggraver le chaos dans ce qui 

existerait déjà. En Afghanistan, sur les 

décombres de la retraite des forces 

soviétiques, au Pakistan et en Algérie 

comme en Tchétchénie et en Indonésie, 

l’islamisme en tant qu’idéologie s’est 

répandu pour aboutir, quand il a été 

stratégiquement organisé aux attentat du 11 

septembre 2001 à New York. Sans doute 

pourrait-on dire que, du fait des avatars de 

l’expérience iranienne, l’islamisme était en 

déclin comme organisation politique et 

comme instrument de pouvoir. Mais il était 

en pleine et contagieuse effervescence dans 

toutes les organisations que Gilles Kepel 

recense (1), et qui vont de petites et 

multiples « armées islamiques » jusqu’aux 

exégètes dissidents de la loi coranique chez 

les oulémas et les Frères 

 

 

musulmans. Dans ces sociétés de 

l’antioccidentalisme fanatique, le fait que la 

France ait pu trouver un intérêt provisoire à 

s’opposer aux États-Unis est à la fois très 

intéressant et très insuffisant. C’est bien 

avant la guerre d’Irak que par exemple l’on 

commençait à rêver, dans les cercles de 

l’intégrisme islamiste, à une Reconquista à 

l’envers pour reprendre pied en Andalousie. 

VI Autrement dit, si par bonheur – et quel 

bonheur ! – les preneurs d’otages se 

décidaient à libérer nos confrères, on 

pourrait trouver à cette tragique aventure 

certains effets nettement positifs. Les 

musulmans de France ont clairement 

adressé au monde le message définissant 

leur conception d’un islam français. Et 

maintenant, pour ce qui est de l’affaire du 

port du voile et des difficultés qu’elle pose 

en cette rentrée scolaire, on comprend bien 

qu’il serait désormais aberrant que 

quelqu’un pût se montrer moins légaliste 

que ceux des Français musulmans qui, bien 

qu’opposés à la loi, s’y soumettent par 

civisme républicain. Toute disposition 

visant en ce moment à modifier cette loi ou 

simplement à l’assouplir constituerait un 

désaveu de ceux qui ont le courage de 

prendre parti en sa faveur en dépit de leur 

conviction intime. Ce serait rien de moins 

qu’une prime aux preneurs d’otages. Plus 

tard, bien plus tard, on pourra se demander 

comment approfondir les échanges avec 

tous ceux que cette loi heurte, y compris 

dans leur civisme. C’est ce que mérite en 

tout cas cette admirable jeune musulmane, 

qui offrait d’aller prendre la place des 

otages pour ne pas laisser, dit-elle, son voile 

souillé par leur sang.                           J.D. 

(1) Voir p. 30. 
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L’éditorial de Jean Daniel 

L’Europe, encore elle.... 

 

1 Avec le ton de l’arbitre et une hauteur qui 

le situe au-dessus de la mêlée, Lionel Jospin 

a pris position en faveur d’une réponse 

positive au référendum sur la Constitution 

européenne. Pour lui, le bon sens mais aussi 

l’expérience du passé et l’anticipation de 

l’avenir exigent que l’on vote oui et que 

l’on déclare le non irresponsable sur tous les 

plans. 

Lionel Jospin avait souhaité publier un texte 

dans nos colonnes bien avant que Laurent 

Fabius ne se soit exprimé et sans même 

avoir le pressentiment de la façon dont ce 

dernier le ferait. Nous pouvons donc ici 

témoigner que l’ancien Premier ministre ne 

s’est inséré dans aucune stratégie 

politicienne. Jusqu’au moment où il a 

élaboré son texte, le climat politique était 

serein, y compris au Parti socialiste. 

Mais il est évident, cela dit, que le texte que 

nous publions tient compte de la polémique 

ouverte par Laurent Fabius. Je mettrais en 

tête ce que Lionel Jospin ne met qu’à la fin 

de son argumentation. Il affirme que voter 

pour l’Europe n’est pas voter pour Chirac : 

si le non l’emportait, ce n’est pas le 

gouvernement de Chirac qui serait mis en 

échec, ce serait la Commission de 

Bruxelles. D’autre part, il soutient que rien 

ne justifie le fait de rendre probable, grâce à 

une crise, le vote seulement possible d’une 

majorité des Français contre la Constitution.  

Pour le reste, le plaidoyer de Lionel Jospin 

invoque la caution de François Mitterand et 

les initiatives de son gouvernement. Il est 

pédagogique en soulignant la différence 

entre les notions de « traité » et de 

« constitution ». Il cite Hubert Védrine qui, 

dans son élan « euroréaliste », définit le 

traité comme un simple « règlement 

intérieur nécessaire de l’union élargie ». Le 

traité ne mettrait aucunement en cause la 

souveraineté de chaque pays contractant. 

D’autre part, un traité peut toujours être 

l’objet de révision. 

Lionel Jospin a bien compris que le danger 

ne venait ni de l’extrême-droite, ni de 

l’extrême-gauche, ni des souverainistes. Il 

vient de ceux qui pensent que l’Europe a 

besoin d’un électrochoc et que l’on est plus 

européen que les autres en ouvrant un débat, 

même s’il sème la division, voire la 

confusion. Lionel Jospin est très 

convaincant lorsqu’il développe l’idée que 

l’ « électrochoc » serait la fin de ce qui 

existe et non le commencement d’autre 

chose. Après avoir provoqué une crise, la 

France isolée et arrogante ne pourrait vivre 

que dans le ressentiment. 

 

On peut dire, certes, que l’ouverture d’un 

débat a été utile, puisqu’elle a suscité des 

clarifications comme celle de Lionel 

Jospin et qu’elle peut conduire à un sursaut 

de ceux qui se seraient ralliés à Fabius. 

