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Sverige Nyheter
Svenska Dagbladet fredag 25 augusti 2017

Moderaternas ekono-
misk-politiske tales-
person Ulf Kristers-
son uppger att han 
inte är  aktuell som 
partiledare.  
Foto: Yvonne Åsell

partisekreteraren Anders Ed-
holm i ett uttalande.

Få kollegor har annars gått ut 
offentligt med stöd till Kinberg 
Batra. En som har gjort det är 
 tidigare M-toppen Sven Otto 
 Littorin (M), som började vackla 
under torsdagen.

– Jag undrar hur länge hon or-
kar rent personligt. Det måste 
vara extremt tufft, säger han till 
TT.

En annan supporter som börjat 
vackla är Jonny Magnusson, ord-
förande för M i Västra Götaland, 
som lutar åt att det blir för svårt 
för Anna Kinberg Batra att sitta 
kvar.

– Ja, det ser dystert ut får man 
säga. Det är bedrövligt att Mode-
raterna hamnat så djupt ner  
i dyn, säger han.

Krav har även kommit – bland 
annat från Moderaterna i Malmö 
– om att hela partistyrelsen bör 
ställa sina platser till förfogande. 
ª

ª Länsförbunden  
i Stockholms län, 
 Stockholms stad, 
 Dalarna, Örebro län, 
Västerbotten, Uppsala 
län, Gotland, Söder-
manland och Väster-
norrland, samt ung-
domsförbundet Muf, vill 
att en ny partiledare ska 
väljas på stämman  
i Örebro den 12–15 okto-
ber. På fredagen väntas 
besked från fler håll, 
däribland Östergötland, 
Kronoberg och Jämt-
land. 

ª Men det finns också 
länsförbund som har 
 uttalat sitt stöd för 
 Moderatledaren, där-
ibland Skåne och Västra 
Götaland. Även Gävle-
borgs län står bakom 
partiledaren. Där finns 
inget särskilt möte pla-
nerat för att diskutera 
frågan.

ª Kinberg Batra måste 
själv avgå för att val-
beredningen ska börja 
leta efter en ny ledare. 
Eller också måste minst 
åtta länsförbund kräva 
hennes avgång.

ª M-stämman i Örebro 
är en så kallad arbets-
stämma, utan personval 
på dagordningen.
För att personval ska ta 
sig in på dagordningen 
måste det finnas ett god-
känt skäl och ett tryck  
i partiet. Antingen måste 
det finnas en vakans som 
ska fyllas – eller att 
minst en tredjedel av de 
22 länsförbunden kräver 
att frågan ska tas upp. 
Det är samma antal som 
krävs för att samman-
kalla en extrastämma, 
men i det här fallet är en 
ordinarie stämma redan 
utlyst och då behövs ing-
en extrastämma.  SvD

Fakta | Inga personval på M-stämman

Analys | M-krisen

Göran   
Eriksson 

Det spöklika med Moderaternas ledarkris är att upp-
rorsmakarna är befriade från politiska motiv. Men 
också en ny M-ledare skulle riskera att dras ner i det 
ideologiska slukhålet mellan liberaler och konser-
vativa.

D
et svänger snabbt. I slutet av juli dumpade 
Stefan Löfven två ministrar sedan opposi-
tionen – med Anna Kinberg Batra i spetsen – 
hade hotat att fälla dem med anledning av  
it-skandalen som hotade rikets säkerhet.

På torsdagen på Harpsund presenterade finansminis-
ter Magdalena Andersson ett reformutrymme för valåret 
som kan skrämma vilken opposition som helst: 40 mil-
jarder kronor.

Samtidigt tvingade partikamraterna Anna Kinberg 
 Batra ut på något liknande en golgatavandring mot 
 slutet. 

Det betyder inte att regeringens problem är över  
– ytterligare en minister faller troligen snart liksom delar 
av regeringens ekonomiska politik.

Men Moderaternas kris är just de här dagarna mer 
akut, vilket delvis beror på att upprorsmakarna har 
 skapat en situation som bara ser ut att kunna lösas med 
partiledarens avgång.

Metoden har varit en politisk variant av den brända 
 jordens taktik, som har blockerat kommunikationen av 
partiets sakpolitiska 
utveckling. Den som 
AKB-lägret hade hop-
pats skulle kunna vän-
da partiets kurvor.

M-ledningen pre-
senterade på onsda-
gen en ny försvarspo-
litik och på torsdagen 
ville man opponera 
mot regeringens bud-
getjubel – det mesta 
stördes förstås ut av 
partiledarbråket.

Och att Moderaterna tvingas tala mer om partiledar-
krisen än om politiken kan få också supportrarna att 
överge henne. För oavsett vad som är orsaken: ett parti 
som inte kan  berätta om sin politik kan inte fungera.

