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KapiteL 1

”Jag ska göra så gott jag kan!”

Jag hatar Göran Persson.” Hon väser fram or-
den och fortsätter att tala illa om honom en lång 
stund. Mona Sahlin är på mingelbjudning och 

pratar med kändisar. Där är hon mer öppen, törs säga 
saker som hon inte skulle säga inom partiet, där det 
finns många ”öron” och framför allt personer som 
inte tycker om henne. Men det är självklart för hen-
ne, som ny partiledare, att göra sig av med Perssons 
gamla gäng. 

Det är en sammanbiten och lågmäld Mona Sahlin 
som berättar för media varför det är dags för Pär Nu-
der att byta arbetsuppgifter. Med rosen som fond för-
söker hon förklara varför han får sparken men ändå 
inte. Hon är märkbart irriterad och upprepar frasen 
att han inte fått sparken många gånger, nästan meka-
niskt. ”Hör ni inte vad jag säger”, suckar hon till slut 
uppgivet. 

Men den här gången är det media som håller i 
taktpinnen, inte hon. Det är en ovanlig situation för 
henne sedan hon blev partiledare. Hittills har media 
dansat efter hennes pipa. Hon har kunnat göra sina 

”
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utspel och fått genomslag utan att behöva bli ifråga-
satt. Men ”läckan” på partikansliet har åstadkommit 
en ”politisk affär” och själv anklagas hon av sina egna 
för maktmissbruk. En högljudd kritikerkår menar 
att det är taskigt att behandla en partikamrat på det 
viset .

Sedan dras flera namn in i karusellen. Marita 
Ulvskog ska få gå, liksom Morgan Johansson och 
Britt Bohlin . Även Anders Ygeman utpekas. Det är 
folk som antingen stått Göran Persson väldigt nära el-
ler också varit inbitna eu-kritiker. Partikamrater som 
inte är hennes närmaste vänner och supportrar. 

Hon är förbannad. Förbannad på turbulensen och 
på sig själv. Borde hon inte ha skött partiledarjobbet 
bättre? 

Det är ingen stor sak, egentligen helt odrama-
tiskt, att ett oppositionsparti byter ut nyckelpersoner. 
Socialdemokraterna  förlorade valet, Göran Persson 
avgick omedelbart och partiet måste arbeta för att 
återfå trovärdigheten. Att Pär Nuder skulle ryka är 
inte heller någon överraskning. Han var Göran Pers-
sons närmaste man. Stod vid hans sida ända in i slu-
tet och han bytte aldrig åsikt och deltog inte i den 
bittra sosse kör som skyllde hela valnederlaget på Gö-
ran Persson. 

Mona Sahlin säger ofta när hon möter kritik att 
det är lätt att vara efterklok. Så sa hon också den 
här dagen. Visst är det så, hade hon haft någon som 
helst framförhållning och strategi skulle hon givetvis 
ha gjort de stora personella förändringarna i sin stab 
när hon tillträdde. Men då var hon inte redo att fatta 
några avgörande beslut. Under en längre tid har hon 
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”JaG sKa Göra så Gott JaG Kan!”

fört samtal med Pär Nuder. Föreslagit honom många 
nya arbetsuppgifter, men han hade tackat nej. Sagt 
att han trivdes med sina uppdrag. Men hon hade ald-
rig kunnat drömma om att han skulle utmana henne 
i rollen som partiledare. I flera dagar sökte hon Pär 
Nuder och bad om att de skulle kalla till presskonfe-
rens och tillsammans redogöra för hans avgång som 
talesman i ekonomiska frågor. De skulle slå fast att 
han gick till nya uppdrag och att de var överens. Men 
Pär Nuder höll sig undan och besvarade aldrig hen-
nes samtal. Nu i efterhand förstår hon att han inte 
ville ha någon snygg lösning. Han ville bli utsparkad! 
Han är bitter för att han inte blev partiledare, och för 
att hon – slarvan – fick den betydelsefulla posten.