Mais si un tel sursaut n’a pas lieu, on aura 

vérifié que Laurent Fabius a tout fait pour 

provoquer la dramatisation qu’il prétendait 

éviter. Personne n’a voulu se soustraire à 

un débat. Personne n’a souhaité que le 

leader du Parti socialiste fût victime d’un 

lynchage médiatique. Mais il ne suffit pas 

d’être indécemment critiqué pour anoblir 

sa cause. Surtout lorsque l’image du 

martyr contribue à la popularité 

recherchée. Notre émotion est à la mesure 

de l’estime que nous avons toujours eue 

pour Laurent Fabius : nous croyons qu’il 

s’est trompé et nous en sommes affligés. 

 

2 Personne ne pensera à accuser Dominique 

de Villepin de rallier les eurosceptiques ni 

même les euroréalistes. Au ministère de la 

place Beauvau, ce grand baladin du monde 

occidental a gardé les rêves volontaristes 

que le Quai-d’Orsay lui avait inspirés. 

L’Europe a une mission qu’elle doit, qu’elle 

peut, qu’elle va réaliser sur les ruines et les 

décombres d’un monde en voie de 

disparition. « Dans ses cendres », elle va 

découvrir « une aube pure » (Adonis). Elle 

est au service de l’homme.  

 

Dominique de Villepin, dans « le Requin et 

la Mouette » (1), ne recule devant rien : «  

Nous avons entre les mains des leviers 

capables de déplacer les blocs les plus 

lourds et de briser les murailles de 

certitudes. (...) Oui, une nouvelle fraternité 

est possible ! » Notre poète diplomate est 

passé de l’exaltation de la grandeur par la 

France à une célébration de l’universalité 

grâce à la Révolution 



 

 

française. « Je crois à l’éternité de l’homme 

né un soir de 1789 ». Ni Michelet ni Jaurès 

ne sont allés jusque-là. 

 

Tout le livre a des élans et des rythmes de 

cantate, de magnificat et d’action de grâces. 

Toutes les étapes du parcours de l’humanité 

sont présentées ici comme étant autant de 

convulsions positives vers un avenir où le 

loup et l’agneau, et de manière plus 

poétique « le requin et la mouette », 

trouveront leur  commerce agréable. Il y a 

dans cette œuvre de la culture à foison, une 

ambition  malrucienne de faire intervenir les 

grandes ombres, un art complaisant de la 

synthèse et une foi désarmante dans la 

volonté humaine de retrouver la mystique 

du progrès 

De plus, comme le ministre voit jusque dans 

les ténèbres les aurores des premiers matins 

du monde, nous ne manquons pas avec lui, 

si j’ose dire, tous les jours, de raisons 

d’espérer. Il n’y a pas d’ironie dans ces 

lignes. Simplement, on est confondu par 

cette aptitude à faire de l’espérance une 

catégorie de l’esprit politique et de la 

candeur une vertu diplomatique. Je 

l’attendais sur l’Irak. Je n’ai pas été déçu. 

L’auteur persiste et signe, en gros comme 

nous, d’ailleurs. Mais je l’attendais aussi sur 

les États-Unis, et c’est le seul moment où je 

le soupçonne de n’avoir pas dit ce qu’il 

pensait en affirmant qu’il croyait 

indispensable et possible un partenariat 

d’une Europe inspirée par la France avec les 

États-unis... 

 

 

3 Avec Dominique de Villepin, nous 

estimons que, pour l’essentiel au moins, 

l’opposition de la France à l’intervention en 

Irak a été justifiée. Mais le ministre se garde 

bien de nous dire, avec précision et 

imagination, ce qu’il conviendrait de faire 

aujourd’hui. Lorsque nous apprenons, 

comme nous venons de le faire, qu’un 

nouvel otage américain a été égorgé, que 

c’était au surplus un civil, employé dans 

une entreprise de construction, peut-on 

répéter simplement que nous avons eu bien 

raison et que les Américains paient cher leur 

erreur, mais que c’était leur erreur ? Peut-on 

seulement se féliciter que nos otages ne 

soient pas américains ? Acceptons-nous la 

résignation à l’horreur sous le prétexte 

qu’elle confirme le bien-fondé de nos 

positions ? Je crois que l’Europe, en 

premier lieu la France, l’Allemagne et 

maintenant l’Espagne, devrait tout faire 

pour réveiller en Irak un troisième front, qui 

serait celui, modeste, non encore de la 

réconciliation et de la paix, mais 

simplement d’une trêve et d’une fin des 

violences, pour proposer aux États-Unis un 

compromis constructif. Ni les attentats 

suicides, ni les prises d’otages, ni les 

égorgements ne servent la cause de la 

résistance irakienne prisonnière des 

terroristes. Dans l’état actuel du monde, ils 

ne servent pas non plus à précipiter le 

départ des troupes américaines d’Irak. Ce 

sont ces deux réalités qu’il faut regarder en 

face quand on est irakien, mais aussi quand 

on est européen.                        J.D. 

