
A2

OPINION
Lördag 26 augusti 2017

SDS 170826 E4 A2

Kinberg Batra 
går. Problem 
för M består.
M oderaterna är inte vilket parti som helst. Det 

har näringslivsmässig syn på sina ledare: vi-
sar de inte tillräckligt goda siffror får de gå.

På fredagen var det Anna Kinberg Ba-
tra som fick ta konsekvenserna av denna hållning. Vid 
en pressträff på förmiddagen meddelade hon sin avgång 
som partiledare. Vid det laget hade elva av tjugotvå läns-
förbund uttalat sitt misstroende mot henne och i prak-
tiken hade hon inte längre något val. Många moderater 
tycktes – inte helt rättvist – vilja ge henne hela skulden för 
partiets problem.

Kinberg Batra beskriver det interna fulspelet som ”själv-
skadebeteende” och det spekuleras nu kring om väljarna 
kommer att straffa Moderaterna för hur ledarfrågan han-
terats. Men det är alls inte säkert att det blir på det viset.

Moderaterna är, som sagt, inte vilket parti som helst. 
Det utspelade sig en intern strid inför öppen ridå även 
då Gösta Bohman 1970 tog över efter Yngve Holmberg. 
Och spelet var inte helt vackert heller då Bo Lundgren 
2003 knuffades ut i kulisserna till förmån för Fredrik Rein-
feldt. Likväl fick M rejäla uppsving med såväl Bohman 
som Reinfeldt. De lyckades helt enkelt lansera en politik 
som gick hem hos väljarna.

Det gjorde aldrig Kinberg Batra, vilket delvis kan ha be-
rott på hur hon kom in i sin roll. Hon tog över efter valet 
2014 innan hon ens formellt valts till partiordförande. Så 
lade hon inte heller fram 
någon egen programför-
klaring, utan justerade 
och uppdaterade snarare 
Reinfeldts politik. Tydligt 
blev det inte och när se-
dan även Moderaternas 
hållning till Sverigede-
mokraterna blev oklar 
tog väljarflykten ny fart. 
Det fällde Kinberg Batra.

Men partiets problem 
försvinner inte med hen-
ne.

Nu ställs frågan på sin 
spets om vart partiet ska 
gå och med ett drygt år kvar till valet är det hög tid att fin-
na svaret. I dagsläget finns inte ens någon given kandidat 
till att ta över partiledarposten. Men några namn återkom-
mer i spekulationerna: talespersonerna i ekonomi- respek-
tive arbetsmarknadsfrågor, Ulf Kristersson och Elisabeth 
Svantesson, tidigare försvarsministern Mikael Odenberg 
samt många moderaters önskedröm Carl Bildt. 

Kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg, Peter Da-
nielsson, är en bubblare i sammanhanget och ytterligare 
heta namn lär dyka upp längs resans gång. Valberedning-
en ska nu göra en tidsplan för rekryteringen och ta ställ-
ning till om den nya ledaren ska väljas vid en extrastämma 
eller vid den planerade arbetsstämman i oktober.

Oavsett vem det slutligen blir står hon eller han inför 
samma utmaning som Anna Kinberg Batra: att utforma en 
tydligare politik i ett splittrat parti och till råga på allt un-
der hård tidspress. Det är en uppgift så svår att den borde 
kunna avskräcka vilken kandidat som helst.
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Nya Moderaterna behöver bli ”nya” igen, skriver Olof Lavesson.   ARKIVFOTO: FREDRIK  SANDBERG/TT 2006

”Vi behöver ett öppet Sverige 
där det handlar mindre om 
var du kommer ifrån än vart 
du är på väg.”
■ Politik handlar ytterst om vär-
deringar, vilket samhälle vi vill se 
och hur vi ser på varandra som 
människor. Det är frågor där Mo-
deraterna inte har kunnat ge till-
räckligt bra svar, skriver Olof 
 Lavesson, riksdagsledamot från 
Malmö.

Moderaternas problem 
varken börjar eller slu-
tar med Anna Kinberg 
Batra. De går heller inte 

att tillskriva något enskilt ställningsta-
gande eller utspel. 

De frågor Moderaterna måste svara 
på är vilket Sverige partiet vill se, vil-
ken väg som behövs för att nå dit och 
vilken roll Moderaterna ska spela i den 
utvecklingen.

Jag gick en gång med i ett parti som 
hade en fast förankring i såväl libera-
lism som konservatism, men som blivit 
allt mer teknokratiskt. Det liberala ar-
vet från Gösta Bohman förvaltades väl, 
men fokus lades på uppdatering av re-
dan beprövade åtgärder, istället för på 
omprövning och insikten att en ny tid 
kräver nya idéer.

När de första avgångskraven riktades 
mot Carl Bildt år 1999 anklagades parti-
ledningen för att ha förlorat förståelsen 
för människors vardag i Sverige. 

Under efterträdaren Bo Lundgrens 
tid skämtades det om att om man frå-
gade en moderat om vad klockan var, så 
fick man en beskrivning av hur uret var 

konstruerat – inte en angivelse av tiden.
När Fredrik Reinfeldt tillträdde 

och Nya Moderaterna bildades sked-
de en drastisk förändring. Partiled-
ningen ställde sig frågan vart Sveri-
ge som samhälle var på väg. Kampen 
mot utanförskapet kom att stå i fo-
kus. Skattepolitiken sågs nu som ett 
medel, snarare än som ett mål i sig. 
Arbetet skapade ett ökat förtroende 
hos väljarna. Men även den nymode-
rata motorn började hacka. Visioner-
na försvann och teknokratin tog åter 
överhanden. Avståndet till väljarna 
ökade.