Det tog lång tid för Mona Sahlin att sätta ett av-
tryck i politiken som socialdemokratisk partiledare. 
Visst har hon varit en idog och slagkraftig opposi-
tionspolitiker, hon har suttit i tv-soffor, talat i radio 
och låtit sig intervjuas som människa och politiker. 
Nästan ett år har gått sedan hon tillträdde men det är 
egentligen först i januari 2008 som hon får känna av 
pressen som en partiledare kan utsättas för, pressen 
att ta ansvar. Hon gillar inte situationen.

Hon petade före detta finansministern. Han har, 
precis som Mona Sahlin, planterats in i etablisse-
manget, tack vare aktiva föräldrar med stort kon-
taktnät. Pär Nuder har förlorat allt. Han, som haft 
en nyckelroll i partiets inre arbete och politik under 
många år, får inte längre vara med i den innersta kär-
nan. Han är utfryst. Det måste kännas skönt att få 
knäppa Mona Sahlin på näsan, att få henne att fram-
stå som en svag partiledare. 
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Det fanns en liten kärna socialdemokrater som 
kunde tänka sig Pär Nuder som partiledare. Hans 
namn stärktes i takt med att favoritkandidaterna hop-
pade av. När Ulrica Messing sagt nej började många 
överväga Pär Nuder. Det fanns en falang som till var-
je pris inte ville ha Mona Sahlin. Det fanns en annan 
falang som aldrig trodde det skulle bli hon. Göran 
Persson hörde till dem. Men någonting hände på vä-
gen som Göran Persson och hans maktapparat tappa-
de kontrollen över. När Mona Sahlin var ensam kvar 
som kandidat var det något av en chockstämning i 
Perssons gamla läger. Lena Hjelm-Wallén, som Gö-
ran Persson litade tillfullo på, var trots allt valbered-
ningens ordförande. Hon fick inte ordförandeposten 
för att lyfta fram Mona Sahlin. 

Men Mona Sahlin fick jobbet trots att hon både 
var uträknad och utskrattad. Margot Wallström spe-
lade en stor roll i valberedningens arbete, som Mona 
Sahlins främste supporter och marknadsförare. Det 
stärkte hennes ställning bland de kandidater som dis-
kuterades. Kanske var det så enkelt som många säger, 
att Mona Sahlin fick uppdraget därför att hon inte 
gillade Göran Persson. 

En vanligt förekommande tes i debatten efter val-
förlusten var att folk röstade bort Göran Persson 
och inte den socialdemokratiska politiken. Men om 
det stämmer så lär folk bli besvikna också på Mona 
Sahlin . Hon innebär inte någon revolutionerande 
politisk förändring för socialdemokratin. Den politik 
som Göran Persson förde står Mona Sahlin bakom 
och hon har dessutom för avsikt att driva den vidare. 

Men Pär Nuder skulle ändå bort. Internt visste alla 
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att Mona Sahlin vill frigöra sig från Göran Perssons 
ledarskap. Han hade kuvat henne så länge, trots att 
hon varit en lojal medarbetare i regeringen och alltid 
ställt upp. Hon fick aldrig blomma ut som minister 
i Göran Perssons regering. Det var Ingvar Carlsson 
som lyfte fram henne, gav henne de tunga uppdragen 
och trodde på henne som en framtida ledare. För Gö-
ran Persson var hon främst ett problem, som blev mi-
nister för att det var bättre att ha henne i regeringen 
än utanför. Hon växte så småningom i hans ögon tack 
vare sin lojalitet, men någon lysande stjärna blev hon 
aldrig. Han ansåg helt enkelt att hon var för okun-
nig.

Det är förvånande att hon låter sin första stora in-
terna ommöblering bli ett fiasko. Men det var förstås 
inte meningen. Hon hade inte räknat med den turbu-
lens som uppstod. Utpekade partikamrater som skul-
le sparkas talade ut i media och klargjorde att det inte 
kunde gälla dem. ”Jag har pratat med Mona Sahlin 
och hon har ingen kritik mot mig.” Så sa Anders Yge-
man, stark socialdemokrat i Stockholmsbänken och 
ledamot i valberedningen, och så sa Marita Ulvskog, 
partisekreteraren som hon inte gillar men som ändå 
är ett alibi för alla kritiska vänstersossar. Så sa även 
Morgan Johansson, Skånegrabben som var lojal eu-
kritisk minister men som gjorde allt för att få Ulrica 
Messing att ta uppdraget som partiledare. Som dess-
utom satt i radio och slog fast att han inte trodde på 
Mona Sahlin som partiledare. 