«  Le Requin et la Mouette », Plon. 
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L’éditorial de Jean Daniel 

Une stupéfiante liberté 

 

«  J ’ai toujours trouvé que la télévision était une chose 

détestable. Détestable d’ailleurs moins par la quasi 

complète inanité de ses programmes que par l’usage 

immodéré et fanatique qu’en font ses possesseurs. J’ai 

vu des gens intelligents béer devant des âneries, j’ai vu 

des gens bien élevés répondre la tête détourné à leurs 

invités, j’ai vu des télé-paries où des gourmets se 

passaient, en grognant, de vieux sandwichs, les yeux 

fixés sur cette tache blanche ; bref, j’ai vu bafouer 

devant ce petit autel en Plexiglas l’intelligence, 

l’éducation et le sens. Néanmoins, tous les mardi, 

mercredi, jeudi, à sept heures tapant, revenant 

essoufflés d’un cauchemar de voitures, de rues 

embouteillées et de rendez-vous abrégés, nous sommes 

au moins trois à attendre, frémissants, la joyeuse 

musique de M. Pierre Sabbagh. « L’Homme du XX
e
 

siècle » a obtenu de nous ce qu’aucun homme vivant 

sans doute ne pourrait obtenir : une ponctualité 

quotidienne. »  

Qui écrit cela ? Françoise Sagan. Où ? Dans le premier 

numéro du « Nouvel Observateur », c’est-à-dire il y a 

exactement quarante ans, à un mois près. Avant 

Maurice Clavel et bien avant Françoise Giroud, elle 

inaugure chez nous une chronique de télévision. Sagan 

a 28 ans. Elle est riche et célèbre depuis qu’elle en a 

18. Elle était avec nous à « l’Express » de JJSS et de 

Françoise. Elle nous rejoint tout naturellement. Bernard 

Frank et Florence Malraux l’y conduisent. 

Oserai-je rappeler, cela n’enchante pas tout le monde. 

Il y a dans son l’univers trop d’argent, trop de 

mondanités, trop de frivolité cynique. La gauche était 

alors volontiers puritaine. Nous, je veux dire les 

responsables, savions ce qu’elle allait écrire deux ans 

plus tard, et toujours dans nos colonnes : « Si vous 

parlez de la femme qui claque des centaines de 

millions, qui écrase les vielles dames avec une Jaguar, 

qui éprouve un plaisir cynique à choquer et qui passe 

sa vie entière dans les boîtes de nuit, non, ce 

personnage n’existe pas. » Mais surtout elle incarnait à 

nos yeux le talent à l’état pur et la liberté à l’état 

premier. 

 

 

 

 

Qu’est-ce qui se passe, en effet, pour qu’un auteur 

aussi catholique que François Mauriac s’émerveille dès 

les premières lignes de « Bonjour tristesse » en 

évoquant le « charme » du « petit monstre » ? C’est, 

bien sûr, l’éclatante évidence du style. Mais c’est 

surtout la liberté écrasante que cette évidence implique. 

C’est elle qui en impose le plus. C’est l´honnêteté d’un 

jeune être allègrement amoral, après qu’André Gide, 

que Sagan avait lu, s’était voulu héroïquement 

« immoraliste ». C’est la fraîcheur insolente de cet 

amoralisme tranquille qui suscite chez un Mauriac, 

mais aussi chez tant d’autres, une stupéfaction éblouie. 

On dira que Mauriac contenait dans son univers bien 

des monstres. Mais il prend toutes les précautions du 

monde avant de défaire ce qui sera son « nœud de 

vipères ». Sagan ignore ce que peut signifier le mot 

prudence. Elle le paiera cher à la fin de sa vie. Bien 

trop cher. Mais enfin, je ne vois que Colette en son 

temps et Houllebecq de nos jours pour susciter une 

telle surprise esthétique.  

On aimait que Françoise ait lu « les Nourritures 

terrestres » à 8 ans, « l’Homme révolté » à 14, et 

qu’elle ait considéré « les Palmiers sauvages » de 

Faulkner comme l’un des plus beaux romans du 

monde. On admirait qu’interrogée sur Coco Chanel 

elle fasse entendre une fausse note au milieu des 

concerts d’éloges en déclarant : « Cette dame, qui 

d’ailleurs me voulait du bien, était décidément trop 

antisémite pour mon goût. » J’ai été son compagnon, 

chez Bernard Pivot, la dernière fois qu’elle fut l’invitée 

de « Bouillon de culture ». Elle a bredouillé un peu 

moins qu’on s’y attendait. Elle a même été plus claire 

que Patrick Modiano. Et elle a été tout à fait audible en 

prononçant cette phrase admirable : «  Il y a parfois, 

dans l’absence de frivolité, ou en tout cas de légèreté, 

comme une sorte d’impolitesse, ne trouvez-vous 

pas ? » Et aussitôt après, chacun a tout fait pour 

paraître frivole, léger, et poli.   J.D. 

[---]  
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Le destin des illusions 

● par Jean Daniel 

  

Le 22 octobre 2004, Jean Daniel était l’un des douze lauréats du prix Prince-des Asturies.* 

Cette récompense est remise chaque année à Oviedo, capitale des Asturies, par le prince 

Felipe, en présence de la reine d’Espagne. Très prestigieux dans le monde hispanique, ce 

prix donne lieu à une fête populaire et à une cérémonie solennelle. Voici le discours que 

Jean Daniel a prononcé à cette occasion. 

Le prix Prince-des-Asturies dont je suis 

aujourd’hui et grâce à vous le lauréat 

concerne « la communication et les 

Humanités ». Le rapprochement de ces 

deux mots révèle une intention qui ne 

m’a pas échappé. Trop souvent, les 

hommes tentent de communiquer sans la 

moindre humanité. Trop souvent aussi, 

le respect pour les humanités ne conduit 

pas à communiquer. Dans ma jeunesse, 

on « faisait ses humanités » lorsqu’on 

apprenait au lycée le grec et le latin. 

C’était l’hommage éclatant qu’une 

société judéo-chrétienne rendait à la 

richesse de l’Antiquité gréco-latine. 

C’était un lien maintenu avec les plus 

grands hommes de la Renaissance, qui, 

d’ailleurs, ajoutaient à leur connaissance 

du grec et du latin celle de l’arabe et de 

l’hébreu. 

Reste que, à toutes les époques, que ce 

soit au pluriel ou au singulier, le mot 

« humanité » a évoqué l’étude d’une 

science universelle. « Je suis un homme 

et rien de ce qui est humain ne m’est 

étranger », disait Térence. La recherche 

de cet homme universel a été la 

préoccupation de tous les grands 

penseurs et de tous les grands créateurs. 