Dramaturgin i AKB-krisen är väldigt lik många andra 
politiska ledarskapskriser. Någon går före med ett 
 avgångskrav och efterhand – när saken ser ut att vara 
 avgjord – ansluter sig allt fler.

Det ovanliga med den här moderata uppsättningen är 
att de upproriska verkar vara rebeller utan anledning  
– eller i alla fall inte politiskt eller ideologiskt motivera-
de.

Argumenten för att Anna Kinberg Batra ska bort är 
 nästan undantagslöst icke-politiska. De handlar i stället 
om att partiets eller väljarnas förtroende är förbrukat.  
Att opinionssiffrorna sjunker. Att M-ledaren är en dålig 
kommunikatör och att hon inte har blivit bättre – fast 
hon lovade det före sommaren.

Men det stora M-raset i opinionen är kopplat till det 
politisk-strategiska vägval som gjordes i januari, när 
 partiet öppnade för någon form av samarbete med 
 Sverigedemokraterna.

Men i stället för att locka hem konservativa M-sym-
patisörer från SD så utlöste beskedet en flyktingström  
av  liberala M-väljare till Centern. 

Moderaterna är en koalition mellan konservativa och 
liberaler, och Anna Kinberg Batra har inte kunnat ma-
növrera partiet förbi det här nya ideologiska slukhålet – 
som har blivit allt större i flyktingkrisens spår.

Och den konflikten kommer att finnas kvar, alldeles 
oavsett vem som leder Moderaterna.

Göran Eriksson analyserar politik i SvD. Läs fler texter 
på: SvD.se/av/goran-eriksson

Politiskt slukhål hotar 
också en ny M-ledare

"
Upprorsmakarna 

har  skapat en 
 situation som bara 

ser ut att kunna 
 lösas med parti-
ledarens avgång.

Avgångskraven från 
Moderaternas 22 
länsförbund har av-
löst varandra på att 
Anna Kinberg Batra, 
här som pappdocka, 
ska avgå.  
Foto: Lars Pehrson

Läs mer
Manegen är krattad för efter-
trädaren.  Näringsliv sid 10
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Intern kritik 
mot Juholts 
ledargrupp
Problemen för S-ledaren Håkan 
Juholt fortsatte i går. Denna 
gång kritiserade S-organisa- 
tioner valet av gruppsekre- 
terare. Men även inom riks-
dagsgruppen fortsätter oron. 

Veckan efter Håkan Juholts vilo-
period har inletts med fortsatt 
turbulens. Kritiken efter hans  
uttalanden på Folk och försvars 
konferens i Sälen fortsatte i går, 
samtidigt som Juholt tvingades 
försvara utnämningen av Urban 
Ahlin till ny gruppsekreterare, en 
post som i praktiken gör honom 
till partiledarens högra hand. 

S-kvinnornas ordförande Lena 
Sommestad motsatte sig  
valet av Ahlin 
som anklagats 
för sexuella tra-
kasserier, som 
dock aldrig klar-
lagts. Under  
dagen kom kri-
tik även från 
ungdomsför-
bundet SSU, och 
SSU:s Gabriel 
Wikström påpe-
kar att det finns 
ett generellt 
problem med 
att Juholt inte 
ser all kompe-
tens i partiet:

– Det är för 
många vita 
medelålders 
män som ersätts 
med vita medelålders män. Vi  
behöver fler unga, kvinnor och 
personer med invandrarbak-
grund på ledande poster i partiet.

När riksdagsgruppen samlades 
sent i går eftermiddag möttes  
ledamöterna av ett stort press-
uppbåd. Efter ungefär 45 minu-
ter kom S-ledaren Håkan Juholt 
ut från mötet. Han meddelade då 
att partiets utrikespolitiske tales-
person Urban Ahlin utsetts till ny 
gruppsekreterare och blir där-
med också biträdande parti- 
sekreterare. När han fick frågor 
om S-kvinnornas kritik mot att 
utse Urban Ahlin blev svaret:

– Urban Ahlin var Mona Sah-
lins utrikesministerkandidat.  
Urban Ahlin har varit Socialde-
mokraternas utrikespolitiske  
talesperson under många år. Det 
är en garant för den kvalitet och 
kompetens som Urban Ahlin  
företräder.

Enligt flera ledamöter som kom 
ut från mötet var det heller aldrig 
någon diskussion om utnäm-
ningen och Ahlin valdes med 
bred majoritet. Men oron för till-
ståndet i partiet finns inom riks-
dagsgruppen, när opinionssiff-
rorna når bottenrekord. Pia Nils-
son, ledamot i partistyrelsen, för-
väntar sig krafttag från 
verkställande utskottet, VU, som 
sammanträder på fredag. 

– Smärtgränsen är nådd. Jag är 
djupt oroad över siffrorna, och 
därför förväntar jag mig att VU 
tar tag i det här på ett mer djuplo-
dande sätt, säger Pia Nilsson. 

