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För 80 år sedan bildades det som i dag har blivit Sve-
riges största politiska ungdomsförbund. Ända sedan 
1934 har vi stått upp för frihet, för öppenhet och för 
individen; mot tvång, protektionism och kollektiv- 

ism. Genom åren har den kampen sett olika ut, men vår 
tilltro till människor har alltid varit okuvad. Vi tror på 
människor och på framtiden, och vi är övertygade om att 
om människor bara får chansen, ja då kan vi också skapa 
stordåd. Stordåd kräver dock att kropp, plånbok, själ och 
hjärna är fri.

I din hand håller du en samling med texter från några 
av oss som fått den fantastiska möjligheten att leda denna 
spänstiga och alltid lika pigga 80-åring genom tiderna och 
vara förbundsordförande för Moderata Ungdomsförbun-
det. Jag är otroligt glad att så många tidigare förbundsord-
föranden hade möjlighet att delta och bidra med sina per-
spektiv på Moderata Ungdomsförbundet och sin tid som 
förbundsordförande.

Vi har valt att kalla denna antologi för 80 år för öppenhet 
och frihet. Moderata Ungdomsförbundet bildades i en tid 
när totalitära krafter spred ut sig över Europa. I dag vill vi 
gärna tro att Sverige var förskonat, men de idéströmning-
arna fanns även här. Det var därför Moderata 
Ungdomsförbundet bildades. För att ta kam-
pen för frihet, mot nazism, fascism och kom-
munism, för öppenhet och frihet. Det har varit 
80 kämpiga men framgångsrika år, och det har 
bara varit början.

Erik Bengtzboe,
förbundsordförande 2010–2014
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1979–1984: 
GUNNAR HÖKMARK
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Det är en av historiens stora paradoxer att det mest 
uppenbara för människors välstånd och civilisation 
ständigt är det mest utsatta, hotade och ifråga- 
satta. Var vi än i världshistorien vänder oss för att 

se på hur samhällen som präglats av öppenhet och frihet har 
utvecklats får vi samma svar. Välfärd, civilisation, kulturell 
utveckling och vetenskapliga framsteg. 

Varje tid måste bedömas utifrån sina förutsättningar 
men det är uppenbart att de fria och öppna samhällena 
ständigt har varit överlägsna sina samtida när det gällt ut-
veckling och välstånd. 

Det är inte så svårt att förstå. När människor rör sig fritt 
rör sig kunskaper och olika uppfattningar som kan brytas 
mot de gamla. Ny teknik, nya idéer och nya möjligheter. 
Handel innebär en ständig förflyttning av varor och tjänst-
er dit de får ett högre värde samtidigt som den innebär att 
människor och samhällen öppnas upp för det nya. 
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När friheten är större är också den enskilde större. Han 
eller hon spelar en större roll och har en större förmåga. Varje 
enskild individs tankar, föreställningar eller visioner kan bli 
till en verklighet. En enda människa kan uppfinna en bättre 
plog, men den plogen förändrar alla andras livsvillkor. Bon-
den som enklare kan plöja, gårdsarbetarna som bättre kan 
så, skörden som blir bättre och för alla andra som får till-
gång till mer och bättre mat. 

En bättre spade, en yxa, en spis, rentav ett hjul, cement, 
glas, stål, kärra, hästar som drar, tegelstenar, ångmaskin, 
tåg, flyg eller laptop och appar.

Mänsklighetens framsteg är många och vi glömmer lätt 
alla de framsteg som inte gjorts på grund av att människor 
i andra samhällen varit förbjudna, hindrade och oförmögna 
att tänka nytt och göra nytt. Det är en förlust för oss alla 
lika mycket som det är en framgång för oss alla när någon 
upptäcker ett nytt antibiotika som inte möts av resistens. Vi 
glömmer lätt hur viktigt det är att ha ett samhälle som be-
jakar den avgörande idéen, den nya kunskapen, som bejakar 
ifrågasättandet och som kan omsätta det nya från tanke till 
verklighet. 

Vi glömmer också hur beroende framstegen är av sam-
hällets framsteg i sin helhet. Utan stål hjälper det inte att 
uppfinna en ångmaskin. Utan möjligheten att köpa alla de 
delar som en ångmaskin behöver går det inte att bygga den, 
kanske inte ens att tänka sig den, samtidigt som den kom-
mer till sin rätta först när det blir möjligt att låta transport-
struktur, produktion och försäljning av varor anpassas till 
den nya teknologins möjligheter. 

En ångmaskin som står i ett hörn och ångar på är inte 
lika avgörande som en ångmaskin som är förankrad i ett 
lok, som står på en räls, som dras mellan städer och plat-
ser, där råvaror ska forslas ifrån, dit produkter ska komma, 
där handelsresanden ska försälja och marknadsföra och där 
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affärer vill köpa in och kunder får lov att efterfråga det de 
anser sig behöva. 

Fria och öppna samhällen tillåter inte bara upptäckter 
av den enskilde, uppfinningar eller forskningsgenombrott, 
de tillåter också att de omvandlas till praktisk verksamhet 
i ett samhälle som anpassar sig till den nya tidens möjlig-
heter. Tåg och järnvägslinjer som byggs bortom städer och 
människor spelar liten roll för ekonomins utveckling men 
när städer och handelscentra kan byggas kring tågens leder 
förändras vi alla. 

Fri handel gör uppfinningar möjliga att göra menings-
fulla på bredden samtidigt som öppna samhällen tillåter 
uppfinningarna, önskemålen, efterfrågan och utbudet som 
förändrar allt. Varje dag. 

Frihetsrörelse i en delad värld
När jag blev ordförande i MUF 1979 var Europa delat. 
Totalitär socialistisk diktatur öster om järnridån, präglad 
av grymhet, brutalitet och fattigdom. Gulagarkipelag och 
kommunistiska marionettdiktaturer i Moskvas ledband. 
Så var det i Berlin, Warszawa, Prag, Budapest, Bukarest, 
Sofia och Belgrad, Estland, Lettland och Litauen var delar 
av Sovjetunionen liksom Ukraina, Vitryssland, Georgien, 
Armenien, Moldavien och Azerbadjan. Berlin var en delad 
stad med en mur som skilde mellan död och liv, mellan för-
tryck och frihet. 

Och på motsvarande sätt var världen uppdelad. Begrep-
pet den tredje världen kommer från att det fanns en andra 
värld, den sinosovjetiska samt en första, vår egen. Aldrig 
möttes de första två, annat än via ombud, statshandel och 
politiska flyktingar. 

Det var ett grymt Big Brother-experiment där halva  
Europa utsattes för socialism, planekonomi och Partiets 
diktatur. Kommunismens drömvärld var förverkligad och 
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en mardröm för dem som levde där. Fattigdom, brist på ut-
veckling, brist på handel, vinstförbud mot privata företag 
och mot valfrihet. Politisk styrning över allt och individuell 
frihet ingen alls. 

Om någon, någon gång i historien velat pröva om social- 
ism och planekonomi fungerar är det prövat och så uppen-
bart och sällsamt misslyckat att man har svårt att förstå hur 
misslyckat ett mänskligt samhälle kan bli när individens 
frihet och marknadsekonomi sätts på undantag. Det var 
uppenbart då men hade likväl sina förespråkare i Sverige 
liksom i andra fria länder. 

Jonas Sjöstedt, Lars Ohly och Gudrun Schyman gick alla 
in i ett parti som hyllade dessa diktaturer. De sände gratula-
tionstelegram på årsdagar av revolution och diktaturers till-
komst, ända tills adressaterna inte längre fanns. Det fanns 
ingen som var i osäkerhet om djupet av förtrycket och hur 
brutalt det var. Likväl hyllades det av Vänsterpartiet och 
dess olika bokstavskombinationer till vänster och det ur-
säktades alldeles för ofta av socialdemokrater. 

När vi krävde fria och demokratiska val i Central- och 
Östeuropa attackerade Socialdemokraterna oss för ”åter-
fall i det kalla krigets korstågsfararmentalitet”, och när vi 
klargjorde att Sovjetunionen var en brutal diktatur ansåg 
Olof Palme att vi ”demoniserade” Sovjetunionen, samtidigt 
som socialdemokratiska företrädare i socialistisk berusning 
hyllade de röda Khmererna i Kambodja, betraktade Castro 
som en revolutionshjälte och en upplyst renässansman, de 
arabiska enpartidiktaturerna som progressiva rörelser för 
sociala framsteg.

