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KD inifrån
Med Göran Hägglund 

ut ur Riksdagen
CARIN STENSTRÖM

Fri skribent
Fd chefredaktör Världen idag

Hur tänker man i ett parti som ligger rejält under riksdagsspärren, när man avstår från chansen att 
få en ny partiledare, och i stället sluter upp bakom den som håller på att leda partiet ut ur riksdagen? 
Agerandet påminner onekligen om självmordssekten i Sydamerika där alla medlemmar, med tvång 
eller frivilligt, följde ledaren i döden i ett kollektivt självmord.

Kanske har kd blivit en sekt utan kontakt 
med verkligheten. Klart är att partiet nu 
kännetecknas av såväl självmordsbenägen-
het som politisk inkompetens. Liksom av 
flockmentalitet, ängslan och beslutsångest. 
En sådan oförmåga till handling lockar 
knappast tillbaka några väljare.

Man kan också se det som ett kvitto 
på att de liberala krafterna, anpasslingar 
till tidens tänkande och ovilliga att driva 
en egen linje, nu definitivt tagit över 
kristdemokraterna. Hellre håller man fast 
vid en uppenbar förlorare, med vaga och 
oförargliga uppfattningar, än väljer en 
traditionalist som möjligen skulle tilltala 
partiets kärnväljare. Den självständiga 
politik som kännetecknat partiet sedan 
start men successivt urholkats har nu 
definitivt övergetts.

Kristdemokraterna är ett sorgligt 
politiskt exempel på inkompetens och 
ryggradslöshet. En viktig orsak till par-
tiets förfall är den frikyrkliga kultur som 
majoriteten medlemmar tagit med sig in 
i partiet, en inlärd hjälplöshet, ett inlärt 
beteende att lyssna till outtalade signaler, 
skvaller och förtal och att agera så att man 
inte själv drabbas av detta. Det blir samma 
förhållningssätt som i diktaturer: 

Man lär sig tolka signaler, man lär sig 
fjäska, man lär sig tiga. Ett ärligt, intel-
lektuellt och logiskt förhållningssätt 
passar inte i denna miljö.

Partidemokratins
förbannelse

Till detta kommer den inbyggda stän-

digt nedåtgående spiral, som är den 
interna partidemokratins förbannelse. Ett 
demokratiskt parti måste givetvis också 
internt tillämpa demokratiska principer. 
Problemet är att partiaktiva kan ha andra 
bevekelsegrunder än väljarna. Väljarna 
lägger rimligtvis sin röst på den företrädare 
man tycker är bäst. Men i partidemokratin 
kan många föredra att lägga sin röst på 
mindre kompetenta kandidater. Det kan 
vara bra, ur egen synvinkel, att motarbeta 
en mer kompetent konkurrent, att helt 
enkelt rösta bort dem som är bättre och 
har större lyskraft.

Det har lett till en medelmåttighetskul-
tur i sannolikt samtliga politiska partier. 
Ingenstans är den dock så påtaglig som 
inom kristdemokratin. Här är medelmåt-
tigheten en förutsättning för att räknas. 
Frikyrkoarvet i kombination med de 
aktivas egna politiska ambitioner har lagt 
partiet i grus och aska. Det finns knappast 
möjlighet för någon att återupprätta det 
som gått förlorat.

Inom kd, och tidigare kds, har det 
funnits en märklig förtjusning i att låta 
egna goda krafter stå tillbaka till förmån 
för oprövade kort hämtade utanför 
partiet. Många har passerat revy under 
decennierna som gått, i princip alla har 
visat sig vara floppar. Man har placerat 
kändisar högt på valsedlarna. Och man 
från alla möjliga håll plockat tjänstemän 
utan förankring i det parti som de ska 
tjäna. Därmed har man gett signal till 
ambitiösa partimedlemmar att de inte 
duger, att de bör söka sig någon annan-
stans. Man har missat den långsiktiga 
inskolning som är nödvändig för ett parti 
med ambitioner.