Vilket ansvar lägger du på Håkan 
Juholt för de låga siffrorna? 

– Han har ett stort ansvar och 
det tar han. Det räcker inte med 
att fokusera på en person. 

Ahlin fortsätter som utrikes-
politisk talesperson under tiden 
det tar att utse en efterträdare.

– Jag ska försöka att se till att 
partiet kommer ut på arenan, att 
vi kan diskutera politik, att vi har 
väl genomförda förslag och vi 
kan komma tillbaka i den politis-
ka debatten. 

Statsvetaren Jonas Hinnfors 
konstaterar att det inte tycks ha 
bitit på samtliga partikamrater 
att Juholt lovat bättring. Att ut-
spelen inom S inte avtar är ett 
tecken att ta på allvar, menar 
han.

– Lena Sommestad hade kun-
nat komma med kritiken mot  
Urban Ahlin mycket tidigare. Att 
den kommer just nu gör att man 
kan ana ett elakt spel. 

FREDRIK MELLGREN 
DAN NILSSON 

ANNA GUSTAFSSON 
JENNY STIERNSTEDT

nyheter@svd.se

Håkan Juholts knap-
pa tio månader som 
S-ledare har kantats 
av motgångar. I maj 
meddelade Juholt att 
han inte ville för-
länga den militära  
insatsen i Libyen, 
men fem svenska 
stridsplan blev trots 
allt kvar. Hantering-
en av ett förslag om 
temporära medbor-
garskap för invandra-

re och turer kring 
partiets skuggbud-
get är andra exem-
pel. Under hösten 
restes de första kra-
ven på hans avgång, 
med anledning av att 
många ansåg att  
Juholt inte borde ha 
krävt hyresersätt-
ning för lägenheten 
som han och sambon 
delade på. 

Efter ett långt jul-

lov med semester  
i Mexiko lovade en ut-
vilad Juholt bättring. 
Men redan i mån-
dags, på Folk och för-
svars rikskonferens  
i Sälen, hamnade han  
i blåsväder sedan han 
felaktigt pekat ut 
Sverigedemokrater-
na som tidigare sam-
arbetspartner till  
regeringen i försvars-
frågan.  SVD

7  Vad gäller saken?

Vid en presskonferens i riksdagshuset i går berättade S-ledaren Håkan  
Juholt om utnämningen av Urban Ahlin till partiets gruppsekreterare.

 FOTO: YVONNE ÅSELL

S-röster på twitter om parti-
ledaren Håkan Juholt:

”Juholt, jag tyar inte längre.” 
Peter Högberg, socialdemokra-
tisk kommunpolitiker i Vimmerby i 
bloggen Högbergs tankar. 

”Det räcker nu”.
Alexandra Eingerstam i sin blogg 
HBT-sossen.

”Jag är bara ledsen och besviken.”
Jan Andersson, tidigare EU-parla-
mentariker.

Lena
Sommestad
FOTO: SCANPIX

Gabriel
Wikström
FOTO: SSU

7  Arga twittrareS-ledaren står fast 
vid nej till europakt
Socialdemokraterna står fast vid 
sitt nej till svenskt deltagande  
i europakten.

– Vi sade i december nej till det 
framförhandlade förslaget, efter-
som vi ansåg att det skulle innebä-
ra en smygväg in i eurosamarbe-
tet. När vi nu har studerat de nya 
dokumenten så bekräftar det den 
bild vi har, sade socialdemo- 

kraternas ledare Håkan Juholt i går.
Beskedet innebär att regering-

en inte kan få stöd av riksdagen 
om Reinfeldt bestämmer sig slut-
ligt för att Sverige bör ansluta sig 
till euroländernas pakt för bud-
getdisciplin, som Sverige och  
andra EU-länder som står utan-
för euron kan ansluta sig fri- 
villigt.  TT

Artikel 5.2.1 
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	 SvD lördag 21 januari 20126 NYHETER   KRISEN I S

Håkan Juholt har haft pro-
blem ända sedan han valdes 
till partiordförande.
Redan i sitt installationstal 
hävdade han att de stora 
fackförbunden och partiet 
skulle överlägga om pen-
sionssystemet, vilket av-
visades från fackligt håll. 

Några dagar efter att han 
valts avslöjades att hans 
sambo är dömd för bedrä-
geri, vilket Juholt aldrig  
berättade för valberedningen. 

Den stora smällen kom när 
det blev känt att sambon 
bott i flera år på skattebeta-

larnas bekostnad i den  
gemensamma lägenheten. 
En förundersökning inled-
des men lades ned. 

Den första stora prövning-
en kom när VU i oktober fick 
sitta i sex timmar för att 
komma fram till att man 

fortfarande hade förtroen-
de för Juholt.

Ett återkommande pro-
blem för Juholt har varit att 
han påstått saker som  
sedan visat sig felaktiga. 