Det var en tid då skillnader mellan demokrati och dikta-
tur inte kunde vara klarare. Demokrati och välstånd i västra 
Europa, diktatur och fattigdom i östra. USA var genom sin 
närvaro i Västeuropa en garant för friheten och demokratin. 
Sovjetiska styrkor var ständigt marschberedda in i det fria 
Europa. Liksom man hade tagit över makten i östra Europa 
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ville man liksom deras kommunistiska vänner etablera 
kommunistiskt styre även i vår del av Europa. 

Under 1980-talet ökade Sovjetunionen sina rustningar. 
Man påbörjade utplacering av så kallade medeldistans- 
robotar för att kunna hota just bara Västeuropa utan att det 
skulle vara ett hot mot kontinentala USA. Syftet var att fri-
koppla Västeuropa från USA:s säkerhetspolitiska intressen 
och garantier. 

I Västeuropa formades omedelbart en antiamerikansk 
fredsrörelse som hade lika mycket, eller litet, med fred att 
göra som Sovjetunionen utan som var en ensidig nedrust-
ningsrörelse, med tanken att om Västeuropa nedrustade 
skulle Sovjet respektera detta och inte längre hota någon. 
Så det handlade om att demokratierna skulle ge upp sin för-
svarsförmåga för att stå i beroende till diktaturernas vålds-
mentalitet och välvilja. 

Olof Palme, Maj-Britt Theorin och Margot Wallström 
gick de alla med i tågen och framställde USA som hotet mot 
freden och nedrustningen som vägen till demokrati. 

Vänstern i sin helhet framställde den fria handeln som ett 
hot mot människor välstånd och marknadsekonomin som 
ett hot mot demokrati och människors sociala trygghet. 
Handel var i vänsterns perspektiv en fråga om utsugning 
av fattigare länder eftersom den gav upphov till vinst, som 
enligt vänsterterminologi var någon annans förlust (notera 
likhet med annan debatt i vår tid) och hävdade istället att 
det var genom bistånd till progressiva regimer, det vill säga 
socialistiska enpartistater, som utvecklingen kunde uppnås. 

Denna motvilja mot marknadsekonomi delades av Social- 
demokraterna. Man misstrodde de marknadsekonomiska 
systemen i den fattiga världen och man förespråkade social- 
istiska rörelsers moraliska övertag. 

1975, när den spanska Francoregimen föll, hade Sveriges 
Radios korrespondent i denna tidsanda förkunnat att nu 
hade Europas sista diktatur fallit. 
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Olof Palme och den europeiska socialdemokratin ställde 
sig under 1980-talets början bakom nedrustningsrörelsens 
krav på nedrustning i väst och förklarade en ny säkerhets-
politisk princip som ”gemensam säkerhet”, det vill säga en 
fullständig acceptans av de kommunistiska regimerna och 
det delade Europa utan ett USA som genom sin närvaro gav 
friheten sitt stöd. De socialdemokratiska partierna deltog 
som ett led i tidsandan, förutom de kommunistiska rörel-
serna, i agitation mot Natos utplacering av robotar för att 
motverka de sovjetiska, och utmålade USA som en krigs-
hetsande nation. 

MUF tog debatten
Den tidsandan har satt sina spår i själen hos många social-
demokrater. Det är inte längre sedan än förra valet, 2010, 
som Vänsterpartiet fick med sig Socialdemokraterna på att 
en vänsterregering skulle kräva tillbakadragande av USA 
från sina baser runt om i världen, inklusive i Europa. 

De flesta var rädda inför denna debatt. De var rädda för 
att anses argumentera emot freden, och man tillät vänstern 
tolka verkligheten på det absurda sätt som ledde till att 
våldsregimerna skulle få övertaget i Europa. EU, eller det 
som då var EEC, utmålades som något kapitalistiskt och 
västligt med Natos kärnvapen i bakfickan. Sverige skulle 
välja den tredje vägen, eftersom båda systemen var lika goda 
kålsupare. 

Det var MUF som tog denna debatt. Vi var tillsammans 
med Studentförbundet på universitetsorterna, de enda som 
tog debatt för det självklara att det är frihet som ger fred, att 
diktaturer till sin natur bygger på våld och förakt för andras 
frihet och fred, att det inte är demokratier som hotar freden 
utan diktaturer. 

Vi klargjorde att de som accepterade förtrycket i Öst för-
nekade demokratin och svek de förtryckta. Vi pekade på att 
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det var i friheten som demokratin kunde utvecklas och att 
det var i öppna samhällen mänskliga framsteg gjordes. Vi 
sa att demokratier måste kunna försvara sig och krävde ett 
starkare svenskt försvar. Fred har den frie och ingen annan. 
Vi försvarade freden när vänstern och Socialdemokraterna 
var beredda att sälja ut demokratin. 

Vi agerade tillsammans med våra vänner i DEMYC (De-
mocratic Youth Community of Europe) och bidrog till att 
samma debatt fördes i Västtyskland, Storbritannien och 
runt om i Europa. Vi sa att Sverige självfallet ska vara med i 
det europeiska samarbetet kring öppenhet och frihet. 

När DEMYC, som var vår europeiska gemensamma or-
ganisation 1983 hade kongress i Stockholm var jag avgående 
ordförande för organisationen och hälsade välkommen med 
bland annat dessa ord:

 
“The difference between democracy and dictatorship is es-
sential. Dictatorships do not need to follow any agreement. 
They can neglect public opinion and the leadership can act 
carelessly, because free press and free debate do not control 
them. For dictatorships, the use of violence is a day-to-day 
activity. 

If we are successful in pointing out the values of freedom 
on the one hand, and the nature of dictatorships on the 
other, the basis of the neutralism of the peace movement will 
erode. 

Vi var tillsammans med Studentförbundet de  
enda som tog debatt för det självklara att det  
är frihet som ger fred.
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One way to understand the importance of freedom and 
democracy for peace is to visualise a free Europe, with free 
elections and human rights in East Europe as well as in 
West Europe. 

In that case, we could at this congress have had delegates 
from member organizations from what today is called East 
Europe but what if so had been Europe. In that case I would 
have had the pleasure of welcoming Ilan Nadel, chairman 
of the Young Conservatives of Rumania, fighting in opposi-
tion against a social democrat party in government. 

I could have welcomed Dimitrij Levlin, chairman of the 
young national liberals of Ukraine and wished him god luck 
in the coming elections, defending their majority against 
the Ukrainian agrarian party and the socialists. 

The delegation of the Christian Democrats from Poland 
may have been led by their international secretary Wojchek 
Walensa, a relative of the Walensa we know. He could have 
told us how the communist party dropped below the 3% 
level, losing their last 5 seats in parliament. 

Some of this friends would have been working in oppo-
sition, some would have been supporting their government, 
just as Unge Höyre from Norway, Konservativ Ungdom 
from Denmark, just as Junge Union from West Germany 
with the difference that the representatives here from Junge 
Union would be representing the whole of Germany. 

Some of them would have been satisfied with their 
recent elections, just as the Young Conservatives from Great 
Britain or the representatives from Junge ÖVP in Austria. 
Som of them would have been determined to get back into 
government as the Young Giscardians from France, or as 
Juventude Centrista from Portugal, or our Spanish friends. 

Some of them would be working hard to improve their 
support in order to take a wider responsibility for their 
country, as our Finnish friends from the KNL, or from SUS 
from Iceland. Maybe the friends from Bulgaria would have 
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suffered from the same repression of a Labour party as our 
Maltese friends, but we could then have used this meeting 
not only to express our solidarity, but also to discuss how 
to use international opinion, in order to put pressure on a 
government, which mishandles democracy. 

Maybe we could have had a membership application 
from the Democrat Party of Albania. We would then have 
discussed it at the same time as we at this congress will 
discuss the adoption of our friends from Greece, Cyprus and 
Israel. 

The inspiring conclusion this vision is, that if it was true 
today, we wouldn’t in Europe be discussing the deployment 
of middle range missiles. We wouldn’t spend vast amounts 
of money on expensive defence systems. We wouldn’t read 
in the newspapers that a civilian airplane had been shot 
down in cold-blooded murder by the air force of a totali- 
tarian state. We wouldn’t experience foreign submarines 
training in the peaceful waters of other countries. How 
distant this vision maybe, it’s important to keep it alive.” 
(Gunnar Hökmark 1983 in Stockholm, chairman of 
DEMYC)

Förutom att så mycket går igen och visar att historien stän-
digt fortsätter är det ett faktum att vi vann och de förlorade. 
Vi fick rätt och de fick fel. 