Elle est ce qui domine encore 

aujourd’hui en chacun d’entre nous. 

Après la chute du mur de Berlin, 

l’humanité a cru retrouver avec la liberté 

une communion intellectuelle et une 

communauté de destin. La grande idée 

d’alors, qui est restée la même 

aujourd’hui, était de concilier 

l’universalité des valeurs avec la 

diversité des cultures. Nous avons cru  à 

une terre-patrie pour citoyens du monde 

dans un village planétaire. Ce devait être 

la fin des nationalismes et de la lutte des 

classes. C’en était fini des idéologies 

fonctionnant comme des religions. Il 

nous a fallu, hélas, bien vite déchanter, 

et nous avons assisté au processus 

exactement inverse. Nous savons 

maintenant que lorsque les empires 

reculent, ce sont les ethnies qui 

avancent. nous savons aussi que 

certaines libérations peuvent aboutir à la 

servitude et nous savons enfin que les 

religions, à leur tour, peuvent 

fonctionner comme des idéologies.  

Ce début barbare du XXI
e
 siècle est 

donc, par une ruse sadique de l’Histoire, 

le produit de grands événements 

émancipateurs : en particulier la fin du 

totalitarisme soviétique. La barbarie est 

revenue sous la forme inattendue d’une 

idéologie nouvelle. On a cru que 

l’idéologie était morte. Or elle est 

triomphante, notamment dans son 

incarnation islamiste, cette sombre 

dérive d’une grande religion. 

 

J’ai exercé deux fonctions 

parallèlement. L’une d’homme de 

média, qui consiste à vivre l’Histoire, et 

l’autre d’observateur, qui consiste à la 

penser. Ces deux activités se sont 

nourries l’une l’autre constamment, et 

elles m’ont conduit à un constat et à une 

discipline. 

Le constat, c’est que la condition 

humaine se déploie dans un mouvement 

de balancier qu’il convient à tout prix de 

respecter dans un va-et-vient entre 

l’errance et l’enracinement, l’intensité et 

la durée, l’affirmation de la différence et 

la nostalgie du semblable, et, à la fin des 

fins, entre le désir de mourir pour la 



 

liberté et la peur d’y vivre dans la 

solitude. Entre la raison selon Descartes 

et la vie selon Unamuno. La mesure, 

concept que nous avons hérité des 

Grecs, consiste à respecter les contraires 

et à empêcher qu’ils s’antagonisent. 

Voilà pour le constat. 

Pour la discipline, j’ai compris avec 

Camus qu’il ne fallait pas ajouter au 

malheur des hommes en leur mentant, et 

qu’il fallait appeler les choses par leur 

nom. J’ai appris à me méfier de toutes 

les  pensées, de tous les écrits, de tous 

les actes qui n’ont pas pour objectif ou 

pour résultat de prévenir l’antagonisme 

entre les valeurs universelles et la 

singularité des civilisations. 

Je me suis mis à redouter tous ceux qui 

privilégient le général aux dépens du 

particulier, ou le différent au détriment 

du semblable, tous ceux qui croient 

trouver l’universalité dans leurs valeurs 

particulières ou qui méprisent la culture 

des autres par fascination pour 

l’universel. Tous ceux-là me paraissent 

aujourd’hui ne pas contribuer à ce 

patrimoine de l’humanité qui va du 

Code d’Hammourabi, de la table des 

Dix Commandements et du Sermon sur 

la Montagne jusqu’aux maximes de 

Kant, aux grandes révolutions et aux 

chartes des droits de l’homme. 

Maintenant, je ne veux pas oublier que 

je suis, en Espagne, sur une terre 

d’épreuves. Quand on parle autour de 

moi de ce mal nouveau que l’on appelle 

le terrorisme et qui succède aux maux 

absolus du nazisme et du bolchevisme, 

alors j’écoute d’abord ceux qui, comme 

le peuple espagnol, savent de quoi ils 

parlent et ont quelque chose à dire. Ils 

savent que si, au début, on peut entrevoir 

les raisons pour lesquelles des frères 

s’entre-tuent, dès que le sang coule, il a 

partout la même couleur et est partout 

insupportable. On oublie alors pourquoi 

on tue et pourquoi on meurt. La 

violence, désormais, ne se nourrit plus 

que d’elle-même. Hier elle accouchait 

de l’Histoire. Aujourd’hui , elle dévore 

ses enfants. 

Il y a sans doute dans la tradition 

espagnole le désir d’entretenir une 

certaine familiarité avec la mort. Mais il 

est une autre tradition pour le grand 

philosophe que j’ai déjà cité : celle du 

« sentiment tragique de la vie », qui 

précède de la furieuse volonté de vivre 

par désir d’immortalité. Rarement on a 

fait de manière si approfondie l’éloge et 

la célébration de ce qui favorise, 

développe et protège l’élan vital. Et pour 

Unamuno, bien sûr, Don Quichotte en 

est le symbole. 

Aujourd’hui, la vie, en Europe, est une 

valeur que nous défendons. Dans cette 

réunion de peuples libres dont le désir de 

vivre ensemble est l’honneur de 

l’humanité, ce devrait être une cause 

sacrée. Or c’est cette cause qui soudain 

est à nouveau menacée, tantôt par la 

corrosion perverse du doute, tantôt, plus 

encore, par les forces de la mort. 

L’Espagne a douloureusement appris ce 

qu’il convient de faire, mais aussi de ne 

pas faire, pour lutter contre le terrorisme. 