Opinionsstödet ökade något 

i början av Juholts partile-
darskap men har nu rasat 
till aldrig tidigare skådade 
nivåer, under 25 procent.
Under gårdagens extrain-
satta VU-möte på partihög-
kvarteret i Stockholm kom 
beskedet att Juholt sitter 
kvar på posten.  SVD

7  Vad gäller saken?
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Carin Jämtin lämnade beskedet, efter nästan två dagars VU-möte, att Håkan Juholt har kvar förtroendet som ordförande för Socialdemokraterna.  FOTO:  LARS PEHRSON

Juholt kvar men  i strama tyglar
Efter ett sju timmar långt fort-
satt krismöte i går med Social-
demokraternas verkställande  
utskott (VU) höll partisekretera-
ren Carin Jämtin en kort press-
träff.

– Vi har uttalat att vi har fort-
satt förtroende för honom. Vår 
partiordförande har åkt hem till 
Oskarshamn för att vila sig och 
han fortsätter att jobba som parti-
ordförande, sade hon.

Då hade Håkan Juholt redan 
flytt medieuppbådet på parti-

högkvarteret på Sveavägen 68  
i Stockholm. 

Carin Jämtin underströk också 
att bara för att det två dagar 
långa krismötet var över så var 
inte krisen det.

– Vi går igenom den djupaste 
krisen i partiets historia. Vi kom-
mer att behöva jobba vidare. Det 
socialdemokratiska partiet har 
en lång väg kvar att vandra för att 
ta oss tillbaka som en politisk  
aktör med en rättmätig plats som 
ett regeringsalternativ i Sverige.

Även om Håkan Juholt fick ett 
uttalat förtroende så kommer 
partiledningen nu att spela en 
större roll.

– Vi kommer kollektivt i verk-
ställande utskottet och parti-
styrelsen ta det stora ansvar som 
det handlar om för att sy ihop vår 
partiorganisation och få oss till-
baka som ett regeringsparti, sade 
Carin Jämtin på pressträffen.

Enligt uppgifter till SvD kommer 
S-ledaren inte ges samma fria 
tyglar som tidigare. Under en 
övergångsperiod ska han förses 
med ett slags ”överrock” som ska 
förhindra att det blir några fler 
fadäser från Juholts sida. Det 
kommer förmodligen ta sig  
uttryck i ord som förstärkt kansli-
organisation eller stabsfunktion.

Men i praktiken kan det hand-
la om att alla förslag och utspel 

ska vara förankrade i VU. Alla 
hans tal ska granskas och till viss 
del även skrivas av personer  
i hans närmaste krets. Juholts 
stab kommer bland annat att fakta-
granska de uppgifter som ska 
presenteras med särskilt beto-
ning på att vara ”noga med kost-
naderna”.

En mer diffus del handlar om att 
S-ledaren ska vara sparsam med 
spontana utvikningar och att 
han helst bara ska hålla sig till 
det planerade och till manus.

Men frågan är om det räcker 
för Juholts kritiker. I går gick två 
distrikt ut offentligt och krävde 
Håkan Juholts avgång: Örebro 
och Västmanland. 

Efter beskedet att Juholt sitter 
kvar sade Västmanlands vice 
ordförande Pia Nilsson:

– Vi står fast vid det besked vi 

REVOLT I DISTRIKT Håkan Juholt sitter kvar som 
Socialdemokraternas partiledare. Partiets verkställande  
utskott uttalade i går sitt fulla förtroende för honom. Men 
samtidigt restes krav på hans avgång från flera partidistrikt. 
Enligt uppgifter till SvD kommer Juholt nu att hållas i strama 
tyglar för att ytterligare fadäser inte ska inträffa.

13
procent av 
svenskarna 
anser att  
Juholt är 
skickligare 
än statsmi-
nister Rein-
feldt (M),
enligt Skop.

M
Ett stort 
parti kan 
inte ha 
en parti-
ledare 
som är 
ifråga-
satt, som 
det disku-
teras och 
pratas 
kring.
Håkan Juholt 
till SR efter 
att Mona 
Sahlin avgått 
som parti-
ledare.

Artikel 5.2.2 
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Juholt kvar men  i strama tyglar
lämnade tidigare, det var en tyd-
lig önskan från våra medlemmar. 
Men jag måste säga att jag är lite 
överraskad att vi fi ck ett besked 
så snabbt.

Därför kräver hon nu en 
ordentlig genomgång av hur 
resonemanget gått bakom beslu-
tet i VU, framför allt om verkstäl-
lande utskottet varit enig. 

– Jag vill veta bevekelsegrund-
erna, skälen till slutsatsen. Det 

måste VU klart i detalj redovisa, 
så fort som möjligt, helst under 
helgen eller redan ikväll.