Och det är så uppenbart att vi måste vinna gång på gång. 
På nytt och på nytt. Sovjetunionen finns inte längre, Euro-
pa är i huvudsak fritt och öppet, Europeiska unionen är en 
gemenskap för öppna gränser och gemensamma demokra-
tiska beslut. Fri handel har gjort världen till en enda värld. 

Men vi har Ukraina. Vitryssland. Rysslands krig i Europa. 
Kina. Vänstern som vill motarbeta frihandelsavtal med 
USA. Vänstern som vill förbjuda företag med vinst. En ut-
rikesminister som första veckan tyckte det var viktigare att 
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finna en konflikt med USA än att värna Europas gränser. En 
värld som på nytt står och pendlar. 

Där i den debatten ska vi alla vara, i den debatten ska vi 
vinna. För då kan människor och samhällen växa. Då växer 
civilisation och kultur och då växer nya möjligheter ständigt 
fram. Frihet och öppenhet.

Då formas samhället ständigt efter de nya förutsättningar 
och möjligheter som människor ständigt utvecklar. Då blir 
nya tankar till en ständig utveckling av vår förmåga att tän-
ka nytt och tänka fritt. Tolerans och medmänsklighet växer 
i där alla får bidra med sina visioner och sina drömmar. 

Gunnar Hökmark,
förbundsordförande i MUF 1979–1984
stolt hedersordförande i MUF
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1984–1988: 
BEATRICE ASK
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Moderata Ungdomsförbundet var inte det största 
ungdomsförbundet på 1980-talet, men vid års-
skiftet 1983/1984 hade MUF 41 000 medlem-
mar, vilket var medlemsrekord med bred mar-

ginal. Moderat Skolungdom hade runt 20 000 medlemmar 
i 250 föreningar. MUF var ett ungdomsförbund som ville 
mer och temat för 50-årsjubileet 1984 sattes till 50 år – det 

är bara början. 
Det nya handlingsprogrammet som behandlades 

på stämman beskrev viktiga steg mot ”ett friare Sve-
rige”; den offentliga sektorn skulle bantas, den stat-
liga inkomstskatten avskaffas, de offentliga mono- 
polen systematiskt avvecklas, antagningen till 
högre studier enbart bygga på kunskap men res-
pektive högskola skulle själva kunna formulera 
förkunskapskrav. Vi ville avskaffa landstingen, 
fysisk riksplanering, industripolitik och kommu-
nal bostadsförmedling. Kyrkan skulle skiljas från 
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staten, fri fart tillåtas på motorvägarna och antalet lagar och 
regler skulle minskas. Om detta kan sägas två saker, för det 
första att man måste förstå hur verkligheten såg ut i Sverige 
då, för det andra att det var en tydlig marknadsliberal poli-
tisk linje som drev framåt.

Sverige präglades av ett väldigt långt socialdemokratiskt 
maktinnehav. De borgerliga regeringarna 1976–1979 hade 
mer än vad många begriper i dag visserligen gjort det up-
penbart att Socialdemokraterna vid makten inte är en natur- 
lag, men de borgerliga partierna var ändå alltför långt ifrån 
varandra för att kunna erbjuda väljarna ett attraktivt alter-
nativ. Debatten om de stelbenta och ofta omoderna offent-
liga monopolen hade dock kraft. Stundtals tvingades även 
Socialdemokraterna backa ur eller måla över cementerade 
uppfattningar.

Under den här tiden ändrades den politiska agendan i 
Sverige. Under decennier hade det oftast varit från Social- 
demokraterna idéerna och initiativen kom. Under 1980-talet 
blev det allt tydligare att idéerna kom från oss, medan Social- 
demokraterna bromsade och sa nej.

Valrörelsen 1985
Inför valet 1985 hade Socialdemokraterna som ambition att 
framställa valet som ett vägval mellan ”den svenska model-
len” och ”utländskt experimenterande med välfärden”. Det 
tyckte vi i MUF var precis den debatt vi ville ha. ”För om 
Socialdemokraterna vill ägna sig åt att se bakåt och med 
alla medel slå vakt om ett alltmer byråkratiskt samhälle, där 
medborgarna blir mer och mer beroende av kollektiva be-
slut och får allt mindre att säga till om när det gäller den 
egna tillvaron, så ska vi stå för viljan till förändringar som 
ökar människors frihet” skrev jag i Moderat Debatt året 
innan. Då hade Socialdemokraterna betydande problem i 
opinionen. (S) låg ett år före valet för första gången under 
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40 procent i opinionsmätningarna. De borgerliga partierna 
hade ett övertag. 

I efterhand är det lätt att säga att vi underskattade männ-
iskors skeptiska inställning till förändringar, men jag gillar 
ändå tydligheten i den framtidsoptimism och styrka i idé-
erna som vi kände. Utan det hade senare års politiska fram-
gångar knappast varit möjliga. Socialdemokraterna hämta-
de sig och i maj valåret hade vänstern ett litet övertag. Vi 
moderater fick äta upp att vi varit väldigt detaljerade i våra 
partimotioner om besparingar bland annat och vi utkäm-
pade många debatter om ”knattefotbollens” framtid. Parti- 
ledarna Olof Palme och Ulf Adelsohn var huvudmotståndare 
och folkpartiets Bengt Westerberg framstod som den lugne 
och saklige med en mjukare framtoning ”eget rum på lång-
vården”. Bara Folkpartiet gick fram i valet i den så kallade 
Westerbergeffekten även om man kunde notera att M+FP 
tillsammans ökat sin andel av väljarkåren. En källa till glädje 
var att Socialdemokraterna fick lämna makten i Malmö  
efter 66 år. 

Mordet kom som en chock
I februari 1986 mördades statsminister Olof Palme på Svea-
vägen i Stockholm. Det gick en chockvåg genom Sverige. 
Ingen hade trott att något sådant skulle kunna inträffa i vårt 
land. Jag blev uppringd på natten av mufare på konferens 
som lyssnat på radion när nyheten kom. Morgonen efter 
skulle jag åka för att tala på kurs. Det var ett tyst Stockholm 
som mötte mig den morgonen. Vi hade tryckt medlems- 
tidningen dagen innan det hemska mordet och fick lägga 
in ett blad som beklagade om någon artikel blivit inaktuell. 
”Det bästa sättet att hedra landets statsminister och visa be-
slutsamhet när det gäller att värna den politiska demokratin 
är dock att fortsätta det politiska arbetet. Det har vi gjort”. 
I numret efteråt reflekterade vi över det som hänt och kon-
sekvenserna för Sverige och politiken.
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Partiledarskifte
I juni kom beskedet att partiordförande Ulf Adelsohn be-
stämt sig för att avgå som partiledare. Helst av allt hade han 
velat avgå direkt (efter valet, min anmärkning), påstår en 
del. Han ansåg det dock som sin uppgift att stanna kvar, slut-
föra arbetet med valanalysen och få fart på vårkampanjen. 
Först därefter ansåg han tiden vara mogen. Han hade ald-
rig tänkt sig ”partiledarjobbet som ett livstidsuppdrag”. 
”Jobbet är krävande i opposition. Partiledaren tvingas resa 
väldigt mycket och måste delta i alla möjliga arrangemang. 
I regeringsställning kan det arbetet delas upp på fler per- 
soner” läser jag i MUF:s tidning.

Vid en extrastämma i riksdagshuset valdes senare Carl 
Bildt till ny partiordförande. Om MUF:s roll sa han bland 
annat att ungdomsförbundet har unika möjligheter att ska-
pa intresse för framtidsfrågorna och att hjälpa till med att 
mejsla ut frihetsbudskapet. Partiet behöver hjälp för att 
fånga upp strömningarna bland elever, studenter och unga 
yrkesarbetande och omvänt för att sprida de moderata idé-
erna till unga. Så är det givetvis fortfarande.

Frihet – inte socialism
Det fanns hos många ett gediget intresse och engagemang 
för de internationella frågorna. Sovjets ockupation av de 
baltiska staterna hade i många år lyfts upp inte minst på 
stämmorna, fick mer uppmärksamhet när ett ungt par,  

Partiet behöver hjälp för att fånga upp  
strömningarna bland elever, studenter och 
unga yrkesarbetande och omvänt för att 
sprida de moderata idéerna till unga.
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Valdo Randpere och Leila Miller hoppade av i Finland från 
Estland. De gavs asyl i Sverige. Kvar i hemlandet blev de-
ras treåriga dotter Kaisa som de sovjetiska myndigheterna 
vägrade att lämna ut. Istället trakasserades morföräldrarna.   
I dag är det nog många som inte kan förstå att det var så illa 
för alla de människor som var fångna i kommuniststyrda 
länder.