Ne pas adopter les valeurs de l’ennemi 

que l’on va abattre. Ne pas imiter ses 

moyens sous le prétexte que les fins sont 

différentes, parce que ce sont les moyens 

qui déterminent les fins. Enfin, savoir 

qu’aucune nation ne peut prétendre 

incarner à elle seule le bien, la vertu et 

l’universel. Laissons à Dieu cette 

prétention.                                                                               

J.D. 

 

(*) – Prix Prince-des-Asturies des 

Lettres : Claudio Magris. 

-Prix de la Recherche scientifique et 

technique : Judah Folkman, Tony    

 Hunter, Joan Massagué, Bert 

Vogelstein, Robert A. Weinberg. 

-Prix des Sciences sociales : Paul 

Krugman. 

-Prix de la Communication et des 

Humanités : Jean Daniel. 

-Prix de la Coopération internationale : 

le programme Erasmus de   l’Union 

Européenne. 

-Prix des Arts : Paco de Lucía. 

-Prix de la Concorde : le Chemin de 

Saint-Jacques-de-Compostelle. 

-Prix des Sports : Hicham el-Guerrouj 
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(Svenska) 

LEDAREN 

 
En svensk tiger 

SVENSK ÖPPENHET är ett 

begrepp. Liksom sex och 

jämställdhet anses den svenska 

öppenheten lämpa sig särskilt väl 

för export. Och i exportivern är 

det lätt att bli hemmablind. 

På vår egen bakgård har vi 

Fången på fyren, också det ett 

känt begrepp. Fången var en 

statstjänsteman som påpekade att 

den svenska staten handlat fel. Då 

rörde det ett grund som den 

svenska staten underlåtit att 

märka ut på sjökortet. Eftersom 

fången, då ännu bara en blivande 

fånge, hade rätt i sin kritik fick 

staten svårt att försvara sig. Den 

upptäckte att den inte kunde 

försvara sig. Som straff för detta 

placerades ämbetsmannen på 

fyren. Så enkelt och så grymt. Så 

medeltida handlingskraftigt men 

ändå… på något sätt obekvämt. 

Det är öppenheten som skaver, 

eller rättare – bilden av 

öppenheten som besvärar. 

Bomullen heter tystnad. Med den 

ska föreställningen skyddas om 

Sverige som ett föregångsland 

vad gäller öppenhet, och dess 

förutsättning, ämbetskurage. 

På senare år har en av 

öppenhetens fiender vuxit sig allt 

starkare. Hotet på departementen 

heter karriärchefen. Det är 

myndighetschefer som vill ha 

lugn och ro, som är ointresserade 

av problem och förändring och 

som inte gärna vill bli avslöjade 

med att inte veta bäst.  

Sådana som ett antal 

internrevisorer i oktober förra 

året i en rapport till 

Riksrevisionsverket kallade 

maktorienterade människor. 

Illustrationen till fenomenet var 

internrevisorernas uttalade 

önskan att i sin skrivelse vara 

anonyma, eftersom de inte visste 

vilken deras nästa generaldirektör 

skulle bli. 

Varför så oroliga? Jo därför att, 

med en före detta 

socialdemokratisk ministers ord: 

”Regeringen håller på att 

förvandla ämbetsverken till 

renodlade stabsorgan för 

regeringskansliet.” Politiker utser 

politiker och regeringsformens 

skrivning att det avgörande vid 

chefstillsättning i statlig tjänst ska 

vara ”skicklighet och kompetens” 

är förpassat till festtalsnivå 

alltmedan tystnaden breder ut sig. 

Offentligt anställda i Sverige har 

inte bara en god tradition i 

ryggen. De har också ett starkt 

grundlagsfäst stöd för 

yttrandefrihet. Det stärks av 

meddelarfriheten. En ämbetsman 

inte bara förväntas visa kurage. 

Lagen ger stöd för denna 

förväntan. Och PR-maskineriet 

säljer Sverige på export med 

samma vara. 

Än så länge är den svenska 

självbilden att vi lever i ett 

samhälle där det går att lita på 

tjänstemannen, där demokratin 

skyddar öppenheten och där  

staten står på det godas sida. Men 

när allt fler utnyttjar det 

förtroendet för egen politisk 

vinning urholkas kapitalet. Ju fler 

fångar som sätts på fyrar och ju 

fler statliga tjänstemän som bara 

talar under anonymitet,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

desto tydligare blir det att 

någonting har hänt. 

Staten sänder ut dubbla signaler 

om den öppenhet som ska värnas 

– den som verkligen värnar 

öppenheten lever farligt. 

Fortsätter den utvecklingen har vi 

bara sett början på den era där 

förtroendet för det offentliga inte 

längre är en realitet. 

De oroade internrevisorerna 

talade om karriärcheferna som 

dåliga förebilder i etik och moral. 

Och om ett beteende hos dem 

som får spridningseffekter nedåt i 

organisationen. Har statsvetaren 

Bo Rothstein rätt om hur tillit 

skapas, nämligen uppifrån och 

genom pålitliga institutioner och 

okorrumperade tjänstemän, så 

urholkas nu i allt snabbare takt 

det förtroende som gjort att vi så 

övermodigt sänt sanning och 

öppenhet på export. Inom kort 

kan det visa sig att den export av 

svenska värden vi trodde att vi 

var kapabla till var en import – av 

”osvensk” slutenhet och 

godtyckligt överhetsförtryck.  

Fast vi märkte aldrig det. 

Susanna Popova 

MODERNA TIDER FEBRUARI 

2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LEDAREN 

Oskolan 

 

SVENSKA ELEVER har i 

årtionden tränats att tänka 

kritiskt. Trots att detta varit en 

målsättning som egentligen inte 

ifrågasatts på något allvarligare 

sätt, finns i den svenska skolan en 

paradox som med tiden blir allt 

mer outhärdlig. Den svenska 

skolan ger inte eleverna möjlighet 

att utöva kritiskt tänkande. 

