
 

 

Recension av Frommare kan ingen vara, av Ilan Sadé 
 

Det hävdas inte så sällan på sina håll, att det är lågt i tak i den 
svenska debatten. En del hävdar, att yttrandefriheten är hotad. Det är 
inte sant. Vad som däremot är ett faktum, vilket varje normal-
konsument av våra vanligaste svenska medier kan konstatera, är att 
det råder en bedövande åsiktskonformitet. Vinkel och urval är inte 
sällan påfallande rödgrön, särskilt notabelt ett valår. Professor Asps 
i Göteborg redovisade resultat, att journalisternas preferenser är 
betryggande rödgröna (över 80 procent på SR/SVT, varav nära 
hälften Mp), kan vidimeras dagligen av var och en som vill. Och  
i ljuset av det kan det förstås för borgerligt sinnade te sig en smula 
frustrerande, att så mycket av samhällsdebatten i våra vanligaste 
medier styrs av producenternas och journalisternas rödgröna urval. 

Dock, en alltmera heterogen medievärld borgar för att andra röster får komma till tals.  

Ett nytt inslag på den svenska scenen är den danske journalisten Mikael Jalving som i ett 
radioprogram (Danmarks Röst, Radio24syv) testar den svenska åsiktskonformiteten. På en 
förbindlig “norskfinlandssvenska” intervjuar han personer som anser sig inte få plats i det 
offentliga svenska rummet. Vi får se vad det kan bli av detta nyligen startade projekt. Men 
yttrandefriheten lever alltså i eter och på nätet. Och likt Konfucius är det “bättre att tända ett 
ljus än att förbanna mörkret.”  

Merit Wager är ett sådant ljus. Genom sin blogg och sin förlagsverksamhet bidrar hon till 
mångfald och motröster. Nu senast har hon givit ut Frommare kan ingen vara av Ilan Sadé, en 
essäsamling - enligt underrubriken- om “blågul renlärighet och ett land på glid”. Författaren 
är jurist med bland annat arbetsrätt som specialitet och också före detta ordförande för 
Centerns Studentförbund. 

I ett antal tematiska avsnitt behandlar han, förutom “metadebattfrågan”, det vill säga vad som 
är godtagbart i den svenska debatten (under den talande beteckningen “Sekt”), företeelser som 
sexualbrottsmål, integrationspolitik, domstolsväsendet, sjukskrivningar, högskola och utbild-
ningsväsendet. 

Det är överlag en mycket välskriven produkt med många träffsäkra iakttagelser med udden 
riktad mot rådande vänsterparadigm. Allt förtjänar dock inte bifall, exempelvis kritiken mot 
den svenska rättegångsordningen i tvistemål (rättegångskostnadernas fördelning, prövnings-
tillstånd och tresitsar - de sista ger enligt författaren resultat på grund av “flockbeteende”), 
men det kan förklaras med våra skilda erfarenheter; när det gäller prövningstillstånd rekom-
menderas ett seminarium (se SVT Play) som hölls sedan boken kom ut i anledning av Svea 
Hovrätts 400-årsjubileum, vilket kan ge författaren lite breddade ingångar. 

Författaren har starka åsikter och kan uppfattas som kontroversiell, men allt är hållet inom en 
synnerligen civiliserad och välargumenterad ram. Det är just därför den är ett viktigt bidrag 
till debatten i vårt den ljumma mellanmjölkens, trots allt, mycket väl fungerande land. 
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