Traditionen att hämta
nyckelpersoner utifrån

Också centrala och känsliga poster, som 
stabschef och informatörer, har besatts med 
personer utan någon som helst kunskap 
eller erfarenhet av partiet. Man har inte 
haft en tanke på att man därmed öppnar 
dörrarna för en fullständig inblick i partiet, 
dess organisation, dess svagheter och också 
dess styrka där nu den har funnits. Här har 
Mats Odell varit lika aningslös som Göran 
Hägglund och Alf Svensson. En presschef 
hos Göran Hägglund byter jobb och går 
till Carl Bildt – var och en kan räkna ut 
att moderaterna därmed kunnat tillföras 
mycket ny och värdefull information. För 
kristdemokraterna är detta säkert inget man 
funderar över, snarare är man smickrad över 
att den store utrikesministern plockar folk 
från det lilla kd-partiets inre krets.

Traditionen att välja företrädare utifrån 
har självklart skapat en osäkerhet inom 
partiet. Man lär sig att man är utbytbar, 
man lär sig att kompetens och intellektuell 
redlighet inte är självklara meriter, snarare 
tvärtom. Man lär sig att anpasslighet och 
fjäsk är nödvändigt för att ta sig fram. De 
som inte vill gå den vägen tvingas lämna 
partiet, med eller utan påtryckning.

Det är också en fördel att tillhöra 
vissa familjer och grupperingar. Så är det 
förmodligen i alla partier och kd är inget 
undantag. Samma efternamn kommer igen, 
i olika sammanhang. Man gynnar sin familj, 
sina nära vänner och släktingar. Att heta 
Davidsson tycks till exempel vara en merit 
om man söker jobb som politisk tjänsteman. 
Samuelsson är ett annat gånmgbart namn 
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(Inger Davidsson och Ewa Samuelsson är 
för övrigt systrar). Att Ewa Samuelsson efter 
att i många år varit ett föga synligt borgar-
råd i Stockholm nu fått ersätta den erkänt 
skicklige men också rakryggade Bengt Ger-
mundsson i partiets verkställande utskott 
är talande. De lydiga och medelmåttiga 
gynnas, de självständiga och kreativa lyfts 
bort. Den kraftiga Stockholmsdominansen 
förstärks ytterligare.

Fallet Ehrenberg
Någon månad före det nu avslutade extra 
rikstinget avslöjades, att Göran Hägglunds 
så kallade stabschef (en tjänst införd av Alf 
Svensson med oklar inriktning men med 
den amerikanske presidentens organisation 
som sannolik förebild) Henrik Ehrenberg 
ägnat sig åt anonymt förtalsspridande 
via internet. Ehrenberg fick sparken och 
därmed ansågs saken vara ur världen. Få 
saknade förmodligen Ehrenberg, som tidi-
gare hette Gustafsson. Han var under några 
år chefredaktör för tidningen Kristdemo-
kraten och agerade i den rollen på ett sätt, 
som gjorde åtskilliga i partiet oroliga. Tak-
höjden sjönk. Respekten för åsiktsmångfald 
sjönk. Tonläget hårdnade. Ehrenberg visade 
redan på denna tid, att han inte drog sig för 
att kräva avgång av dem, som vågade ha 
en egen ståndpunkt. Han var till exempel 
pådrivande, när partiet petade bort EU-
parlamentarikern Lennart Sacrédeus från 
möjligheten till omval, trots att Sacrédeus 
vunnit provvalet med bred marginal.

Ehrenberg är en typisk representant för 
det nya kd. Enligt Wikipedia saknar han såväl 
utbildning som arbetslivserfarenhet utanför 
politiken. Han kom genom engagemang i 
ungdomsförbundet till partiets tidning, gick 
därifrån till ett heltidsjobb som politiker (i en 
kommundelsnämnd!) och därifrån till jobbet 
som Göran Hägglunds högste tjänsteman. 
Tunga meriter, i klass med partiledarens egna.

Uppbyggnadsåren
Under nästan trettio år befann sig kristde-
mokraterna i en svår ökenvandring. Partiet 
byggdes av idealitet och enormt slit. Det 
gällde för distrikt och lokalavdelning att 
varje år leverera in betydande belopp för 
att partiet skulle kunna hålla igång sitt riks-
kansli. I gengäld krävde de självklart ett visst 
mått av inflytande eller medbestämmande. 
Ja, krävde och krävde, det var knappast 
något som diskuterades eller ifrågasattes.

Partiet var demokratiskt uppbyggt 
med raka rör mellan topp och botten i 

organisationen. Alla lokalavdelningar var 
representerade i distriktsstyrelserna, alla 
distrikt var representerade i partistyrelsen. 
Partiledningen var tvungen att lyssna till 
distrikten. Denna organisation gjorde det 
möjligt för partiet att fungera och att i val 
efter val mobilisera de stora summor som 
gick åt till valsedlar, valförsändelser och 
valkampanjer.