Det utrikespolitiska engagemanget i MUF var brett och 
handlade om allt från apartheid i Sydafrika, den sovjetiska 
ockupationen i Afghanistan till situationen i Latinamerika 
och biståndspolitik. Men det är ingen tvekan om att Berlin-
muren, det kommunistiska östväldet med allt vad det inne-
bar stod i fokus. 

Under många år diskuterades de baltiska ländernas  
situation knappast offentligt i Sverige. Desto mer var frå-
gorna på agendan i MUF. Det kalla kriget präglade också 
försvarsdebatten och MUF drev på i den debatt som behöv-
des. Sakta vann också insikten om det orimliga i att miljon-
tals människor i vår närhet förnekades frihet och demokra-
ti. MUF:s utrikespolitiska samarbete dels inom Nordiska 
Ungkonservativa Unionen dels inom DEMYC (Democratic 
Youth Community of Europe) gav oss möjlighet att se på 
politiken ur andras perspektiv. Det var nyttigt och självklart 
roligt. Många reste och fick möjlighet att uppleva muren på 
plats i Berlin. Att gå genom Checkpoint Charlie från väst 
till öst var som att kliva rakt in i ett gammalt svartvitt fo-
tografi och en nyttig erfarenhet av skillnaden mellan olika 
samhällssystem. 

MUF drev på partiet i EG-frågan
Vid partistämman i Malmö 1987 hade MUF ett 40-tal röst-
berättigade ombud vilket var fler än någonsin tidigare. Vi 
utnyttjade alla möjligheter att driva på partiet. Särskilt gäll-
de det frågan om att Sverige skulle söka fullvärdigt medlem-
skap i Europeiska gemenskapen (EG), vilket vi motionerat 
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om. Partistyrelsen hade en mer försiktig hållning som fick 
stryk redan i utskottet. Visserligen reserverade sig många 
till förmån för MUF:s förslag, men redan där hade parti-
styrelsen fått snickra ihop en kompromisslösning där man 
tydliggjorde att partistyrelsens position var att betrakta 
som ”riktlinjer för de närmaste åren” samtidigt som man 
erinrade om partiprogrammets skrivningar om EG. Vi an-
såg dock att det inte räckte att ha ett medlemskap som ett 
långsiktigt mål, eftersom ”det är nu det händer massor i 
EG:s utveckling”. 

Alltid medlemsvärvning och kampanj
Fyra år är en ganska lång tid i ett ungdomsförbund. Många 
nya medlemmar kom till, andra lämnade. Vårt övergripande 
mål var att nå 50 000 betalande medlemmar. Stockholms-
distriktet körde en egen 10 000-kampanj. Medlemsvärv-
ning stod hela tiden på agendan.

Genomströmningen i en ungdomsorganisation är påtag-
lig. Vi lade därför mycket arbete på att organisatoriskt bli 
bättre på medlemsvärvning och inte minst medlemsvård. 
Moderat Skolungdom var viktigt som en organisation i  
organisationen. Periodvis hade vi en förening på varje gym-
nasieskola och vi genomförde massor av skolpresentationer, 
framförallt inför ett valår. 

Under temat Bredda Basen arbetade vi systematiskt i hela 
landet för att utbilda medlemmarna i såväl politik, ledarskap 
och marknadsföring. En särskild nationell utbildningssats-
ning, Unga Moderater, på Gimo var viktig. Distrikten fick 
nominera kandidater till utbildningen. De bästa antogs, så 
det var lite fint att få vara med förstås.

Förbundsstyrelsens inställning var att ju fler som hittade 
en uppgift eller en aktivitet som engagerade, desto bättre. 
Jag tror fortfarande att medlemmar faktiskt vill uträtta nå-
got tämligen konkret och att det är i detta som man får nyt-
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ta av sitt medlemskap. Vårkampanjen var den stora utåtrik-
tade satsningen varje år. På alla nivåer skulle det planeras, 
utbildas och genomföras. Föreningar och distrikt uppma-
nades att vara kreativa och på olika sätt lyftes bra och/eller 
roliga initiativ fram. 

Vårkampanjen 1986 hade temat Stå upp för friheten! och 
handlade om att Sverige ska stödja mänskliga rättigheter, 
inte socialism. Situationen i Sydafrika respektive i Vietnam 
var underteman. Året därpå kampanjade vi för att Stoppa 
monopolen!. Bland annat tillverkade vi en variant av mono-
polspel dels att använda i föreningarna, dels ett i jätteformat 
som vi lade ut på Norrmalmstorg i Stockholm.

Kampanjerna syftade till att bilda opinion och det kräv-
des många utåtriktade aktiviteter. De flesta distrikt höll 
otaliga torgmöten. Många kvällar gick åt för att utbilda 
matchare, det vill säga den som ställer frågor och får fart på 
publiken; talarna och även flygbladsutdelare och andra. Vi 
slet ut många högtalaranläggningar och de flesta som var 
aktiva på den tiden kan fortfarande, närmast i sömnen, få 
fart på en ljudanläggning och hålla i en mikrofon. Till det 
kommer att vi själva ofta formulerade flygblad och tryckte 
dem. Värt att nämna är bildspelen som måste ha varit före- 
gångare till dagens korta Youtubefilmer. Många smarta,  
roliga och engagerande bildspel med politiska budskap  
levererades på distriktsstämmor, utbildningar och inte 
minst vid större kick-off-möten. Närradiosändningar var 
en annan verksamhet som växte. 

Det ordnades många debatter. Inför valet 1988 debat-
terade Moderaterna och Socialdemokraterna på 130 orter. 
Många debattörer kom från MUF. Själva hade vi dessutom 
100 debatter mellan MUF och SSU. Jag debatterade mot 
SSU:s dåvarande ordförande Anna Lindh i Botkyrka. Varje 
sådant arrangemang gav tillfälle att engagera fler och fram-
förallt fick många tillfälle att sätta sig in i olika frågor och/
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eller lära sig de viktigaste argumenten. Från MUF centralt 
följde vi genomförandet noga genom att ta del av pressklipp 
från tidningar runtom i landet när vi inte var ute och reste. 
Förbundsordföranden och förbundsstyrelsens ledamöter 
var ofta ute i distrikten för att tala på kurser och möten.

Politik som verktyg, inte som mål
Stockholmsdistriktet hade både en ledning och ombuds-
män som var kreativa och duktiga på marknadsföring. I  
oktober 1987 kom en broschyr snarlik den Systembolaget 
gav ut. ”Avslöjar” presenterade sig:

Det här är inte Systembolagets prislista. Det är en propa-
gandaskrift. Layouten har vi snott från Systembolaget för 
att locka dig att läsa eller att inte läsa. Du har ett fritt val. 
Det handlar emellertid om systemet. Det politiska systemet. 
Och det är bedrägeri. Det är inte du som väljer hur du vill 
forma ditt liv utan det är politikerna som väljer åt dig. 
Detta motiveras med dunkla uttryck som ”det allmännas 
bästa”. 
Det är inte av ondska politikerna lurar dig. De är själva 
lurade – av systemet. Det är det systemet vi vill avslöja. 
Vilka är vi? Vi är unga människor som tycker att politik är 
tråkigt. Vi skulle hellre syssla med någonting annat, ägna 
vår skaparkraft åt någonting produktivt. Däremot tycker vi 
idéer är roliga. Vår favoritidé är den om det fria samhället. 
Vi tycker så mycket om den att vi gett oss in i politiken för 
att förverkliga den. Vi kräver inget tack. Vi har valt själva. 
Vi tänker inte övertala dig. Du har ett fritt val. Vi vill bara 
erbjuda dig idén… 
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Så här många år senare är den ett exempel på att det fanns 
en vilja att med raka, enkla och roliga budskap få unga 
människor att tänka själva. Politiken har inget egenvärde 
utan ett syfte.

Beatrice Ask,
förbundsordförande 1984–1988
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1988–1992: 
ULF KRISTERSSON
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Först ett varning så här på 80-årsdagen: Nostalgi är 
inte min bästa gren. Och det blir paradoxalt bara  
värre med åren. Det händer att mer eller mindre unga 
män och kvinnor i min omgivning – gärna sent fram-

åt kvällen – vill prata om sånt som var ”förr”. Hur man 
tänkte, hur man gjorde, hur man var. Antydningsvis hur 
bekymmerslös man var, hur kul man hade, och hur lite man 
visste. Jag har aldrig känt igen mig.