De senaste åren har ordet lärare 

alltmer kommit att ersättas av 

handledare i direktiv och 

anvisningar. Eleverna ska själva 

bestämma hur de (vill) använda 

sin tid och de delas in i 

projektstyrda grupper som 

handleds av en resursperson, som 

är ett annat nytt namn för lärare. 

Rektor heter skolledare och kan 

vara en person med kortare 

utbildning än lärarekollegiet och 

med mindre pedagogisk 

erfarenhet. Borta är det som 

kallades katederundervisning, 

borta är läroböcker som ofta 

ersätts av lösblad. Förhör och 

läxor anses som nödvändigt ont 

och betygen sätts så sent som 

möjligt under grundskolans gång. 

Inne är lärarlösa lektioner och 

elevstyrning. 

I vissa delar av samhället hälsas 

denna utveckling med glädje. 

Många pedagoger som under de 

senaste decennierna ansvarat för 

den pedagogiska utbildningen av 

lärare, vissa skolbyråkrater och 

somliga debattörer anser att de 

inför sina ögon ser den 

demokratiska skolan växa fram. 

Andra, som en hel del lärare och 

många föräldrar samt vissa 

skolpolitiker, ser tvärtom hotet 

mot demokratin växa fram. 

Elevens roll i skolan är grundad i 

en föreställning om att det viktiga 

är att känna lust för det man gör. 

Att ställa krav motverkar elevens 

lustkänslor – bort går 

föreställningen om det riktiga i att 

ställa krav. Hur kan detta fungera 

i en demokrati? Skolan talar om 

vikten av att överföra värden som 

jämlikhet och jämställdhet – men 

på många håll finns uppenbara 

problem med att upprätthålla 

lugn och ordning, så att inte till 

exempel mobbning medför att 

somliga elever behandlas som 

mindre värda än andra. Skolan 

betonar social fostran – och 

kunskapen sätts på undantag 

vilket innebär en ständigt ökande 

andel elever som lämnar 

grundskolan utan fullständiga 

betyg. Med ett tidigare språkbruk 

är de underkända. I dagens skola 

kallas de ”ännu icke godkända”. 

Hur är det möjligt att lära sig 

kritiskt tänkande utan att man har 

tillräckliga kunskaper? Det är 

förstås inte möjligt. Kunskap är 

ett systematiserat vetande på 

olika områden och bara den som 

lagt grunden i ett ämne kan gå 

vidare. Bara den som lärt sig, och 

förstått, spelreglerna kan på ett 

meningsfullt sätt bidra till att de 

ändras. Det innebär att innan 

elever har en kunskapsgrund blir 

det föga meningsfullt att börja 

kritisera systemet. Dagens 

svenska skola är full av unga som 

lärt sig klyschor och visar en 

kritisk attityd utan att för den 

skull egentligen kunna vara 

kritiska. De kan utanverket, där 

under är det kaos. Men tillräckligt 

många elever, lärare och föräldrar 

har ändå upptäckt att många av 

de idéer som länge nog varit 

styrande i svensk utbildning 

saknar 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

verklighetsförankring. Viktigt att 

hålla i minnet är också att det inte 

bara är de kommunala skolorna 

som levererar flum, vissa 

friskolor producerar minst lika 

mycket luftpastej och stoltserar 

gärna med att de avskaffat lärarna 

till förmån för mentorer och 

lotsar. Nyspråklighet har ersatt 

adekvata beskrivningar. Och 

felaktiga kartor har lett, särskilt 

de svaga eleverna, långt ut i en 

terräng som måste kallas vid sitt 

rätta namn – obildning. 

Att byta namn på företeelser är 

meningslöst. Tillräckligt många 

minns ännu den skola som gjorde 

skäl för namnet folkbildning. 

Susanna Popova 

MODERNA TIDER 

MARS 2002



 

 

LEDAREN 

Massakern på kuraget 

 

 

CIVILKURAGE ÄR 

ETT svårt ord. En del har 

aldrig lärt sig, många 

skiter i det. Men så finns 

det en hel del människor 

som vet vad det betyder. 

Och som bryr sig om 

betydelsen. 

För dem är det avgörande 

att de som arbetar i den 

offentliga förvaltningen 

uppträder med integritet. 

De anser att de som har 

betalt för att företräda 

medborgarna ska 

företräda just dem, och 

inte de politiker som för 

tillfället, eller i längden, 

innehar makten. Det 

betyder därmed också att 

offentliga poster endast 

ska innehas av dem som 

besitter ”skicklighet och 

kompetens”. Detta är 

inget exempel på 

marknadstjafs. Det står i 

grundlagen. 

Men tanken på 

självständiga och 

ansvarstagande 

tjänstemän har ihärdiga 

fiender, som gärna 

anklagar kuragesidan föra 

att vara något så 

populistiskt som 

presumtiva skattesänkare. 

Mindre militanta 

motståndare till tanken på 

civilt motstånd mot 

politisk styrning medger 

det hedervärda i att 

företräda medborgaren. 

Men kallar politiseringen 

av tjänstemännen för 

ökad demokrati. 

Må vara hur det vill med 

den saken. Klart står 

bland annat genom 

otaliga rapporter inifrån 

myndigheter under senare 

tid, att tjänstemän pressas 

hårt och pressar sig hårt, 

för att inte stöta sig med 

politiskt uppfödda 

verkschefer som de ska 

lyda under. I Moderna 

Tider har vi berättat om 

fången på fyren, läget på 

Sjöfartsverket och chefer 

inom internrevisionen i 

myndigheterna som vill 

framföra sin kritik av 

slöseri med skattemedel 

anonymt – därför att de 

inte vet vem som blir 

deras nästa, politiskt 

tillsatta, chef. 