Riksdagsvalet
som ändrade allt

När partiet 1991 kom in i riksdagen för-
ändrades allt. Partiets organisation blev 
obehövlig, den hade spelat ut sin roll, 
partistödet ersatte idealitet och uppoffring, 
organisationen kunde kastas på sophögen 
och så skedde också, givetvis med motive-
ringen att detta innebar en effektivisering 
av partiets arbete. Distrikten och lokalav-
delningarna, som tidigare varit grunden 
som partiet vilat på, lämnades nu åt sig 
själva, de skulle plötsligt syssla med lokal 
politik som de tidigare inte haft tid med 
och leva upp till det förtroende, som gett 
dem åtskilliga nya mandat, kanske också 
kommunal- och landstingsrådsposter.

Steget från gemensamt slit till inbördes 
konkurrens var självklart inte långt. Plöts-
ligt var det möjligt att få lite utdelning för 
de stora insatserna. Men ofta blev det så att 
de, som tog utdelningen inte var samma 
personer som gjort de stora insatserna. Det 
dök upp många som ville vara med och 
dela på bytet och partiet saknade kraft att 
hålla dem borta från köttgrytorna.

Fallet David Lega
Den nya organisationen, införd under 
Alf Svenssons fögderi, lägger makt och 
kontroll över partiet hos partiledningen. 
Genom sin nära kontakt till den valbe-
redning partiledningen själv föreslagit 
kan den bestämma vilka, som ska sitta i 
partiets högsta styrelse och verkställande 
utskott. Det brukar bli lite krumbukter 
på rikstingen och ombuden brukar göra 
någon markering av att de har viss makt 
genom att rösta in någon som valbered-
ningen inte lanserat. Men det är inget som 
rubbar helheten. Det är partiledaren, i 
dagsläget Göran Hägglund, som bestäm-
mer vilka som ska få vistas i värmen och 
vilka som ska vara ute i kylan.

Ett typexempel är den nyvalde andre 
vice ordföranden David Lega, en handi-
kappidrottsman som har flera idrottsliga 

meriter och sannolikt också betydande 
mänskliga förtjänster, dock fram till helt 
nyligen inga meriter som kd-aktiv. Inför 
förra valet rekryterades han av Göran 
Hägglund, som lovade honom det enda 
riksdagsmandatet för Göteborg. Detta var 
självklart ett klart uttalat misstroende mot 
sittande ledamoten Anneli Enochson, som 
dock visade sig ha starkt stöd i valkretsen. 
Göran Hägglund lyckades få Lega placerad 
som nummer ett på riksdagslistan i Göte-
borg, men väljarna gav Enochson fortsatt 
förtroende genom att kryssa in henne i 
riksdagen.

Hägglund höll dock sitt löfte om en 
topplats åt Lega. När partiets kommu-
nalrådspost blev ledigt efter ett plötsligt 
avhopp från partiet gick platsen till Lega, 
trots att denne inte satt i fullmäktige 
och inte hade någon kommunalpolitisk 
erfarenhet. Att denna brist på relevant 
erfarenheter minskar kommunalrådets 
möjligheter att sköta uppdraget på fullgott 
sätt är självklart. Men utnämningen är 
också en smäll på nosen för de folkvalda, 
som jobbat seriöst och lojalt genom åren 
och skaffat sig kunskap om den kommu-
nala processen. De ställdes åt sidan för 
en nybörjare, som de nu rimligtvis måste 
hjälpa klara jobbet.

Nu har denne Lega avancerat ytter-
ligare. Trots i det närmaste obefintliga 
insatser i partiorganisationen har han som 
andre vice ordförande placerats endast 
två positioner från högsta posten. Par-
tiorganisationen har inga invändningar 
mot processen, man lyssnar, bugar och 
följer de direktiv som kommer från par-
tiledningen.