Jag har alltid – rätt eller fel – uppfattat mig som mer 
intresserad av framtid än forntid. Lite mer nyfiken på vad 
som kan komma att hända, än det som redan har hänt, 

medveten om att man nog måste fatta något av båda för 
att bli en hel människa och för att kunna navigera rätt i 
tillvaron. Det är bäst jag säger det i klartext när vi nu 
fyller 80.

Och när det gäller nyfikenheten på framtiden 
har jag ett par idoler. En är min gamle mentor, 
professor Hans L Zetterberg, som i princip alltid 
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har tillhört den yppersta världseliten vad gäller just fram-
tid. Fyllda 87 skriver han fortfarande på sina vetenskapliga 
sammanfattningar i sociologi och frågade oss som för några 
år sedan jobbade med omprövning av den moderata jäm-
ställdhets- och familjepolitiken, om vi fullt ut hade förstått 
queerteorins betydelse för modern familjebildning? Det 
hade vi nog inte.

En annan är den nästan lika gamla socialdemokraten och 
tidigare utbildnings- och kulturministern Bengt Görans-
son. Nyligen påpekade han aningen självkritiskt att ”jag 
som alltid har varit mest intresserad av den långa sikten, 
måste nu medge att jag får allt svårare att intressera mig för 
sånt som kanske kommer hända om 20 år”. Jag försökte för-
gäves intyga att jag hade respekt för det. Ett mått av nostalgi 
är alltså sannolikt mänskligt.

Idéer är viktiga – kom ihåg kompassen!
Låt mig istället bidra med tre enkla lärdomar, som jag tror 
emanerar ur Moderata Ungdomsförbundet och mina år i 
MUF:s tjänst.

Den första är strikt politisk: Idéer är viktiga. Värderingar 
är politikens vingar. Inte minst om man planerar att utöva 
makt och bära staten (eller kommunen) är idéer och vär-
deringar fullständigt avgörande. Om frihet och ansvar; om 
självständighet och gemenskap; om tolerans och empati. I 
politikens vardag är värderingar jobbiga, men viktiga. An-
nars går man helt enkelt vilse.

Eller lite banalt uttryckt: Ju mer pragmatisk du vill vara i 
att lösa politiska vardagsproblem till fromma för människor, 
desto mer förankrad i dina egna värderingar måste du också 
vara. Ju mer skit under naglarna du är beredd att få, desto 
tydligare ska din bild av rätt och fel vara. Att vara ”operativ” 
är ju modernt, man vill få något gjort. Inget ont i det, men 
utan kompass kan du göra vad som helst. Och dessvärre vara 
nöjd med vad du än gjort.
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Men detta gäller dess bättre också omvänt: Ju mer du vill 
odla högtidliga idéer och finfina värderingar, desto mer bör 
du utsätta dem för det plågsamma mötet med verklighetens 
lite sjaskiga gråskalor. Riktiga värderingar prövas inte i sön-
dagspredikan, brukade den förre SvD- och Timbro-chefen 
mm PJ Anders Linder ofta säga. Märks de inte i vardagens 
göranden, är de inte mycket värda. Och en annan publicist, 
Mats Svegfors, sa till oss som då var yngre och förespråkade 
mer ansvar till ”de frivilliga gemenskaperna” och mindre 
makt till staten: ”Jag hör ofta moderater prata fint om civil-
samhället, men varje gång jag är där träffar jag mest krist-
demokrater...”

Att prata värderingar är alltså viktigt. Att leva efter dem 
är viktigare.

Allt detta slog mig tydligt under en mental och flerårig 
resa från MUF:s höga teoretiska ideal i det nationellt och in-
ternationellt frihetliga skiftet mellan 1980-tal och 1990-tal, 
via riksdagens knastertorra lagstiftningsarbete till det kom-
mersiella IT-konsultföretagets krassa finansmarknadslogik, 
och rakt ner i den kommunala myllan, först i Strängnäs,  
sedan i Stockholms pampiga stadshus.

Idéer utan pragmatisk handlingskraft blir luftslott. 
Handlingskraft utan idéer blir i bästa fall bara dyrt, i värsta 
fall rent farligt.

Idéer utan pragmatisk handlingskraft 
blir luftslott. Handlingskraft utan idéer 
blir i bästa fall bara dyrt, i värsta fall 
rent farligt.
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I MUF och i riksdagen borde man oftare fråga sig: Vad 
ska vi göra med och göra av våra fina värderingar? 

Spendera dem! Sätt dem på prov i vardaglig handling! 
Och i kommunalpolitikens nämnder och styrelser borde 
man nog oftare fråga sig mellan alla byggen av vägar, repa-
rationer av skolor och anläggandet av nya elljusspår: Vart 
är vi egentligen på väg? Vad håller vi på med? Vad är syftet 
med allt detta? Kompassen och terrängen behöver varandra.

Läs med andra ord alltid den tjocka boken först, och 
skriv det slagkraftiga pressmeddelandet sedan. Gärna rätt 
långt senare. Aldrig tvärtom, för då slutar det vid en rubrik 
i tidningen, som bara nästan är sann och oftare lovar myck-
et mer än du någonsin kan hålla. En tidningsrubrik kan 
förstås vara en viktig annons som förebådar att någon har 
tänkt. Men annars är medial ytlighet farlig för oss som vill 
förändra samhället.

Att arbeta med politik i Sverige är (dessbättre) inte som 
att vara med i den amerikanska TV-serien West Wing, eller 
i House of Cards. Det är onekligen mindre dramatiskt, men 
bättre på alla andra vis. Den mediala politikens besatthet 
vid yta, hur saker ska låta, uppfattas eller bara se ut; hur 
spelet ska tolkas och förstås, och politikens ibland totala 
avsaknad av djupare kunskap om det man pratar om, är fak-
tiskt ohälsosam. Att TYCKA något är naturligtvis bra, det 
uppmanar jag våra barn att göra varje dag. Men att VETA 
något gör tyckandet i längden så mycket mer användbart, i 
vart fall om man verkligen vill använda sitt tyckande till nå-
got. Plugga alltså gärna media och kommunikation – sedan. 
Men börja med teknisk fysik eller vårdprogrammet eller 
Sveriges Lantbruksuniversitet.

Vart är vi egentligen på väg? Vad håller  
vi på med? Vad är syftet med allt detta?
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MUF ger kunskap och vänskap för livet
Min andra lärdom är MUF som skola för ledarskap, plane-
ring, organisation. Från att i unga år ha skrivit, sannolikt 
meningslösa protokoll på ett årsmöte, till enorma konferen-
ser med hundratals logistiskt nödvändiga steg. Underskatta 
inte den erfarenheten! Ni kommer sitta på en förmåga och 
erfarenhet som få har. Ni har sett att djävulen ligger i detal-
jer och att en jättestor idé kan saboteras av en missad buss.

Och min tredje lärdom är kanske än mer självklar: Man 
får vänner för livet. Jag fick en gång den oskyldiga frågan: 
”Vad är det allra bästa du har fått med dig från åren i MUF?” 
Och svarade lite väl spontant: ”En hustru”. Och det ligger 
onekligen en hel del i det.

Men ett högtidligare och lika sant svar hade varit: ”Vän-
ner som i många år och i de mest skiftande situationer i livet 
har betytt och fortfarande betyder oerhört mycket för mig”. 
Det man lär sig i 20-årsåldern, såväl av sina framgångar som 
av sina misstag, formar den man blir resten av livet. Och 
vi som varit privilegierade nog att ha med oss ett rätt stort 
förråd av både framgångar och misstag, har lärt oss extra 
mycket. Utan möjligheten att som ung ta stort ansvar hade 
det inte blivit så. Gör därför det du gör fullt och helt, och 
inte styckevis och delat, som jag en gång beskäftigt skrev i 
en verksamhetsplan för MUF. Ta alltså saker på allvar.

Många av oss som jobbat några år i MUF har  fått möjlig- 
het att lära känna yngre personer och ibland bli en förebild 
för andra. I den rollen lär man sig också något ovärderligt: 
att kunna växa med sina adepter, att byta roller med var-
andra. Att den jag i dag är chef för, i morgon kan vara min 
egen chef. Eller i vart fall min jämlike kollega. Visserligen 
fortfarande yngre men nu fullvuxen. Vi förblir samma 
människor, men har och spelar olika roller. Några har va-
rit riktigt bra på denna svåra konst. Inom MUF skulle jag 
nämna Per Unckel (som tyvärr inte längre är med oss) och 
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Beatrice Ask, bland dem som är lite äldre än jag. Och Tove 
Lifvendahl och Gunnar Strömmer bland dem som är lite 
yngre.