Om ett år går Sverige till val och det 
sker i en tid som präglas av stor oro. 
Vem hade kunnat ana att Storbritan-
nien skulle lämna EU och Donald 
Trump vara ledare för den fria värl-
den? Terrordåd sker såväl i Sverige 
som i övriga Europa. Rasismen och 
främlingsfientligheten växer i Sverige, 
Europa och övriga världen.

Idag ställer sig människor andra 
frågor än när Nya Moderaterna bil-
dades. Det världspolitiska läget gör 
att många undrar vart samhället är på 
väg. Framtiden känns allt mer oviss. 
I det läget duger det inte att arbeta på 
som inget har hänt. Det krävs en tyd-
lig färdriktning.

Självfallet behövs klara besked om 
grundläggande politiska reformer.
Hur vi garanterar en ekonomi som 
tryggar välfärden. Att människor har 
ett jobb att gå till på morgonen och 

kan komma tryggt hem på kvällen. 
Att integrationen fungerar. Det är frå-
gor som ska debatteras på Moderater-
nas arbetsstämma i oktober.

Men politik handlar ytterst om vär-
deringar, vilket samhälle vi vill se och 
hur vi ser på varandra som människor. 
Det är frågor där Moderaterna inte har 
kunnat ge tillräckligt bra svar. Vi be-
höver en politik för ett Sverige som 
skapar möjligheter, men också ställer 
krav. Ett öppet Sverige där det hand-
lar mindre om var du kommer ifrån 
än vart du är på väg. Ett Sverige där 
människor känner frihet, hopp och 
framtidstro, men där vi också tar an-
svar för varandra.

Inom kort har Moderaterna en ny 
ledning. Det saknas inte goda kandida-
ter. Men viktigare än vem det blir är att 
hen rivstartar med att formulera vår 
vision för morgondagens Sverige. Nya 
Moderaterna behöver bli ”nya” igen.

Olof Lavesson
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■ Olof Lavesson 
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från Malmö och 
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Debattredaktör: Eva Rothstein aktuella@sydsvenskan.se 040-28 10 13 
Twitter: @aktuella Fler debattartiklar på sydsvenskan.se/opinion

Politisk chefredaktör, chef för ledarredaktionen: Heidi Avellan Twitter: @heidiavellan Blogg: Sydsvenskan.se/ledarbloggen
Redaktionssekreterare: Henrik Bredberg Ledarskribenter: Tobias Lindberg, Mats Skogkär

E-post: ledare@sydsvenskan.se

Texter, bilder och annonser lagras och publiceras elektroniskt. Den som sänder material till tidningen anses medge elektronisk lagring/publi cering. Insänt material kan publiceras i ytterligare distributionskanaler som ingår i Sydsvenska Dagbladet AB:s koncern. För ej beställt material ansvaras ej.

Här finns vi
Växel: 040-28 12 00
Post: Sydsvenskan, 205 05 Malmö
Besök: Rådmansgatan 16, Malmö. 
Reception helgfri vardag 8-16.
Nyhetstips: 71234@sydsvenskan.se
Telefon 040-71234, SMS: 71234
Privatannonser
Telefon: 040-93 44 00, kl 8-16.30.

Kundservice
Gör dina prenumerationsärenden 
på Sydsvenskan.se/kundservice 
eller ring 040-93 41 00, för personlig 
service, mån-fre kl 8-16.30,
lör-sönd kl 8-12.
Företagsannonser
Telefon: 040-28 18 00 
Mejl: bokning@hdsydsvenskan.se

Om tidningen uteblir 
Sydsvenskan.se/utebliventidning
Tidningsbärarna: 0771-87 30 30 
mån-fre 6-13, lör-sön 7-12. 
Fr o m 19/4 hänvisar vi till e-tidningen 
vid utebliven tidning, då efterleverans 
samma dag inte är möjlig. Vi strävar 
efter att din tidning ska finnas i lådan 
senast kl 6 mån-fre och kl 7 på lör-sön.

Prenumeration
Alla dagar (mån-sön) 12 mån fr 
3 999 kr, månadsgiro fr 333 kr/mån 
Helg (fre-sön) 12 mån fr 2 699 kr, 
Månadsgiro fr 225 kr/mån
E-tidning 12 mån 1 595 kr
Månadsgiro 149 kr/mån
Uppehåll för länger 
inte prenumerationsperioden.

Pia Rehnquist Chefredaktör 
och ansvarig utgivare
Heidi Avellan Politisk chefredaktör
Jonas Kanje Stf ansvarig utgivare
Anders Eriksson Vd
Anna Bergenström Redaktionschef
Rakel Chukri Kulturchef
Marcus Ekdahl Nyhetschef

Sydsvenska Dagbladet Snällposten 
Grundad 1848 i Malmö 
av Bernhard Cronholm
Sydsvenska Dagbladets AB 
Org nr: 556002-7608
Tryck: Bold/Sydsvenskan Tryck AB, 
Malmö · © 2016