Övertagandet av
frikyrkokulturen

Frikyrkomentaliteten och -kulturen spelar 
en betydande roll för denna utveckling. 
När du i näringsliv eller andra samman-
hang måste bygga kritik mot en medar-
betare eller chef på någorlunda saklig och 
mätbar grund som kompetens, ledarför-
måga, redbarhet och hederlighet finns 
det i frikyrkovärlden åtskilliga andra och 
mycket effektivare tillvägagångssätt. Du 
kan åberopa hemlig information om ved-
erbörandes liv och livsstil, du kan antyda 
att vederbörande inte har den rätta tron, 
lever syndfullt eller är anhängare av olika 
villoläror. Du kan också, om du är en stark 
ledare, antyda att du fått ett gudsord, en 
profetia eller en uppenbarelse, innehål-
lande en varning för en viss person.

Att tillämpa detta inom kd låter sig 
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givetvis inte göras lika lätt, men mentali-
teten och kulturen har övertagits, det vill 
säga det sprids förtal, det talas nedsättande, 
man lyssnar efter signaler, man följer leda-
rens ingivelser. Detta skapar en kultur av 
övervakning och rädsla.

När Henrik Ehrenberg avslöjades och 
fick sparken framställdes hans anonyma 
aktiviteter på nätet som isolerade och 
unika. Men nätet har även tidigare använts 
flitigt av kd-funktionärer. När jag arbetade 
på Världen idag 2001-08 fick vi flera 
påstötningar från kd-medlemmar, som 
ansåg sig övervakade på partiets interna 
sajt, som de därför inte vågade använda 
för korrespendens. Det förekom också 
anonyma påhopp och ryktesspridning 
på den interna sajten. Den som var IT-
ansvarig hette Robert Lisborg. Idag heter 
han Robert Rydefjärd- ett mer gångbart 
namn, då svärmor tillhör kd-aristokratin 
i tunga Jönköpings län. När Världen idag 
skrev om medlemmars misstankar, att 
det interna kd-nätet användes i ljusskygg 
verksamhet väckte det upprördhet, inte så 
att man ansåg att detta borde saneras utan 
så att tidningen inte borde rota i det.

Alf Svensson och
lydnadskulturen

Förre partiordföranden Alf Svensson, som 
numera företräder partiet i EU-parla-
mentet utan att göra mycket väsen av sig, 
framställs ofta som en framgångsrik ledare, 
vars parti började falla samman, när han 
tvingades bort. Någon hade kanske väntat, 
att den snart 74-årige Svensson skulle våga 
ta bladet från munnen i den i år upphettade 
partiledarfrågan och säga vad han tycker 
om efterträdarens sätt att sköta fögderiet. 
Men någon dag före rikstinget, som valde 
att fortsätta katastrofvägen genom att välja 
om Göran Hägglund, framträdde Svensson 
med en diffust svårtolkad artikel på DN 
Debatt, som tycktes uppmana till något 
slags försoning i partiet. Om Svensson 
tyckte att Hägglund var värd nytt förtro-
ende borde han ha sagt det, om han tyckte 
att det var dags att stiga åt sidan borde han 
markerat det. Men han fegade, enligt känt 
kd-manér. Känna vart vinden blåser, hålla 
alla dörrar öppna, inte bekänna färg.

Sanningen är att Alf Svensson, upp-
vuxen i den menliga frikyrkokulturen, 
starkt bidragit till att kristdemokraterna 
nu sjunger på sista versen. Mycket av 
den lydnadskultur. som skrämt partiets 
företrädare till tystnad och passivitet, 
grundlades under Svenssons ledarskap. 
Riksdagsledamöter som trodde att de fick 

KD:s mediaanpassning
en anpassning till döds

I den mediestyrda politiska världen kan man lätt få intrycket, att det för ett parti 
framför någonting annat gäller att agera så att man får mediernas stöd. 

Fredrik Reinfeldt har framgångsrikt följt principen att i olika politiska frågor 
ligga så nära medias oftast gemensamma linje och att därtill driva en skatte- och 
förmånspolitik, som gynnar den grupp som journalister och mediearbetare tillhör. 
Sverige har nog aldrig haft en regering som så starkt gått i takt med medier från 
höger och vänster som regeringen Reinfeldt.

Föga förvånande då att också kristdemokraterna vill följa denna framgångsväg. 
Också detta parti har anslutit sig till medieideologin men med motsatt effekt: Ett 
ständigt minskat förtroende för partiet. Förklaringen är att kd:s väljare, till skillnad 
från dess politiska företrädare, är oppositionella, det vill säga kritiska till mycket i 
den rådande samhällsordningen. De vill ha företrädare, som kan artikulera denna 
kritik, inte applådera den.