Det är en enormt attraktiv förmåga, som i praktiken gör 
dig kunnigare (och yngre) ju längre tiden går. Men att växa 
med sina skyddslingar är inte så lätt. Att bli omsprungen och 
så småningom bitter är kanske både lättare och vanligare. 
Men gör inte så.

Fredrik och jag
Till sist: Nu när han nu snart slutar som partiordförande 
kanske det också är tillåtet att säga ett ord om min just av-
gångne chef: statsministern Fredrik, MUF-ordförande efter 
mig.

Vi lärde känna varandra i MUF och vi kom från olika di-
strikt, och med olika attityd. Två unga män med gott själv-
förtroende. (Dessutom med tiden två lite mindre unga män, 
som den hårda vägen lärde sig att man inte alls bör skriva 
böcker eller till exempel bidrag till antologier där man ut-
trycker sina uppfattningar. Alltid får man äta upp något.)

Vi som då var MUF-ledning tyckte nog att vi hade sett 
ljuset och sanningen och var måttligt imponerade av andras 
tips. Fredriks irriterande välformulerade invändningar mot 
vår strategi passade inte in i vår renläriga världsbild. And 
the rest is – som bekant – history. Vi, eller i vart fall jag, 
fick välmotiverat stryk och sedan hade Fredrik och jag några 
väldokumenterat frostiga år.

Några år senare upptäckte vi båda – kanske lite till vår 
förvåning – att vi gjorde en ganska snarlik analys av läget i 
såväl partiet som i Sverige. Vi kom från olika perspektiv och 
tradition, men insåg att vi faktiskt tyckte rätt lika. Jag som 
kom från mina principiellt grundade olympier, Fredrik från 
sina mer praktiskt grundade insikter.
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En vårdag 1994 beslutade vi oss för att bryta mot den 
moderata riksdagsgruppens direktiv, och röstade ”ja” till 
Sveriges första lag om registrerat partnerskap för homosex-
uella. I dag något helt självklart, då kontroversiellt och en 
rätt stor sak. Det är ett beslut som jag fortfarande är stolt 
över.

När vi några år senare återupptog vänskap och umgänge 
och senare till och med daglig arbetsgemenskap i regering-
en, slöts en cirkel. Fredrik var stor nog att inte göra som en 
del vinnare gör; behålla segern själv. Och jag var (hoppas 
jag) stor nog att lära av gamla misstag och till fullo uppskatta 
en ny relation.

Det är naturligtvis alldeles för tidigt att skriva Fredriks 
politiska historia, även om flera har försökt. Men för mig 
har detta betytt något. Att få arbeta för Sverige i en svensk 
regering under en chef som man i både nöd och lust lärt 
känna i MUF, är kanske det finaste man kan få göra – om 
man en gång tagit sina första politiska steg i Moderat Skol-
ungdom och Moderata Ungdomsförbundet, alltså.

Ulf Kristersson,
förbundsordförande 1988–1992
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1992–1995: 
FREDRIK REINFELDT 
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Det är klokt att uppmärksamma när ett ungdomsför-
bund fyller 80 år. Det väcker frågor kring vad som 
åstadkommits under en utdragen gärning. Frågan 
blir än mer kittlande för en person som själv var 

förbundsordförande och aktiv i framtagandet av den 
skrift som uppmärksammade att ungdomsförbun-

det fyllde 60 år.
Jag gick med i MUF 1986. Det var ett 

svårt år för Moderaterna. Vi hade gjort ett 
relativt bra val 1985, men inte i linje med 
högt ställda förväntningar. Luften gick lite 
ur många som hade hoppats på en snabb 
återkomst av en borgerlig regering. Mo-
deraterna stod inför ett partiledarbyte. En 
som det beskrevs mycket ung Carl Bildt 
skulle ta över och möttes med stor skepsis 
av många utomstående. En grov under-
skattning skulle det visa sig.
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I denna turbulenta miljö kände jag att nu var det tid 
att ta ansvar. Moderata Ungdomsförbundet förenade mitt 
intresse för ett starkt försvar med de frihetliga idéer som 
kraftigt försköt den politiska problemformuleringen under 
1980-talet. Jag är uppvuxen i ett företagarhem och tyckte 
om att Moderaterna och MUF stod upp för värdet av fri 
företagsamhet. Åren i MUF var som en andra skolgång och 
jag mötte många trevliga och engagerade unga människor.

Är MUF då samma sak i dag som när jag gick med? Har 
ungdomsförbundet förändrats över dessa 80 år? Det uppen-
bara svaret på den första frågan är nej och på den andra ja. 
Sverige och omvärlden har förändrats. De gränser för vad 
man diskuterar och tycker i ett ungdomsförbund förflyt-
tar sig över åren. Ett bra ungdomsförbund testar dessut-
om gränser. Många av de aktiva i dagens ungdomsförbund 
skulle ha svårt att känna igen sig i mycket av det som tyckts 
och tänkts genom dessa 80 år. För att inte tala om det vitt 
skilda sättet att samlas, klä sig och uppträda som förändrats 
över åren.

Ett ungdomsförbund i öppenhetens tjänst
Finns det då till slut någonting som kan sägas ha förenat 
över de 80 åren? När festskrifter skrivits till MUF har det 
återkommande varit att betona det enträgna arbetet för fri-
het. Även om frihet har betytt olika saker över åren. Det har 
ofta varit Sveriges frihet gentemot andra hotande makter. I 
vår tid har friheten mer riktat in sig på den enskildes frihet. 
Varje människas rätt att välja sin egen väg i livet. I dag är det 
insikten om att en människa som upplever frihet får förut-
sättningar att fullgöra och utveckla sin egen begåvning och 
komma mer till sin rätt som människa. Utan frihet riskerar 
samhället skrumpna.

I globaliseringens tidevarv och med Sverige som ett allt-
mer heterogent och blandat samhälle har ungdomsförbun-
det också kommit att alltmer ställa sig i öppenhetens tjänst. 
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Det är ett viktigt vägval för MUF. Ett vägval som i sin tur 
kommer att påverka hur Sverige ska fortsätta utvecklas och 
där den politiska konflikten som finns i synen på detta är 
långtifrån avgjord. 

I slutet av min gärning i ungdomsförbundet blev jag allt-
mer engagerad i MUF:s internationella samarbeten. Jag var 
först ordförande i DEMYC, dåtidens europeiska ungdoms- 
förbund till EDU. EDU var partisamarbetet för Moderat- 
ernas systerpartier i Europa. Jag var sedan verksam i uppsät-
tandet av YEPP, EPP:s ungdomsförbund och valdes till dess 
förste ordförande. Mina fyra år i de europeiska samarbets-
strukturerna lärde mig mycket om hur debatten om öppen-
het, Europas vägval och synen på marknadsekonomi såg ut 
över hela Europa. Det var tydligt att frågor om människors 
rörlighet, syn på frihandel och vikten av att Europa- 
samarbetet utvecklades för att underbygga dessa värden 
skulle bli stora framtidsfrågor.  

Den som tar ställning för bevarad och ökad öppenhet vill 
att Sverige som land ska stå öppet för människor, företag 
och idéer. Öppenhet handlar om att bejaka människors rör-
lighet. Det ifrågasätter gränser, såväl fysiska som mentala. 
I ett öppet samhälle är klimatet tillåtande, tolerant och i 
bästa fall nyfiket. Ska den ha någon mening i vår tid måste 
den vara gränsöverskridande och gärna global. Det är därför 
logiskt att såväl Moderaterna som MUF står upp för öppen-
heten. Det finns åtminstone tre ideologiska utgångspunkter 
till stöd för detta ställningstagande.

Öppenhet handlar om att bejaka  
människors rörlighet. Det ifrågasätter 
gränser, såväl fysiska som mentala. 
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1. Människan är projektet
För hela den moderata familjen är människan projektet. Det 
är för henne vi vill säkra frihet. Det är i ett öppet samhälle vi 
vill att hon ska leva. Där vänstern och gröna politiker ofta 
landar i att människan är problemet, hon gör för många och 
felaktiga val, hon lever för avvikande från andra och hon 
smutsar ner – där ser Moderaterna människors olika be-
slut och sätt att leva som frukterna av frihet och öppenhet. 
Människor växer i frihet. Det testas fler idéer.    

