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Experterna analyserar Sten 
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avskedet. I går meddelade

försvarsminister Sten Tolgfors
att han avgår. Nu analyserar
experter från flera områden
vad de kan läsa in mellan
raderna i avskedstalet.
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Tack.
Att vara försvarsminister, det är
inget jobb som man enkelt tar. Det
är inget jobb som man enkelt har,
det är heller inget jobb som man
enkelt lämnar.
Men jag berättade för statsministern i förra veckan om att jag
ville lämna, som försvarsminister.
Och för att göra en lång historia
kort så handlar det om att jag
berättade att tiden sätter sina
spår, att jag kände att jag tappat
energi och glädje. Precis den
energi och glädje som krävs för
att utföra just det här jobbet.
Jag har varit statsråd i fem och
ett halvt år, av dessa försvarsminister i fyra och ett halvt. Det

finns någon enstaka i EU som har
suttit längre, men i de flesta länder så är det både två och tre kolleger som jag mött genom åren.
Uppdraget innebär att man
arbetar mer eller mindre hela sin
vakna tid, och ni känner alla den
turbulens som var 2007 när jag
tillträdde.
Statsministern och jag diskuterade redan i oktober förra året att
mitt åtagande var, att få reformeringen av försvaret på plats,
balans i ekonomin, få personalförsörjningen att rulla och öka
försvarets användbarhet.
Jag hade tänkt att lämna om
någon månad, men det blir nu i
stället.
(...)

Så några ord om Saudi.
När det gäller de gångna veckornas Saudidebatt så har jag
inget nytt att tillföra i sak, utan
den bild jag gav den nionde mars
det är fortsatt den bild jag har.
Det regeringen gjort ligger väl
inom ramen för MAU för 2005,
svensk lag och regler. Samtidigt
finns här saker som kommer
behöva klarläggas. Och det finns
processer för det.
JK har beslutat att inleda en
förundersökning om hantering av
sekretessbelagd information och
dokument. Förundersökning har
inletts av åklagare efter FOI:s
anmälan, ett resultat av att försvarsdepartementet
anmodade FOI
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Professor i retorik
vid Lunds universitet:
Han använder
sig av tre parallella steg där det
blir starkare och
starkare i varje
steg, det är ett
sätt att trumma
in budskapet.
Det är mycket
snyggt och språkligt välformulerat. I den här meningen förstår
man hur jobbigt det varit att vara
försvarsminister.
Hade han varit så här tydlig, rak
och genomtänkt hela tiden skulle
det varit synd att han slutade.
Men det var han inte.

Retorikkonsult
Väcker han
någon känsla
med detta? Svar
nej. Dessa ord
känns som de
kommer från en
speldosa. Jag
saknade en personlig prägel just
i starten. För det var ändå den
personliga situationen som jag
tolkade var den största orsaken
till avhoppet. Tolgfors kroppsspråk uttryckte inte det han sa,
inte heller rösten. Det icke-verbala var tomt. Rösten kändes
tom. Det här var en presentation
som kunde innehålla budskapet
av Försvarsmaktens årliga budgetrapport.

PR-konsult på kommunikationsbyrån
Westander
Det fungerar
sämre som
mediestrategi.
Saudiaffären har
väckt en lång
rad besvärliga
frågor för regeringen. För att de
ska återvinna
förtroendet i de frågorna skulle
de behöva lägga alla kort på
bordet. Jag tycker att Tolgfors
borde ha varit så öppen som möjligt, att inte ge svar skapar inte
förtroende. Men som helhet var
det ett långt och väl genomfört
tal som var ganska imponerande.

”Hade han varit så här
tydlig, rak och genomtänkt
hela tiden skulle det varit
synd att han slutade”

”Dessa ord känns som de
kommer från en speldosa”

”Som helhet var det ett
långt och väl genomfört
tal som var ganska
imponerande”