Den negativa urvalsmekanismen i kd har dock gallrat bort alla, som skulle våga 
stå för en obekväm åsikt och därmed attrahera de väljare, som inte är tillfreds med 
den konforma åsiktsbildning och politik, som nu dominerar landet.

Media har blivit rättesnöre också för kd. Får man beröm i media, eller åtminstone 
blir något så när anständigt behandlad, tas det som ett kvitto på att man är på rätt 
väg. Man slipper huka, man slipper okvädingsorden, man slipper gå i svaromål. 
Och det känns skönt. Samtidigt slipas den egna profilen ner till oigenkännlighet. 
Partiet styrs av media och dess olika företrädare försöker agera så att man finner 
nåd och helst också får en klapp på axeln.

De aningslösa kd-företrädarna inser inte, att media har en annan agenda och 
andra bevekelsegrunder än de själva. De vill växa och bli ett stort parti, media vill 
hindra dem från att växa, hindra dem från att profilera sig, helst se partiet försvinna. 
Medias omfamning är en kram till döds, hur behaglig den än är.

Normalt är en partiledarstrid en intressant händelse för media, som hjälper till 
att lansera olika utmanare. Det har vi sett många exempel på. Alf Svenssons avgång, 
Mona Sahlins avgång, Maud Olofssons och Håkan Juholts avgångar – i samtliga fall 
har media varit en viktig aktör. Men när Göran Hägglund, efter något år med extremt 
usla siffror, utsattes för ett självklart krav på avgång, fick han genast medias stöd. 
Det framställdes i detta fall som otillständigt att kräva ett nytt ledarskap. Utmanaren 
Mats Odell framställdes som fiskande i grumligt vatten, det varnades för vad som 
skulle hända om Hägglund sparkades.

 Om media följt sin normala bevakningsrutin hade Hägglund, liksom Alf Svens-
son för åtta år sedan, tvingats avsäga sig partiledarskapet och öppna för förnyelse. 
Men media agerade i det här fallet skyddsnät åt en partiledare, som samlar 2-3 
procent av rösterna i opinionsmätning efter opinionsmätning.

Kd-företrädarna läste och tog intryck. Hägglund måste omväljas var beskedet. 
De förstod inte att medias uppbackning av Hägglund inte skedde av omsorg om 
partiet, utan därför att man ville hålla kvar partiet i ett hjälplöst tillstånd, utan 
möjlighet att återhämta sig.

Kristdemokraternas undfallenhet och oförmåga att driva en självständig linje 
har raserat all respekt för partiet. Man har inte brytt sig om att markera något revir, 
sätta några gränser. Därmed har man öppnat för ohämmade attacker. 

Det är fritt fram att behandla partiet hur som helst, med vilka grova förtalsord 
som helst. Man går inte i svaromål, man anpassar sig och finner sig i att spela hack-
kyckling och mobbningsoffer. Media avgör om falluckan ska öppnas helt och par-
tiet försvinna ut i tystnad och mörker.

Carin Stenström
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använda hjärnan och agera efter kunskap 
och övertygelse, läxades upp av Svensson 
eller hans medarbetare, till exempel parti-
sekreteraren Sven Gunnar Persson. 

En gång råkade jag ringa riksdagsleda-
moten Dan Eriksson, som åtnjöt mycket 
stor respekt i sin valkrets Östergötland. 
Han lät skärrad. Av hans knapphändiga 
kommentarer kunde jag förstå, att han just 
kallats in och fått en rejäl utskällning av Alf 
Svensson, därför att han, som det hette med 
ett bevingat Alf Svenssonuttryck ”inte suttit 
tillräckligt still i båten”.

Alf Svensson var också den som drev 
igenom den organisatoriska förändring, 
som gav partiledningen makt och kontroll 
över partiet. Han drog sig inte, liksom 
efterträdaren Göran Hägglund, för att 
lägga sig i distrikts- och lokalavdelningars 
nomineringar. Hittade han en kändis, som 
ville ta sig fram som kd-politiker, beor-
drade han lämpligt distrikt att ställa plats 
till förfogande. Han kunde också agera 
för att manipulera bort personer som han 
inte gillade eller kände sig hotad av. Tuve 
Skånberg var en person som Alf Svensson 
agerade för att få bort. Skånberg ledsnade 
så småningom och lämnade riksdagen, 
som han nu dock återvänt till. Men numera 
är också han, liksom alla andra i riksdags-
gruppen, tyst och osynlig.