2. Mångfald präglar ett öppet samhälle
Ordet mångfald är viktigt och det är nära förknippat med 
frihet och öppenhet. Alltför många använder mångfald bara 
för att påpeka uppenbara fysiska skillnader. Mångfald upp-
står när mänskligt liv får utvecklas åt olika håll, men där vi 
lyckas bevara respekt, tolerans och nyfikenhet på de olika 
projekt och vägval som växer fram.

3. En bättre framtid byggs på historiska erfarenheter
När mänskligheten i sin historia har utvecklat sina sam-
hällen mot mer av slutenhet och likriktning har det sam-
lat utgjort mänsklighetens mörkaste stunder. När den som 
har makt, det kan gälla politisk, ekonomisk eller opinions-
bildande makt, har använt den för att skapa vi-och-dom-
tänkande då har det lett till nedåtgående spiraler. Samhället 
börjar reagera på det som avviker hos enskilda människor 
och framställa det som ett hot. Det kan handla om hudfärg, 
sexuell läggning och etnisk bakgrund. Det kan också hand-
la om vilken familj man är född i, vad man själv eller ens  
anhöriga arbetar med eller vilken musik man uppskattar. 

Människor växer i frihet. 
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Den som är tolerant och för mångfald i ett avseende kan 
ofta uppträda med hårdhänt vi-och-dom-retorik i andra 
sammanhang. Den viktiga läxan är att inse att samhället 
präglas av hur de samlade levnadsförutsättningarna ser ut 
för var och en, på en skala uppmätt från total slutenhet till 
total öppenhet.  

Förutsättningarna för öppenhet i världen står inför stora 
prövningar de kommande åren. Vilken väg ska vi välja?

Globalt har år av ökad öppenhet följts av nya och stora 
prövningar och bakslag. Åren efter Berlinmurens fall tillhör 
de ljusaste i mänsklighetens historia. Murar föll, länder val-
de demokrati och marknadsekonomi. Miljoner människor 
fast i slutenhet och förtryck fick istället uppleva mer av 
frihet och öppenhet. De positiva förändringarna syntes i 
Europa, Afrika och i Asien. Utvecklingen var så stark och 
hotande för många att den i sin tur har fött kraftiga mot- 
reaktioner. Det syns i en arabisk vår som övergått i mer av 
vinter. Det syns i form av en högerextrem vind som drar 
fram över Europa. Motreaktionen samlas kring att ifråga-
sätta människors rätt att fatta egna beslut, att få leva i frihet 
och att få röra sig över olika former av gränser.

I Europa har framväxten av ett allt starkare och mer 
geografiskt utspritt EU möjliggjort lag- och rättighetsstöd 
för rörlighet. I många länder kritiseras detta av politiska 
krafter vars mål är det omvända. År av utbyggnad för att 
möjliggöra ökad öppenhet riskerar nu följas av år då detta 
hotas i enskilda medlemsländer. Det som beskrivs som en 
allmänt kritisk hållning till EU kan komma visa sig vara 
svårt att skilja från anspråk på att också begränsa de mest 
grundläggande friheter som EU som samarbete garanterar 
sina medborgare.

Lägg därtill den svårförståeliga nationella rädslan för att 
öppna upp för migration som präglar stora delar av Europa. 
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De flesta är överens om att det åldrande Europa med värl-
dens mest generösa och välutbyggda välfärdssystem behö-
ver öka sin befolkning och säkra fler i arbete för att kvali-
teten ska kunna upprätthållas för kommande generationer. 
Trots det höjer många länder i Europa gränsmurarna mot 
omvärlden, istället för att fråga sig om man med förbättrade 
legala vägar kan möjliggöra för fler människor att komma i 
arbete. Samtidigt skulle man bidra till en värld präglad av 
utbyggd öppenhet och möjligheter för den enskilde.

Sverige har inte varit förskonat från rop på ökad sluten-
het. Vi står som land ut i världen som ett exempel på hur 
ett samhälle ser ut och har utvecklats; som möjliggjort stor 
frihet och öppenhet. Här finns den mångfald, öppenhet och 
tolerans som saknas i många andra delar av världen. Men 
också i Sverige vill olika politiska krafter ibland i oskön 
förening med religiösa uttolkare se krafttag mot det som 
avviker för mycket. Gränser ska stängas, mänsklig rörelse 
begränsas och människors valmöjligheter inskränkas. De 
flesta partierna och mycket av det offentliga Sverige håller 
emot, ibland på ett sätt som får slutenhetens förespråkare 
att framställa sig som opponenter mot samhällets samlade 
elit.

Vi kämpar för dem som saknar frihet
Globalt, i Europa och i Sverige står vi därför inför en pröv-
ning. Ska våra samhällen präglas av frihet och öppenhet el-
ler väljer vi en annan väg? För Moderata Ungdomsförbun-
det är svaret givet efter 80 år av kamp för friheten. MUF 
är en av Sveriges starkaste röster för öppenhet och frihet. 
När andra behöver tänka efter och kanske leta efter svaret 
blir det för den aktive i Moderata Ungdomsförbundet en 
fråga som handlar om varför man valt att engagera sig. Vi 
engagerar oss för vår egen skull, för våra nära och kära men 
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också för alla andra människor. För dem som upplever fri-
het och öppenhet och anser den värd att försvara. För dem 
som saknar frihet och öppenhet och därför finner den värd 
att kämpa för. I övertygelse att varje samhälle som präglas 
av dessa värden är ett bättre, mer spännande och dynamiskt 
samhälle att leva i.    

Fredrik Reinfeldt,
förbundsordförande 1992–1995
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1998–2000: 
GUNNAR STRÖMMER
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SSU utan vänsterkraft” 
Ny huvudmotståndare utsedd av MUF” 

Två rubriker i Dagens Nyheter, augusti 2000.
MUF hade skickat blommor till dåvarande 

SSU-ordföranden Mikael Damberg och 
tackat för hundra år av god match. En 
kul grej tyckte vi. SSU var inte fullt lika  
roade.

Men det fanns en allvarligt menad 
signal med den där blomsterkvasten. 

Nu, sade vi, flyttar MUF fokus till 
den mer levande vänstern. När SSU 
växt ihop med makten var den nya 
rörelsen fartigare, farligare – och den 
låg betydligt längre till vänster.

Sammanhanget: Det ideologiskt 
laddade 1980-talet kulminerade i vår 
del av världen med Berlinmurens 
fall och Sovjetsystemets kollaps. 
Här hemma i Sverige genomförde 
Bildt-regeringen 1991–1994 många 
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av de frihetsreformer som efterfrågats av flera ungdoms- 
generationer. Det gällde inte minst fritt skolval samt fri ra-
dio och TV. Och den 1 januari 1995 blev Sverige medlem i 
EU. I och med allt detta var många av de politiska mål som 
MUF arbetat för i decennier uppnådda. Det laddade i hög 
grad ur den politiska debatten. 

Många av oss som var engagerade i MUF mot slutet av 
1990-talet upplevde ett behov av att gjuta nytt liv i vår egen 
idédebatt. Det var dags att tydliggöra vår egen politik och 
dra upp nya konfliktlinjer.

Under mina år som förbundsordförande (1998–2000) 
sökte vi möta detta behov framför allt genom två proces-
ser: Den ena var en öppen diskussion om MUF:s människo- 
syn, som kom att sammanfattas i devisen Av egen kraft. 
Den andra var kampanjen Jag älskar att äga, som var ägnad 
att ta debatten med en radikaliserad och globaliserings- 
kritisk vänsterrörelse.

Av egen kraft
När man kondenserar Moderaternas ideologi landar man 
i värdena om individens frihet och personliga ansvar. Ut-
maningen är att vid varje tid göra dessa värden relevanta 
genom att med dem som utgångspunkt beskriva och formu-
lera konkreta svar på aktuella samhällsfrågor.

Av egen kraft lanserades 1999 som MUF:s vision om ett 
annorlunda samhälle där varje människa har stor frihet att 
forma sitt eget liv, och att växa utifrån sina egna förutsätt-
ningar. Vi tog fasta på att de allra flesta människor har vilja, 
förmåga och handlingskraft. Vi sade att i ett bra samhälle 
tror man på människor. Där är det möjligt att ”bli något” 
av egen kraft, och där betyder det mer vart man är på väg än 
var man kommer ifrån.