Politiseringen av 

ämbetsverken har pågått i 

drygt tio år. Ett 

departement som, av 

tradition inte gjort sig 

känt för politiska 

chefstillsättningar är 

kulturdepartementet. Nu 

är det dock andra takter 

under kulturminister 

Marita Ulvskog. I detta 

nummer beskriver 

kulturministern med egna 

ord sin privata 

utnämningsfilosofi – 

exempelvis: ”Sverige är 

litet och det är mycket 

underhandskontakter.” 

Så litet? Vore det så litet 

skulle kulturministern 

inte ha kunnat tappa bort 

lagboken, utan att någon 

hittat den åt henne och 

läst högt för henne. Den 

där biten om ”bäst 

lämpad” alltså.  

Ulvskog säger också, om 

av departementet utsedda 

styrelseledamöter: ”De 

fackliga ledarna är väldigt 

dåligt representerade i 

hälften av styrelserna. Det 

är en brist. De 

representerar grupper som 

inte är tillgodosedda i 

kulturlivet. Vi vill se till 

att kultur inte är en 

främmande angelägenhet 

för LO-medlemmarna.” 

Här har hela 

andemeningen i 

grundlagen fullständigt 

fallit ur ministerns 

tankevärld. Hon tolkar sitt 

uppdrag som att hon ska 

tillgodose behov hos, av 

henne, utvalda 

intressegrupper – i det här 

fallet underrepresenterade 

fackmedlemmar. 

Naturligtvis räcker det 

långt med ministerns 

egna ord om hur fögderiet 

ska skötas. Men 

verksamma inom 

kulturlivet har reagerat 

långt innan ministern  



 

 

fällt sina bevingade ord. 

Svenska 

konstnärsförbundet till 

exempel har öppet 

protesterat mot att 

styrelseledamöter numera 

bara ska väljas bland 

fackföreningsanslutna. 

Kulturcheferna och 

tjänstemännen och andra 

nära sörjande har alldeles 

rätt. Ett mer 

oförblommerat förakt för 

medborgarnas rätt till 

opartiska tjänstemän som 

tillvaratar deras intressen 

än kulturministerns står 

knappt att finna. 

Det enda motmedlet är 

öppen protest, öppen 

diskussion och 

massmedial 

genomlysning. Det vill 

säga – tillämpning av det 

ämbetskurage som lagen 

avser att rädda. Priset för 

att ta strid är många 

gånger högt. Men på sikt 

är priset för att inte strida 

mycket, bra mycket, 

högre. 

Susanna Popova 

MODERNA TIDER  

APRIL 2002



 

 

LEDAREN 

Redaktionell baksmälla 

 

KONSUMENTOMBUDSMANNEN 

fick inte rätt i Marknadsdomstolen. 

Det gick inte att stoppa 

alkoholannonser i Moderna Tider 

i väntan på slutgiltig dom.  

Marknadsdomstolen har med detta 

vägrat att panikreagera 

interimistiskt vilket betydligt 

kyler ner debatten om det 

juridiska läget för 

alkoholannonsering i Sverige. 

Den nuvarande och senaste 

rättstillämpningen både i 

Stockholms tingsrätt och i 

Marknadsdomstolen säger 

nämligen att det inte finns ett 

förbud om alkoholannonsering i 

Sverige. Detta behöver man inte 

gilla – men sådant är läget tills 

Marknadsdomstolen meddelar 

annat. 

Konsumentombudsmannen 

däremot verkar inte ha förstått 

innebörden i Stockholms 

tingsrätts dom. Det som faktiskt 

skett är att tingsrätten har 

inhämtat besked i frågan om 

alkoholannonsering hos EG-

domstolen. Och den 8 mars 2001 

uttalade EG-domstolen att ett 

generellt svenskt förbud utgör ett 

hinder för den fria rörligheten. 

Den bedömning Stockholms 

tingsrätt sedan gjorde var att ett 

förbud inte skulle stå i proportion 

till målet att skydda folkhälsan. 

Därför sade tingsrätten nej till 

förbud mot alkoholannonsering. 

Men KO ger sig inte. Nu ska 

frågan resas i Marknadsdomstolen. 

Som om EG-domstolen och 

Stockholms tingsrätt aldrig hade 

fällt ett avgörande. Om detta är 

ett rimligt myndighetsagerande är 

värt en egen diskussion. 

Situationen i övrigt har å andra 

sidan fått somliga tidningar att 

framstå som verkligt rådlösa. En 

chefredaktör i Bonniers säger sig 

publicera alkoholannonser bara 

för att provocera och har redan 

lovat att aldrig göra om det. En 

annan chefredaktör, Hans 

Bergström, på Dagens Nyheter, 

säger sig absolut inte vilja 

publicera annonser för alkohol 

och anser dessutom att hans 

tidning driver en ansvarig linje i 

fråga om obetalda 

alkoholskriverier på redaktionell 

plats. Trots det publicerar han i 

en av sin tidnings bilagor ett 

drinktest. I detta dricker förment 

eller verkligt dagen-efter-trötta 

medverkande sprit, för att kunna 

rekommendera den som är mest 

verkningsfull. Mot bakfylla. 

Måttfull sådan då, får man 

förmoda. 

En annan form av baksmälla 

verkar dessutom ha drabbat sagde 

chefredaktör som var en av de 

drivande bakom Sveriges 

anslutning till EU, en kampanj 

som i sin förlängning starkt 

ifrågasatte dem som förespråkade 

undantag. 

När sedan detta EU inte i alla 

delar ser ut som vissa ja-

förespråkare önskar så överges 

plötsligt tanken på det fullödiga 

medlemskapet. Nu ligger det nära 

till hands att tolka läget som att 

somliga av de aktivistiska 

Europavännerna själva blir nästa 

gäng att kräva undantag. 