Alf Svenssons
enmansteater

För Alf Svensson var partiet en enmans-
teater. Som partiledare agerade han som 
en löshäst utan närmare samarbete eller 
ens kontakt med andra anställda i partiet. 
Han fick idéer, politiska uppenbarelser, 
plötsliga snilleblixtar som omgivningen  
beordrades att effektuera. Men han 
bedrev inget långsiktigt politiskt arbete, 
kunde inte delegera, förmådde inte knyta 
goda krafter till sig eller se till att talanger 
inom ungdomsförbundet togs om hand 
och skolades in i politiskt arbete.

Motsatsen var snarare fallet. Begåv-
ningar upplevdes som hotfulla. Ett exem-
pel från något av Svenssons första år som 
partiledare. Han är då runt 35 år gammal. 
I ungdomsförbundet fanns då en ung 
man med visst självförtroende, 20-årige 
Urban Karlström. Han skulle senare 
bli ekonomie doktor, statssekreterare 
och generaldirektör men är vid denna 
tidpunkt en tämligen färsk ekonomistu-
dent. En dag när Alf Svensson och några 
ungdomsförbundare, däribland jag själv, 
sitter i kansliets sammanträdesrum som 
var ett genomgångsrum, kommer Urban 

Ingen plats för KD
på omritad karta

Göran Hägglunds och kristdemokraternas livlina är fyraprocentsspärren till riks-
dagen. De räknar med att Fredrik Reinfeldt och moderaterna kommer att dela med 
sig av sina många röster och därmed hjälpa kristdemokraterna kvar i riksdagen.

De har inte förstått, att det politiska läget radikalt har förändrats sedan de fyra 
borgerliga partierna gick i allians inför valet 2006.  I alliansens första valseger 
var de tre mindre partierna, centern, folkpartiet och kristdemokraterna alltjämt 
någorlunda livskraftiga. Tillsammans hade de över tjugo procent av väljarna, 
medan det stora borgerliga partiet, moderaterna, fick 26 procent i väljarstöd. 
Socialdemokraterna fick 34 procent, ett då katastrofalt dåligt resultat. Vänstern 
och miljöpartiet låg runt 5 procent vardera.

Kartan har ritats om och det får självklart effekter för kd och andra partier. 
Idag är moderaterna landets största parti med runt 35 procents stöd i opinions-
mätningar. Kristdemokraterna närmar sig utplåning och skulle åka ur riksdagen 
vid val idag. Också centern och folkpartiet har tappat väljarstöd.

Inom oppositionen har socialdemokraterna drabbats av sensationell väljarflykt, 
medan de tidigare små oppositionspartierna v och mp befinner sig på väg uppåt 
med fördubblat väljarstöd jämfört med vid alliansens maktövertagande 2006.

En sak kan man säga säkert om Fredrik Reinfeldt: Han förlitar inte på slum-
pen, han chansar inte. Han arbetar strategiskt och målmedvetet, han drivs inte 
av sentimentalitet. Det är inte självklart att han har intresse av att hålla liv i ett 
döende kd eller ett tynande centerparti. Det kanske är mycket bättre att öppna 
luckan för dessa partier, nämligen om han kan hitta en starkare samarbetspartner.

Miljöpartiet kan vara ett sådant intressant parti, på väg uppåt med nya 
språkrör som signalerat större intresse av att hamna i en regeringsposition. Enda 
möjligheten att nå dit i dagsläget är att närma sig moderaterna. Ett moderatparti 
på 35 procent och ett miljöparti på 15 procent är inte en otänkbar regeringskon-
stellation. Skulle de inte nå hela vägen fram kan folkpartiet få tjäna som utfyllnad 
upp till de 50 procent som behövs för en komfortabel regeringsmajoritet.

Adjö till kristdemokrater, adjö till centerparti. Ett knappt 25-procentigt 
socialdemokratiskt parti, ett vänsterparti kring 15 procent och ett sverigede-
mokratiskt parti på runt 10 procent skulle utgöra en önskeopposition för en ny 
moderatledd regering.