Mona Sahlin insåg att hennes kritiker vittrade ut-
rensning och beslutade sig raskt för att backa tillbaka. 
I den turbulens som uppstod blev Mona Sahlin en 

Mona_tryckfärdig.indd   11 08-09-16   08.44.32



12

sanninG eLLer KonKa

partiledare som inte hade förmågan att stå för sina 
beslut. En nära medarbetare till Mona Sahlin fny-
ser föraktfullt när han berättar att Pär Nuder sa i ett 
pressmeddelande att han skrivit till valberedningen 
och avsagt sig sitt uppdrag. ”Men det är inte sant! 
Valberedningen har inte fått någon avsägelse av Pär 
Nuder. Han var bara ute för att bråka och själv få 
positiv respons.” 

Som partiledare gäller det att hålla masken! Det 
är många, både kritiker och partikamrater, som sågat 
henne under årens lopp, som Mona Sahlin egentligen 
skulle vilja sparka där bak. Räcka ut tungan till och 
föraktfullt utbrista: ”Där fick ni!” Men positionen 
kräver något helt annat. Hon har bytt frisyr och kläd-
stil för att framstå som mer statsmannalik och fram-
för allt för att uppfattas som trovärdig. Hon måste 
hålla ihop partiet och även få sina tuffaste fiender att 
sitta still i båten. ”Med hämnd blir man bara bitter”, 
sa Mona Sahlin i en intervju med Amelia Adamo 
och konstaterade att den bästa hämnden är att le 
jätte stort och säga ”Hej!”. Det är precis vad Mona 
Sahlin  gör nu för tiden. Hon använder sin position 
och ler. De som ogillar henne tycker inte om leendet. 
När hon tacklade sin bittraste fiende i Skåne, Claes 
Bloch, log hon också, samtidigt som hon utstrålade 
förakt. De satt tillsammans på podiet. Mona Sahlin 
hade, trots den hårda kritiken, alla trumf på hand. 
Hon var socialdemokraternas partiledarkandidat och 
inte ens ett Lo-distrikt som Skåne kunde ändra på 
det. Piskan med krav på lojalitet ven inom partiet. 
Det fanns ingen annan kandidat än hon, det var bara 
att acceptera läget. 
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Claes Bloch tvingades göra offentlig avbön. Han 
konstaterade att han var nöjd efter samtalen med 
Mona Sahlin och sa senare till Ekot: ”Jag måste säga 
att Mona har den rätta glimten. Dessutom förstår 
hon vad jag säger, det är skönt, det är inte alla där 
uppe som gör det.”

Det blev en förnedrande resa för en Lo-ordförande 
som tagit striden för sina medlemmar. Men han skyll-
de kritiken på att diskussionerna i Skåne är en del av 
deras politiska arbete. 

Mona Sahlins leende betyder att hon använder sin 
makt. Hon har alltid varit oerhört skicklig och taktisk 
när hon konfronterat sina motståndare. Det är inga 
öppna strider hon för, inget skitsnack heller, utan 
små, små rörelser bakom ryggen som undergräver 
motståndarnas position och betydelse. 

Det går bra att le och samtidigt frysa ut folk. Mona 
Sahlin är en svår motståndare eftersom hon inte kör 
med öppna kort. 

Visst pågår en utrensning inom partiet. Visserligen 
har Mona Sahlin fastslagit att ”snälla kritiker” accep-
teras, men vad innebär det? 

Mona Sahlin har inte råd med särskilt många po-
litiska misstag. Hon har ögonen på sig och många 
kritiker som tror att hon kommer att bli en katastrof 
för partiet. Nu framstod det som om Mona Sahlin 
öppnade dörren för interna konflikter helt i onödan. 
Så var det inte.