Hur går ni vidare nu?
– Det här är ju en demokratisk 

process och då får man inte alltid 
som man vill. Det ska bli intres-
sant att se vilka förklaringar VU 
ger. 

Örebrodistriktets ordförande 
Jonas Karlsson skrev i ett sms till 
SvD att man inte har några ytter-
ligare kommentarer efter det 
tidigare avgångskravet. ”Vi har 
framfört våra synpunkter till VU 
och det är VU som måste be-
döma och hantera frågan.”

Enligt uppgifter till SvD ska 
även Södermanland ha ställt 
krav på att Juholt skulle lämna 
partiledarposten.

– Inför mötet hade vi lämnat 
våra synpunkter till VU. Jag vill 

höra hur VU resonerat, och vi 
kommer att ha en diskussion 
med våra representanter och 
med Carin Jämtin. Innan jag har 
fått information om det vill jag 
inte kommentera VU:s beslut, 
sade Hans Ekström, ordförande 
i Södermanland, i går kväll. 

S-märkte statsvetaren Ulf Bjereld 
blev inte förvånad av beskedet att 
Juholt stannar kvar – men tror 
att Juholt ändå kan komma att 
avgå snart. 

– Även om det fi nns ett miss-
troende skulle det vara svårt att 
låta honom gå under så tumult-
artade former. Det skulle göra 
processen att hitta en efterträda-
re svårare. Nu har Juholt åkt hem 
till Oskarshamn, och det kan 
hända att det blir en presskon-
ferens redan i början av nästa 
vecka där Juholt säger att han 

funderat över helgen och väljer 
att avgå. På så sätt avdramatise-
rar partiet händelsen och köper 
sig lite andrum.

Han tycker att partisekreterare 
Carin Jämtins presskonferens 
väckte fl er frågor än den gav svar. 

– Till exempel när hon säger 
att ”vi” har fortsatt förtroende. 
Vilka menar hon då? Ett enhäl-
ligt VU? I så fall är det lite märk-
ligt med tanke på vad Österberg 
sagt. Och kan Österberg sitta 
kvar om han inte känner förtro-
ende för Juholt? 

Bjereld tror också att det blir 
svårt att ge Juholt alltför strama 
tyglar.

– Det vore att göra våld på 
honom som person så mycket att 
det inte skulle fungera.

I går uttalade samtidigt fl era di-
strikt sitt stöd för Juholt, bland an-

nat Jönköping och Södra Älvsborg.
Södra Älvsborgs ordförande 

Phia Andersson sade att hon pra-
tat med ordförandena i Bohus-
län, Göteborg, norra Älvsborg 
och Skaraborg, och att även 
dessa distrikt hade fortsatt för-
troende för partiledaren.

Phia Andersson poängterar att 
det fi nns kongressbeslut på att 
Håkan Juholt ska vara partileda-
re.

– Det är det som gäller, och det 
är bättre att vi ägnar oss åt poli-
tik än krypskytte mot varandra.

JENNY STIERNSTEDT
TOBIAS OLSSON

FREDRIK MELLGREN
DAN NILSSON

KARIN THURFJELL
nyheter@svd.se

Juholt och VU samlades vid extrakongressen.

Håkan Juholt valdes till partiordförande vid partiets extrakongress den 25 
mars 2011. 
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Uttalat stöd 
för Juholt

Uttalat 
avgångskrav

Ej nått för 
kommentar

Vet ej/
vill ej uttala sig

Strid mellan höger och vänster
Krisen i S beskrivs ibland som en strid mellan parti-
ets höger- och vänsterdistrikt. Merparten av de 26 
partidistrikten befinner sig i mitten av skalan. Däre-
mot sticker några av dem ut. Till vänstersidan räknas 
partidistrikten Skåne, Kalmar, Blekinge, Dalarna, 
Jönköping, Örebro och Stockholms stad. Åt höger-
hållet räknas partidistrikten Stockholms län, Norr-
botten, Östergötland, Västmanland och Uppsala. 

Så här uttalade sig distrikten om 
stöd för Juholt under gårdagen.

Blekinge (20) JA
Bohuslän (13) JA
Dalarna (6) JA
Gotland (17) Vill ej uttala sig
Gävleborg (5) Ej nått för kommentar
Göteborg (13) JA
Halland (18) Ej nått för kommentar
Jämtland (3) JA
Jönköping (15) JA
Kalmar (16)  JA
Kronoberg (19) JA
Norra Älvsborg (13)  JA
Norrbotten(1)  JA
Skaraborg (13)  JA
Skåne (21)  JA
Stockholms län (11) Ej nått för kommentar
Stockholms stad (11) Ej nått för kommentar
Södra älvsborg (13) JA
Södermanland (12)  Vill ej uttala sig
Uppsala (10) Vill ej uttala sig
Värmland (7) JA
Vänsterbotten (2) JA
Västernorrland (4) JA
Västmanland (9) NEJ
Örebro (8) NEJ
Östergötland (14)  Vill ej uttala sig.