Vinsterna skulle vara flera för både moderater och miljöpartister. Reger-
ingen blir enklare att leda med två, eller möjligen tre partier. Moderaterna kan 
modernisera och föryngra sin profil med en aktiv miljöimage, miljöpartiet kan 
i kraft av sannolik valframgång ställa krav på ett betydande antal ministerposter, 
åtminstone det antal som idag innehas av centern och kristdemokraterna.

Att tanken inte är främmande för Reinfeldt står klart. Han har haft samtal och 
gjort överenskommelser med miljöpartiet. Också för miljöpartiet kan upplägget 
vara tilltalande, även om det omedelbart känns främmande för dess gräsrötter. 
Man kan förhandla sig till betydande insatser på miljöområdet, satsningar på 
infrastruktur och alternativ energi.

Det nästan utplånade kd måste inse, att det gäller att hjälpa sig själv. Det går 
inte i den politiska världen att räkna med att ett annat parti ska hålla det över 
vattenytan. Men mycket talar för att point of no return har nåtts. Man har spelat 
bort de goda möjligheter man haft att bli en politisk kraft i Sverige.

  
 Carin Stenström
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Karlström in genom dörren. Alf Svensson 
reser sig då omedelbart och går ut. När jag 
en stund senare träffade på honom kände 
han tydligen ett behov av att förklara sitt 
hastiga uttåg: ”Jag står inte ut med att vara i 
samma rum som Karlström.” Han kände sig 
hotad av den femton år yngre Karlström.

Göran Perssons
sondering

I enmansvärlden var lagarbete ett främ-
mande ord, liksom långsiktigt och strate-
giskt arbete. Förre statsministern Göran 
Persson berättar i en bok, att han som ny 
i ämbetet och i behov av andra samarbets-
partners än vänstern beslöt sig för att känna 
Svensson, som då ledde ett relativt stort 
parti, på pulsen. Han bjöd honom därför 
på frukost några gånger i Sagerska palatset. 

Svensson infann sig och det blev prat om 
ditt och datt. Men Persson förstod ganska 
omgående, att Svensson inte var något att 
räkna med. Jag har vid något tillfälle fått 
Svenssons egen version av en sådan frukost 
och då fått intrycket, att han över huvud 
taget inte hade fattat, att det handlade 
om ”avkännande samtal” och att en dörr 
till regeringsmakten öppnades. Svensson 
trodde att Persson ville höra lite om fri-
kyrkorna i allmänhet och pingströrelsen 
i synnerhet. När det blev skarpt läge och 
möjlighet till politisk förhandling på hög 
nivå, backade han. Det blev för komplicerat 
för en soloartist.

Alf Svensson ville vara den enda lysande 
stjärnan i kd. Han omgav sig därför med 
medelmåttor och ja-sägare. En skicklig 
ledare samlar de bästa och skarpaste 
omkring sig, han skapar ett lag med kun-
skap, analysförmåga och kreativitet. Han 
skaffar medarbetare, som kan lägga fast en 
långsiktig strategi, ställa upp mål som ska 
uppnås. Svensson skydde allt sådant. Det 
skulle ju innebära slutet på impulsstyret, 
plötsliga ingivelser och hastiga uppenbarel-
ser, inte sällan med koppling till Svenssons 
familj och släktingar.

Alf Svensson ville gardera sig, se till att 
inga andra träd växte upp och kastade sin 
skugga över honom. Han ville försäkra sig 
om att inga potentiella efterträdare skulle 
kunna utmana honom. Han valde ett sätt, 
som då framstod som smart, men som i 
efterhand visade sig vara ett krokben för 
honom själv. Han lanserade en ung, oerfaren 
och outbildad man som sin närmaste med-
arbetare. Göran Hägglund var 26 år gammal 
och nästan helt okänd i partiet, när han utsågs 
till chef för Alf Svenssons lilla riksdagskansli 
efter valet 1985, då Svensson via en centerlista 

fått en plats i riksdagen. Vad Hägglund sysslat 
med dessförinnan är oklart. Han har inga stu-
diemeriter och ingen känd yrkeserfarenhet 
bortsett från en tid som ombudsman i kdu. 
På regeringens hemsida sägs, att Hägglund 
arbetat inom försäkrings- och finanssektorn, 
dock ej var. Möjligen stämmer det, något 
måste han ha gjort.