Hon kunde aldrig drömma om att Pär Nuder inte, 
i god socialdemokratisk anda, skulle stå vid hennes 
sida och låtsas vara förväntansfull inför nya uppdrag. 
Så har man gjort i alla tider. Det är en lojalitets regel 
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inom partiets högsta ledning att framstå som enig 
trots att sprickan är total. Men Mona Sahlin hade 
också själv ett ansvar. Hennes närmaste medarbetare 
Stefan Stern och hon hade lagt upp taktiken. Det är 
också Stefan Stern som av TV4 pekas ut som läckan 
på partikansliet. Han och Mona sköter strategiarbe-
tet. Kanske tänkte de att om ryktet om Pär Nuders 
avgång når massmedia kommer det att sätta ytterli-
gare press på honom att avsäga sig uppdraget. Men 
ryktet om att Pär Nuder skulle få gå surrade i flera 
månader, utan resultat. Pär Nuder lät sig inte påver-
kas utan när han väl fick sparken låtsades han vara 
helt omedveten om Mona Sahlins syn på honom och 
hans uppdrag. Han spelade högt. Bara någon vecka 
innan Mona Sahlins besked läckte ut till pressen satt 
han i Ekots lördagsintervju och berättade om hur ro-
ligt uppdrag han hade och konstaterade att han inte 
hade några planer på att göra något annat.

”Livet är fullt av överraskningar. Om Mona Sahlin 
anser att någon annan än jag är bättre på att formulera 
den socialdemokratiska ekonomiska politiken, så vill 
inte jag stå i vägen för den personen”, sa Pär Nuder i 
en sur kommentar när hans avgång blivit offentlig.

När den politiska stormen blåst över kunde Mona 
Sahlin konstatera att det blev 1–0 till Pär Nuder. 

Hon hade gjort en politisk pudel. Hon bedyrade 
att Pär Nuder var en stor tillgång för partiet som bara 
skulle få andra uppdrag och sparkad var han inte. Pär 
Nuder däremot hade satt sig på gubbhyllan, slickade 
sina sår och lovade skriva en bok. 

Mona Sahlin skulle ”bara” byta ut lite folk men 
lyckades skapa konflikter som delade partiet och 
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framställa sig själv som svag och räddhågad – oför-
mögen att fatta svåra beslut. 

I rörelsen kraxade olyckskorparna; hur ska hon 
klara av uppdraget som partiledare? Det har under 
en tid funnits en oro för Mona Sahlins sätt att leda 
partiet. Visst är det många som offentligt försvarar 
hennes ledarfilosofi. De talar med stolthet om det 
demo kratiska förnyelsearbetet, om arbetsgrupperna 
och rådslaget i partiet för en ny socialdemokratisk po-
litik förankrad i rörelsen. Demokrati tar tid, framhål-
ler hennes anhängare och klankar samtidigt på Göran 
Perssons hsb-stil, dvs. Han Som vet Bäst. 

Men i rörelsen har det börjat mullra. Tunga poli-
tiker ute i kommunerna undrar varför det tar så lång 
tid. Valrörelsen närmar sig och vi har ingen politik, 
säger flera ombudsmän i distrikten. ”Jag är orolig”, 
säger en tung socialdemokratisk politiker med efter-
tryck. ”Riktigt orolig.” 

Det snackas mycket om Mona Sahlins ledarskaps-
förmåga i rörelsen. Det är många rykten som är i 
omlopp. Bara hon omger sig med rätt personer kan 
hon lyckas säger några. Att Tomas Östros fick den 
mest framträdande posten efter partiledaren är ingen 
överraskning. Tomas Östros är en mysig politiker och 
inte någon konflikternas man. Han är också mycket 
kompetent och har dessutom en akademisk examen 
i nationalekonomi, vilket Pär Nuder saknade. Mona 
Sahlin har redan lovat att Tomas Östros blir finans-
minister när socialdemokraterna vinner valet. Tomas 
Östros var länge en av Göran Perssons favoriter men 
han tappade mark och halkade ner något steg på kar-
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