Grafiken bygger på kommentarer
från distrikten under gårdagen.

Vi anser att för partiets 
bästa bör Håkan Juholt 
avgå.

Pia Nilsson, riks-
dagsledamot och 
vice ordförande 
i Västmanland, 
vill nu ha en för-
klaring av VU.

Här och nu har vi fort-
satt förtroende. Det har 
passerats en gräns 
medialt. Kanske landar 
vi i 1500-
talets 
Sverige och 
häxjakten 
som pågick.
Karin Åström, 
ordförande 
i Norrbotten uttalar sitt stöd för 
Juholt i Nordnytt.

”De slutna ledens tid är förbi”

Det vore att göra 
våld på honom 
som person så 
mycket att det inte 
skulle fungera.
Ulf Bjereld, 
S-märkt statsvetare. M

Läs tidigare artiklar i SvD:s bevakning av Håkan Juholt. 5 svd.se
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Oskarshamnsborna slöt upp när Håkan Juholt valde köpcentret Flanaden för sitt avskedstal. När han meddelande sin avgång var det många som skrek ”Nej, nej, nej”. 

Juholts förtrogna  bytte sida
OSKARSHAMN Till slut gick det 
inte längre – i går avgick Håkan 
Juholt efter en rekordkort tid 
som socialdemokratisk parti-
ledare. Avgörande var, enligt 
SvD:s källor, att flera namn i par-
tiets verkställande utskott, VU, 
under fredagens möte drog 
 undan sitt stöd för partiledaren. 

Tomas Eneroth som företräder 
tidigare Juholtpositiva distrikt 
ska ha bytt uppfattning, liksom 
Veronica Palm från Stockholms-
distriktet och förre kulturminis-
tern Leif Pagrotsky från Göte-
borg. Enligt SvD:s källor hade 
 Juholt inte heller kvar stödet från 
LO-basen Wanja Lundby-Wedin.

När även flera distrikt gick ut 

under det pågående mötet i VU 
och meddelade offentligt att de 
ville ha bort Håkan Juholt så in-
såg han att det var omöjligt för 
honom att sitta kvar, erfar SvD.

– Det är så jäkla sorgligt att 
man kör iväg honom på det här 
viset. Håkan Juholt är en fantas-
tisk person och han höll på att 
vrida politiken rätt. Nu riskerar 
vi att högerfalangen i Stockholm 
med Mikael Damberg tar över, 
säger Dennis Bäckman, ordfö-
rande i Pappers avdelning i det 
röda Oskarshamn.

Håkan Juholts sorti blev typisk 
för honom. När han i fredags på 
partiets verkställande utskott 

tvingades inse att det inte längre 
fanns någon möjlighet att fort-
sätta ställde han ett krav. Jag vill 
avgå på mitt sätt och jag tänker 
göra det hemma i Oskarshamn.

Ett knappt dygn senare är det 
fullt med folk i köpcentret Fla-
naden. Alla medier är där och tar 
plats, men också hundratals 
 Oskarshamnsbor som stannar 
vid de avspärrade rulltrapporna 
utanför Hälsobutiken, Konditori 
Flanaden och Domus. 

Ett Domus ska heta Domus 
och inte en massa andra namn, 
brukade Håkan Juholt ibland 
säga i sina tal för att visa på att 
några av Socialdemokratins vär-
den måste stå sig över tid.

De flesta anar vad som ska 
hända, men nyfikenheten är 
ändå stor när partiordförande 
Håkan Juholt med raska kliv tar 
sig fram till den uppbyggda sce-
nen och ställer sig vid bordet 
med alla mikrofoner. Han är 
 några minuter tidig, rättar till 
den röda slipsen och tittar sedan 
allvarligt rakt fram.

Håkan Juholt möts av applåder, 
visslingar och tummen upp från 
många händer och säger sedan:

– Jag är född socialdemokrat 
och jag kommer att dö som social-
demokrat. 

Med ett sådant anslag förstår 
alla vilket besked han har med sig.

UNIKT LÄGE Håkan Juholt fick flera tunga namn 
i partitoppen emot sig – därför blev det omöjligt för honom 
att sitta kvar. Beskedet i går att han avgår och inte vill stå 
i vägen för Socialdemokraterna och Sverige möttes av burop 
från många som samlats utanför Domus i Oskarshamn.

M
Nej, det 
finns 
inte.
Carin Jämtin 
ser det som 
uteslutet  
att hon ska 
fortsätta 
leda partiet 
till den  
ordinarie 
kongressen 
nästa år.

M
Det är 
ju splitt-
ringen 
inom 
partiet.  
Lotta  
Gröning, 
debattör  
och krönikör 
på Expres-
sen, om att 
det hon anser 
vara partiets 
huvudsakliga, 
och olösta, 
problem inte 
är löst.