En tredje publikation ser också 

sin chans till påverkan, men av 

annan art. I den förespråkar 

chefredaktören att KO visst borde 

få finnas kvar, en sorts försvar av 

den klassiska typ som innebär att 

”Med sådana vänner behöver 



 

 

man inga fiender”. Vad 

tidningen i själva verket 

vill åt är en reglering av 

alkoholreklamen som 

”ger utrymme för 

seriösa annonsörer att 

gå fram med måttfull 

varumärkesannonsering 

i media som köps eller 

prenumereras av 

människor som är 

genuint intresserade av 

ämnesområdet”. Det 

vill säga tidningar som 

den egna. 

Håhåjaja. Det är svårt 

med principer. När 

Moderna Tider valde 

att ta Stockholms 

tingsrätts friande dom i 

Gourmet-målet på 

allvar tolkades det av en 

del kollegor i branschen 

som att vi antingen 

testade gränser, 

publicerade av 

ideologiska skäl eller 

bara var ute efter 

ekonomisk vinning. 

För Moderna Tider är 

det i stället viktigt att 

peka på att den som 

absolut vill se en 

motsättning mellan 

ideologi och lönsamhet 

gör det onödigt svårt för 

sig. 

Det går att både tjäna 

pengar och göra det 

man anser är rätt. Och 

än viktigare i det 

panikmoraliska klimat 

som med jämna 

mellanrum uppstår – 

det är inte fel att göra 

det. Det kan till och 

med vara så enkelt att 

den som gör det får rätt. 

Susanna Popova 

MODERNA TIDER 

JULI-AUGUSTI 2002



 

 

LEDAREN 

Demokrati är mer än politik 

MAN SKA SE UPP med tre typer av röstskolkare: 

a) De som med självkåt blick och saliven smygande i 

mungipan stolt deklarerar hur mycket de skiiiter i valet 

och alla politiker. 

b) Revolutionära samhällsingenjörer av olika kulörer 

som inte röstar eftersom man inte kan bygga om 

samhället ”från grunden” och ”omkullkasta den 

rådande ordningen” med varsin papperslapp i näven. 

c) De som tror att Lars Leijonborg är djurskötare på 

Cirkus Scott och att Rosenbad är Tomas Ledins senaste 

singel. 

Tyvärr är alla kategorierna – självbelåtna cyniker, 

radikala frasmakare och politiska plattfötter – rejält 

överrepresenterade bland dem som tidigare år struntat i 

den där söndagen i september. 

Ett statistiskt faktum som den politiska klassen 

självklart inte är sen att exploatera. De senaste årens 

påkostade kampanjer för att få fler att rösta har alla 

använt skammen som piska. Skammen över att vara en 

av dårarna som inte bryr sig, inte kan nåt och som 

gärna sitter i tv-fåtöljen och ser på när 

Sverigedemokraterna tar över landet. 

Men det är den politiska klassen som har skäl att 

skämmas. Rösträtten är värd ett bättre öde än att bli en 

happening vart fjärde år. 

Röstandet är en rättighet och hänger därför ihop med 

vissa skyldigheter. Till exempel att vi väljare måste 

göra ett någorlunda genomtänkt val och att vi därmed 

också är beredda att ta åtminstone ett litet delansvar om 

den politik vi stödjer med vår valsedel genomförs i 

praktiken. Den som röstar och sen skyller allt på 

politikerna om saker och ting går åt skogen är en fegis. 

Av rösträttens skyldigheter följer också att det kan vara 

rätt att inte rösta. Finns inte förutsättningarna för att 

göra ett medvetet val är det lika bra att stanna hemma. 

Och visst finns det gott om hinder i vägen för den 

ansvarsfulla väljaren: Partiernas kramkalas i mitten. 

Det ständiga minoritetsregerandet med stödpartier hit 

och dit som gör att ingen egentligen vet vem som har 

bestämt och vem som kommer att bestämma. Det 

halvdana personvalssystemet med alldeles för höga 

procentspärrar. 

Från de diskussionerna smiter den politiska klassen. De 

föredrar fega väljare. 

Men som Stig-Björn Ljunggren, Fredrik Persson och 

Johan Hadelius visar i sina artiklar, partipolitikens 

förutsättningar är långt ifrån det enda som kan 

motivera röstskolk. I ett samhälle befolkat av goda 

medborgare är röstandet ett sätt bland många andra att 

återskapa demokratiska värden. Minst lika viktigt är att 

man lär sina barn att spela fotboll, vattna farmors 

blommor eller stoppa ett bråk på stan. Röstandet är inte 

ett mål i sig, utan bara ett medel som måste värderas 

mot andra medborgerliga handlingar. 

Just därför kan också genomtänkt röstskolk vara en 

aktiv medborgerlig handling. Det motverkar att 

valhandlingen blir en tom gest. Det berättar, om än 

med ett något svårtytt språk, att det bland väljarna finns 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

missnöje, idéer och engagemang som inte hittar hem 

bland valsedlarna. Om inte väljarna tillåts uttrycka den 

hemlösheten genom att inte rösta, är risken att den i 

stället exploateras av puckopartier till höger och 

vänster. 

Men, som sagt, i grunden handlar det goda 

röstskolkandet om att demokrati är mycket mer än 

partipolitik. 

Till exempel spelar Malmö FF:s herrar allsvensk match 

mot IFK Göteborg på Malmö stadion söndagen den 15 

november. Där är utgången, till skillnad från i valet, 

oviss. 

Peter Olsson 

MODERNA TIDER  SEPTEMBER 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ill : den citerade boken av  Th Zeldin, och  collage av uppsatsförfattaren,  

utifrån den citerade artikeln av L Furhammar och annons om ett 

seminarium på Internet   

                                 