Svenssons val av  
Hägglund som kronprins

Alf Svensson behövde naturligtvis en 
någorlunda hygglig förklaring till att denne 
omeriterade 26-åring slog ut alla mer 
kompetenta kandidater. Och han fann en 
förklaring av typiskt frikyrkoslag: ”Denne 
Hägglund var ju så väldigt begåvad, så 
lysande briljant som tänkare och talare.” 
Alf Svensson hade skådat ljuset, han hade 
sett de enastående kvaliteterna hos denne 
oerfarne yngling, som kom att bli Svens-
sons parhäst, bland annat som gruppledare 
i riksdagen vid 32 års ålder. Från den posi-
tionen hjälpte han den drygt 20 år äldre 
Svensson att hålla gruppen i schack framtill 
2005, då Hägglund plötsligt sparkade bakut 
och slungade Svensson ur partiledarsadeln.

Under många år dessförinnan hade Alf 
Svensson i tid och otid tjatat om Hägglunds 
unika begåvning. Förvånade åhörare 
ställde sig frågan: ”Vari bestod kompetensen 
och hur yttrade den sig?” Vi hade inte sett 
minsta debattartikel från Hägglund, än 
mindre några djärva utspel. Nej, det var en 
man som låg lågt, inte tog några risker, en – 
ja just det, högst medelmåttig person, utan 
visioner, utan temperament eller lidelse.

Men talet om Hägglunds begåvning 
tjänade ett syfte. Ganska snart, och inte 
minst sedan han utsetts till gruppledare, 
började Hägglund omnämnas som Alf 
Svenssons kronprins. Gissningsvis passade 
detta Svensson bra. Det var en signal till 
hugade partiledarkandidater, att de kunde 
slå sådana planer ur hågen, efterträdaren 
var redan utsedd, dock var han så ung, att 
Svensson kunde sitta kvar i många år. Jag 
måste dra den slutsatsen eftersom Svensson 
själv sedan han tvingats bort från parti-
ledarposten, på en rak fråga om det var 
Hägglund han vill se som sin efterträdare, 
svarat: ”Nej, det var det inte.” Men som 
kronprins fyllde han en funktion.

Göran Hägglund har tack vare Alf 
Svensson gjort en enastående karriär. Han 
har aldrig behövt slita i lokalavdelningar. 
En mandatperiod i kommunfullmäktige 
i Jönköping är hela hans politiska erfa-
renhet, innan Alf Svensson valde denne 
undermeriterade yngling till sin närmaste 
medarbetare så att han själv kunde behålla 
full kontroll och inte behöva visa sina egna, 
kanske inte alltid så starka kort. Därefter 
fick Svensson snilleblixten att signalera att 
Hägglund, som han trodde att han kontrol-
lerade, var utsedd till ”kronprins”.

Alf Svenssons misstag
 och partiets undergång  

Sen gick det som det gick, kronprinsen 
inväntade sin tid, och den kom. I rätt 
läge, när opinionssiffrorna började sjunka 
blev det oro i partiet. Den store ledaren 
Alf Svensson ifrågasattes. Han försökte få 
tyst på kritiken men gjorde ett oförlåtligt 
misstag. Han kallade till presskonferens 
i Gränna. Medierna, som trodde att han 
skulle avgå, skickade ner reportrar och 
fotografer i höstkvällen, bara för att få 
beskedet att Svensson ämnade stanna kvar. 
När bilar och bussar var på väg tillbaka 
till Stockholm i den sena kvällen, med 
extremt svår dimma, bestämde de sig nog 
för att ta hämnd på Svensson. Det tidigare 
mediestödet drogs undan.

Kronprinsen Hägglund trädde till och 
det gick som det gick. Stadigt utför. Nu har 
han ett sämre läge än någonsin företräda-
ren Svensson. Han funderar inte på att låta 
någon annan ta över. Och han utsätts inte 
för några starkare avgångskrav. 

Det lydiga partifolket fortsätter att ge Göran Hägglund sitt stöd. Till döds som det 
verkar. Självmordssekten i Sydamerikas djungler utplånades till sista man, därför att 
man valde att följa ledaren i döden. Efter nästa val kommer många av de kommunal-
råd, landstingsråd, riksdagsledamöter som nu i ett obegripligt självmordsbeteende 
gett Göran Hägglund mandat att fortsätta marschen mot undergången, att ligga 
utslagna och bortsopade från sina ofta lönsamma politiska uppdrag.


