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NU ÄR DET DAGS FÖR NYA ALLIANSEN
Jag har utvecklat en temperaturmätare på det politiska intresset i samhället och det är hur ofta människor kom-
mer fram på stan, i kaffekön eller i stallet och ställer frågor om det politiska läget. I valrörelser går intresset upp 
och nu är det högsäsong igen. Intresset verkar nästan större än inför valet som ägde rum i september.

Vad det beror på? Det är sannolikt en kombination av besvikelse över Löfvens vänstergir och beslutsoförmåga, 
men också en känsla av att valet är öppet. En faktor som har blivit intressant är regeringsfrågan. Just nu faller 
mycket ljus på Stefan Löfvens piruetter vad gäller deras relation till Miljöpartiet. Samtidigt har något väldigt spän-
nande skett med alliansen.

I höstens val uppfattade många alliansen som förutsägbar och kanske lite trött. Men nu har någonting hänt. I 
kombinationen av Annie Lööfs imponerande utveckling och nomineringen av Anna Kinberg Batra har alliansen 
blivit dynamisk igen. Det är upplyftande att politikens starka kvinnliga företrädare finns hos alliansen och att en 
röst på alliansen är det som kan ge Sverige dess första kvinnliga statsminister. Att två av alliansens fyra partiledare 
är kvinnor är nog bara början, fler är på ingång.

Inför valet 2006 kom de nya moderaterna. Vem hade anat att extravalet 2015 skulle bjuda på den nya alliansen? 
Låt oss titta lite extra på nyckelpersonerna i nya alliansen. Jan Björklund och Göran Hägglund är välkända och 
ger alliansen stadga.

Anna Kinberg Batra är ny statsministerkandidat. Hon ska nu möta den tuffa men spännande utmaningen att på 
tre månader etablera sig hos svenska folket. Å andra sidan är intresset för henne stort och många har heller inte 
någon tydlig bild av Stefan Löfven. Anna har beprövad kunskap om de politiska processerna, EU, migration och 
ekonomisk politik. Det sistnämnda tror jag är en nyckelkompetens som krävs hos en statsminister. Anna kommer 
att behöva visa svenska folket större bredd i engagemang för andra frågor. Hon kommer också att behöva visa 
mer av sin personlighet.

Mycket pekar på att hennes parhäst blir Annie Lööf. Hon har rusat i förtroendemätningarna och andas ett självför-
troende som är viktigt. Hon kommer att spela en viktig roll för att attrahera väljare utanför städerna, men har också 
kapacitet att locka många som har flyttat till våra städer.

Ytterligare en nyckelperson blir Ulf Kristersson som har utsetts till Moderaternas ekonomiska talesperson. Med Ulf 
finns förutsättningar för en spännande utveckling av den ekonomiska politiken. Han är genuint intellektuell och 
har tidigare spelat en avgörande roll för att utveckla socialpolitiken. Dessutom har Ulf ett starkt socialt patos, vilket 
jag tror kommer att spegla av sig på den ekonomiska politiken.

Alliansens persongalleri börjar nu falla på plats. Nu återstår det viktiga: att uppdatera samhällsanalysen och ut-
veckla en ny spännande politisk agenda. Då finns förutsättningarna för att oppositionsrollen för alliansen blev en 
mycket kort parentes.
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