Text

FREDRIK 
MELLGREN

Foto

LARS 
PEHRSON

SvD I OSKARSHAMN

7  ”Har känt klassförakt”
Lokaltidningen Östran 
fick i går en intervju med 
Håkan Juholt inför press-
konferensen i hemstaden. 
Där konstaterar Juholt att 
han, efter att ha känt starkt 
stöd när han valdes till 
 partiledare, inte längre  
har kvar förmågan att  
vinna val åt partiet.

– Min uppgift är att vinna 
val. Den förmågan ska prö-
vas när det gäller en social-
demokratisk ordförande. 
Det åligger mig att på 
 djupet känna in om jag 
 hinner återuppbygga det 
förtroendet, säger han till 
tidningen.

På frågan om när han 

 beslutade att avgå svarar 
Juholt att han ”förstås tänkt 
i de här banorna länge”.

– Men jag bestämde mig 
de senaste dygnen.

Om han som politiker från 
landsorten känt sig accepte-
rad i Stockholms politiska 
värld svarar han:

– Jag har känt klass-
föraktet i vissa kretsar.  
Det har varit legitimt på 
borgerliga ledarsidor att 
göra karikatyrer av mig och 
ge mig öknamn. Det startade 
mycket snabbt. Jag förstår 
att man kände provokatio-
nen när den person som 
 betraktades som en bonn-

läpp sedan började skriva 
debattartiklar om Malmö-
operans Les Misérables och 
publicerade åtta sidor exis-
tentiell mejlkonversation  
i DN. Jag var Åsa Nisse.  
Jag skulle hålla mig till det. 
Men kontrasten roade mig, 
jag blev upp piggad av att  
se förvirringen.  SVD

FO
TO

: SCA
N

PIX

Artikel 5.2.4 
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15 JANUARI
Håkan Juholt anländer 
till Folk och Försvar. Han 
tvingas försvara sig mot 
lögnanklagelser kring 
löftet om höjd a-kassa.
 
16 JANUARI 
 Juholt får frågan vad han 
skulle göra som stats-

minister. Han går då till 
angrepp på alliansen för 
att ha  infört det nya 
yrkes försvaret med stöd 
av SD. Utspelet får rött 
ljus i SvD:s faktakoll.

18 JANUARI
Partiledardebatt  
i riksdagen. Gotlands 

 regionråd Åke Svensson 
säger att Juholt är en 
 belastning för partiet. 

19 JANUARI 
S verkställande utskott, 
VU, inleder ett möte. 
 Källor inom partiet säger 
att planer finns på att  
få bort  Juholt. 

20 JAN
Två S-distrikt säger att 
de vill ha bort  Juholt. VU-
mötet  avslutas med att 
Carin Jämtin säger att 
 Juholt har deras stöd. 

21 JAN
Håkan Juholt meddelar 
att han avgår.

Juholts förtrogna  bytte sida
Han säger att han gjort miss-

tag, men hur stora de är får fram-
tida forskning utvärdera. Och 
hans slutsats när han väger med-
lemmarnas stöd mot det all-
männa opinionsläget är att Sve-
rige behöver en stark, optimis-
tisk, nyfiken och framtidsoriente-
rad socialdemokrati. 

– Vårt land behöver en opposi-
tion som är beredd att ta över 
 ansvaret för Sverige – som senast 
2014 behöver en nystart. Mot den 
här bakgrunden lämnar jag med 
omedelbar verkan uppdraget 
som ordförande för Socialdemo-
kraterna. Jag vill inte stå i vägen 
för den nystart som både social-
demokratin och Sverige behöver, 
säger han.

Någon minut senare är det över 
och han har rusat iväg till en vän-
tande bil utan att låta sig inter-
vjuas. Han ska iväg till ett hem-
ligt ställe med några kompisar. 
Han vill vara ifred.

– Vi har sett politisk historia 
skapas, säger Peter Akinder, nära 
vän och politisk chefredaktör på 
Östran.

Andreas Svensson hade lock-
ats till uppståndelsen på Flana-
den. Han har bott granne med 
Håkan Juholt i många år och 
uppfattar honom som en juste 
kille.

– Men han borde ha vetat bättre 
än att ge sig in i toppolitiken. 
Nästan alla politiker vill sko sig 
själva och har inte rent mjöl i på-
sen och det var det väl inte för 
honom heller. Men det var roligt 
för Oskarshamn att ha en parti-
ledare, även om det inte blev så 
lång tid.

Bredvid står Birger Antonsson. 
Han är inte socialdemokrat, men 
anser att det måste finnas en 
fungerande opposition. Och där-
för var det bra att Håkan Juholt 
klev av nu.

– Egentligen är det synd om 
honom. Han borde inte tagit 

 jobbet, han var otillräcklig för 
uppgiften.

