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Tolgfors avsked ord för ord

för några veckor sedan, att titta
närmare på relationen till ett
utpekat företag och finansieringen.
Och KU kommer sedermera att
få ta del också av sekretessbelagd
information. Jag avser inte kommentera detta mer i sak, utan
frågan kommer gå vidare i dessa
processer.
Jag vill också säga att de
gångna veckornas medieuppmärksamhet har underlättat och
påskyndat mitt beslut.
(...)
Så det svåra på mitt departement, med förlov sagt, det är
inte mediedebatten.

Det svåraste och det viktigaste,
och det som prövar en som människa och som politiker, det är att
tillsammans med anhöriga ta
emot en stupad ung människa på
Ärna flygplats efter heroiska
insatser till exempel i Afghanistan.
Men samtidigt är man människa. Det påverkar en själv och
familjen djupt, både hälsa och
humör.
Mediadrev är ingenting en fyraårig förstår, men han ser hur
mamma och pappa mår.
Om jag får ta en annan liknelse.
När tvååringen slutar peka på
tv:n när pappa är med, och i stället stänger av för hon vet att det
innebär trubbel, då inser man att

det har konsekvenser för den
egna familjen och det egna livet.
Jag var klar över redan när det
här inleddes att jag hade nått min
gräns med hänsyn till mig själv
och min familj. Och det hade
statsministern och jag talat om.
Så här har jag resonerat. Det
finns inget spel bakom avgången.
Jag har bett statsministern att få
lämna och de saker ni nu har hört
det är mina skäl. Jag har fullgjort
mitt uppdrag och levererat försvarsreformen.
Jag vill passa på att tacka statsministern för enastående gott stöd
över alla de här åren, och sluta
med att säga att jag är verkligen
stolt över de insatser som den
svenska försvarsmakten utfört.
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Jonas Hinnfors

Professor i statsvetenskap
vid Göteborgs universitet
Känslan som
Tolgfors vill förmedla, att han
suttit länge, nått
sina mål och nu
ska jag sluta –
det inger inte
förtroende
eftersom det inte
verkar finnas någon efterträdare
klar. Det ser alldeles för abrupt ut
för att vara planerat.
Han förnekar att det skulle ha
något med Saudiaffären att göra,
men det är svårt att dra någon
annan slutsats än att han inte vill
ta sitt politiska ansvar och att det
skett saker som han har svårt att
försvara offentligt.

”Det inger inte förtroende eftersom det
inte verkar finnas någon
efterträdare klar”

Lena Fagéus 

Margit Ekenbark Nina Buchaus

Birger Østberg

Präst och legitimerad
psykoterapeut
Det ger perspektiv på
hela hans
uppgift.
Det som
man
annars kan
tänka på
som en teoretisk möjlighet blir plötsligt verkligt och
det blir ännu svårare när det är
du som fattar besluten. Det blir
reellt att det handlar om levande
människor och man är helt vanmäktig. Det finns inget att säga,
ingen tröst att ge – det drabbar
rakt i magen.

Legitimerad barnpsykolog
Det finns någon
slags ärlighet i
att säga det här.
Om barnen
uttrycker sådana
här känslor kan
det bli droppen
som avgör, och
jag tycker att det
är starkt att man uppger det som
skäl. Barnen står så nära en själv
och deras synpunkter är viktiga,
det låter som en person som har
nått sin rimliga gräns för vad
jobbet är värt.

PR-konsult på kommunikationsbyrån
Westander
Det anmärkningsvärda var
att han berättade
att han avgick
för att han ville
ha en annan
familjesituation.
Han ville inte att
hans barn skulle
uppleva det här. Det var förvånande med tanke på att granskningen av Tolgfors inte handlat
om hans personliga förhållanden
utan om hans myndighetsutövning. Men jag tror att det är framgångsrikt. Det blir svårt för en
kritiker att angripa förklaringen
utan att framstå som en person
helt utan empati.

”Det blir reellt att det
handlar om levande
människor och man är helt
vanmäktig”

”Det låter som en
person som har nått sin
rimliga gräns för vad
jobbet är värt”

Retorikkonsult
Vi förstår alla att
dessa barn inte
är vilka barn som
helst, utan Tolgfors egna barn.
Hade han i
stället sagt
”mina barn”,
”min fyraåring”,
”min tvååring”, och valt att
stanna upp i detta, skapat en
längre ögonkontakt med de journalister som var på plats hade
han väckt mer förståelse – väckt
ett starkare patos – och kanske
släckt våra misstankar om varför
han avgår just nu.

”Längre ögonkontakt med
de journalister som var på
plats hade väckt mer
förståelse”

”Jag tror att det är
framgångsrikt”
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