Partiet leds nu av partisekretera-
ren Carin Jämtin, som vid en 
snabbt inkallad presskonferens vid 
partihögkvarteret på Svea vägen  
i Stockholm igår eftermiddag inte 
vill kommentera när och på vilket 
sätt en ny ledare kan väljas.

– Allt är öppet, det är parti-
styrelsen som bestämmer och 
VU kommer att förbereda det, 
 säger Jämtin.

Hon konstaterar att dagens 
 situation är helt unik för partiet.

– Den kanske kan jämföras 
med situationen 1986 efter mor-
det på Olof Palme. I en exceptio-
nell situation får jag gå in och till-
fälligt hjälpa till.

HANNES DELLING
08-13 52 35, hannes.delling@svd.se

Säpovakter eskorterade Juholt mot sitt sista tal som partiledare för S.

0  svd.se 

fredrik.mellgren@svd.se 
lars.pehrson@svd.se

1 Webbtv 
Kort avsked  
efter kort  
tid som parti- 
ledare. Se 
pressträffen 
där Håkan  
Juholt avgick. 
5 svd.se

1 Webbtv 
Turbulenta 
 månader. Se 
topparna och 
dalarna under 
Håkan Juholts 
tid som parti-
ledare.
5 svd.se
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Det blir aldrig 
som förut igen
Genom sitt magnifika avhopp lyckas Håkan 
Juholt till sist skapa en sorts nystart för  
Socialdemokraterna. Frågan är om S-toppen 
vågar utse nästa ledare i en öppen process, 
när den riskerar att skjuta sönder partiet  
i falangsstrider. 

Håkan Juholt ljög LO-basen Wanja Lundby- 
Wedin rakt upp i ansiktet om a-kassan. Han ljög 
för partistyrelsen om avhoppet från tv-debatten, 
där han skulle placeras bredvid Jimmie Åkesson. 
Och retade gallfeber på partikansliet  genom att 
skylla sina tabbar på tjänstemännen.

Såna här Juholthistorier flyter omkring  
i svallvågorna efter jätteplasket i Oskarshamn. 

De sprids av huvudskakarna 
och krypskyttarna, de som är 
glada att se honom gå. 

Är de sanna eller falska? 
Vem vet längre vad som är 
 sanning när partisekreteraren 
Carin Jämtin offentligt spelar 
överraskad över Håkan Juholts 
avgång.

Men historierna ger bilden 
av att den lite bedagade skön-
heten SAP lät sig bedras av  

en sol-och-vårare med stilig mustasch och väl-
smort mun läder. Nu är han är borta, och allt ska 
bli som det var förut.

Men så blir det inte. Historien visar att man bör 
vara försiktig med att påstå att socialdemokratins 
storhetsperiod är över, men det finns skäl att 
anta att det aldrig blir som förr. Här är några:

• Ledarkrisen är inte över 
Håkan Juholt fick jobbet därför att det fanns 

en uppenbar brist på självklara kandidater. 
 Någon som kan förena regeringserferanhet, 
 karisma och kompetens finns inte, och finns  
det några så vill de inte.

• Regeringdugligheten bleknar bort
I höst kommer Fredrik Reinfeldt att slå 

 rekord, om han sitter kvar som statsminister. 
Längre tid än sex år har Socialdemokraterna 
aldrig varit borta från makten i modern tid. 
Långsamt bleknar väljarnas bild av det stora 
partiet som alltid är redo och kapabelt att  
regera Sverige.

• Utan regeringsmakten splittras partiet
Vid regeringsmakten har Socialdemokraterna 

ofta kunnat förena en radikalare retorik med 
pragmatisk praktik: tids nog kommer ju refor-
merna som förändrar samhället. I utdragen 
 opposition är det betydligt svårare att förena 
partiets höger och vänster.

Efter 10-månadersresan med Juholt är nog 
 partisammanhållningen den mest akuta frågan. 
”Läget är explosivt. Något liknande har inte 
 inträffat på nationell nivå sedan 1917” skriver 
vänstersajten Dagens Arena efter VU-mötet  
som ledde fram till Håkan Juholts avhopp.

Många har krävt en öppnare process när det 
utses partiledare, men just nu är nog topp-
styrning en betydligt bättre gissning.

Det är januari, och visst väntar sol-och-vår 
även efter Juholt. Nästa partiledare kan räkna 
med en gratisrekyl uppåt i opinionsmätningarna, 
men det blir nog aldrig som förut.

Göran Eriksson analyserar politik i SvD.  
goran.eriksson@svd.se

ANALYS
POLITIK

GÖRAN ERIKSSON

Nu är han är 
 borta, och allt  
ska bli som det 
var förut. Men så 
blir det inte. M

Jakten på ny ledare måste starta direkt m

7  Veckan som fälde S-ledaren