Sedan försökte vi beskriva utmaningarna i det svenska 
samhället utifrån detta perspektiv. Vi lyfte fram att fattig-
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dom inte bara handlar om ekonomi och materiell levnads-
standard. Lika mycket är det en fråga om individens egen-
makt. Den svåraste fattigdomen uppstår när människor, 
trots stora ansträngningar, inte kan påverka sin framtid. 
När de berövas möjligheter att förändra sina livsvillkor, när 
omständigheter bortom deras kontroll berövar dem makten 
över det egna livet, då växer känslan av vanmakt. I den me-
ningen, sade vi, hade Sverige fler fattiga än på mycket länge.

Vi pekade på att skolans kraft som social språngbräda 
hade brutits. Andelen unga från familjer utan studiebak-
grund som gick vidare till högskolan hade halverats sedan 
slutet av 1960-talet. Allt färre gjorde ekonomiska klassresor 
– den omfördelande välfärdsstaten berövade alltför många 
chansen att förbättra sin tillvaro genom eget arbete. Cirka 
250 000 svenskar bedömdes vara arbetande fattiga, det vill 
säga att de arbetade och hade inkomst men hamnade ändå 
under socialbidragsnivån. Vi ville sätta kampen för indivi-
dens möjligheter att växa och utvecklas i centrum. Målet för 
framtidens politiska program formulerades ”social rörlig-
het”, och utbildning, arbete och ägande pekades ut som de 
viktigaste verktygen för individen att få makt över sitt liv.

Till Moderaternas partistämma 1999 – som annars domi- 
nerades av att Bo Lundgren valdes till ny partiordförande 
efter Carl Bildt – lanserade MUF ett antal politiska för-
slag på temat Av egen kraft. Det handlade bland annat om 
ombildning av kommunägda hyresrätter till bostadsrätter i 
miljonprogramsförorter, att arbetsinkomster upp till hund-
ratusen kronor helt skulle befrias från skatt samt att statliga 
företag skulle säljas och värdet delas ut till ägarna, det vill 
säga alla medborgare.

I skoldebatten kritiserade vi dåvarande skolministern 
Ingegerd Wärnerssons (S) förslag att social kompetens 
skulle bli ett betygssatt kärnämne på gymnasiet. Historiskt 
hade socialdemokratin lierat sig med kunskapsskolan som 
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sågs som en murbräcka mot klassamhället. Så länge skolan 
fokuserade på mätbara kunskaper, inte på bakgrund och 
personlighet, var den också en plats där alla kunde ”bli nå-
got”. Ämnen som social kompetens skulle bara ytterligare 
urholka skolans kraft som social språngbräda.

Detta värderingsmässiga omtag skulle vi snart ha igen. 
En kraftig kantring av idéklimatet bland unga människor 
ställde oss snart inför utmaningar där det gällde att vara 
säker på sin egen kompass.

 
Jag älskar att äga!
Det dröjde till januari 2001 innan den svenska sektionen 
av Attac bildades och slog igenom vid EU-toppmötet och 
kravallerna i Göteborg. Men skalven från  den internatio-
nella globaliseringskritiska debatten nådde Sverige innan 
dess.

Så här i efterhand framstår 1999 som ett formativt år. 
Det var då  Attacs demonstrationer under Världshandels- 
organisationens (WTO) möte i Seattle drämde till med 
full kraft rakt in i de svenska TV-sofforna. Udden var rik-
tad mot frihandel och de internationella finansmarknad- 
erna. Man krävde bland annat införande av en så kallad 
Tobinskatt, det vill säga en sådan skatt på internationella 
valutatransaktioner som en gång föreslagits av ekonomen 
och nobelpristagaren James Tobin.

Samma år kom också den kanadensiska journalisten och 
författaren Naomi Klein ut med sin bok No Logo (den gavs 
ut på svenska av Ordfront förlag). Boken fick ett enormt 
genomslag i hela världen, också i Sverige. Den var en drygt 
500 sidor lång agitation mot det Naomi Klein beskrev som 
den internationella reklam- och varumärkesindustrin.

Det var också 1999 som slagordet ”Krossa kapitalismen” 
fick en mer bokstavlig tillämpning när den första gatufesten 
under namnet Reclaim the city arrangerades på Götgatsbacken 
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på Södermalm i Stockholm. Kvartersbutiker och restau-
ranger attackerades, husfasader klottrades ned och bilar  
demolerades. Över 200 personer greps av polisen.

Allt detta märktes i debatten. Våra medlemmar kände 
av det i samtalen med elever runt om i landets skolor. Idé- 
klimatet kantrade åt vänster och polariserades. Tonläget 
skruvades upp. Det var heller inte bara kapitalismens av-
arter i tredje världen som skulle bekämpas – genom skatte-
plundring och konfiskation skulle både vanliga människors 
och företagens ägande krossas.

Detta var fonden när MUF våren 2000 drev en kampanj 
som tog sikte på den havererade rättsliga prövningen av 
asyl- och andra utlänningsärenden. Närmare 30 000 namn-
underskrifter samlades in på landets skolor och lämnades 
över till dåvarande migrationsministern Maj-Inger Kling-
vall (S). Kravet var en flyktingamnesti i samband med att 
den då existerande Utlänningsnämnden skulle avskaffas 
och ersättas med en rättssäker prövning i form av tvåparts-
process i domstolar. Kampanjen var principiellt viktig och 
sakligt motiverad. Den fördes i ett internationellt samman-
hang. Samtidigt upplevde vi att vi låg vid sidan av de ide-
ologiskt laddade frågor som just då seglade upp med full 
kraft bland unga människor.

Vi satt oss ned och utvärderade läget. Och så föddes idé-
erna om blombuketten till Mikael Damberg och kampanjen 
Jag älskar att äga. 

En kraftig kantring av idéklimatet bland unga 
människor ställde oss snart inför utmaningar där 
det gällde att vara säker på sin egen kompass.
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Först skickades blommorna och tackhälsningen. Sedan 
lanserades kampanjen i samband med skolstarten i augusti 
2000. Färgade av tidsandan utropade vi att MUF nu starta-
de en motståndsrörelse för alla som älskar att äga. Vi slog 
fast att ägande handlar om frihet och makt, om respekt för 
vilka vi är och för det vi skapar. Vi exemplifierade med in-
vandrare för vilka ägandet var ett verktyg att ta sig ur fattig-
dom och vanmakt. Vi vinklade också frågan till att handla 
om unga människor som genom ägandet får chansen att 
odla sin livsstil, och förverkliga sig själva och sina idéer.

Visst mötte budskapet invändningar: att det skulle vara 
uttryck för egoism och ytlig materialism, och att MUF ville 
slå vakt om ett fåtals privilegier. Det var nog så att vi inte 
alltid och överallt fick fram våra ideella ingångsvärden. Och 
därmed fungerade kampanjen sannolikt också som tänd-
vätska för unga människor med hjärtat till vänster.

Men i grund och botten blev kampanjen en framgång. 
Vi tog oss in med besked i den rasande globaliseringsdebat-
ten, och vi stärkte självkänslan hos många som tystnat. Ett 
alltför sällan artikulerat budskap om värdet av det enskilda 
ägandet för både individer och ett anständigt samhälle fick 
stor spridning. Över 50 000 knappar med budskapet ”Jag 
älskar att äga” gick åt, och de bars av alltifrån gymnasie-
elever i Boden och Ystad till torghandlare på Tensta mark-
nad. I pressklippsskörden från hela landet fanns hundratals 
artiklar som handlade om precis de frågor som vi vill lyfta 
fram. På det lite mer skämtsamma kontot kunde vi skriva 
upp en installation på Konstfacks elevutställning på temat 
”Jag älskar att äta”, och ett inslag i TV4:s Parlamentet där 
Livets ord påstods ha stämt MUF för olovlig plagiering av 
samfundets kampanj ”Jag älskar att aga”.
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Epilog
Det sägs att historien inte upprepar sig, men ofta varierar 
sig på liknande teman. Det finns förstås uppenbara skill-
nader mellan 2000 och 2014. Men det finns också likheter. 

Inte heller i dag framstår SSU som medelpunkten för den 
unga generationen. Den levande politiska debatten finns i 
andra sammanhang och drivs av andra aktörer. Det verkar 
också ha skett en kantring i värderings- och debattklimatet 
där grupptänkande och kollektiva lösningar återigen står i 
centrum. 

Identitetspolitiken har fått en renässans och den bärs 
fram av två poler: Å ena sidan en vänster som talar om rasi-
fiering och vill bygga ett samhälle där kön, etnisk bakgrund 
och andra faktorer vi själva inte kan påverka sätts i förgrun-
den. Å andra sidan Sverigedemokraterna vars grundackord 
är att ställa människor mot varandra beroende på varifrån 
vi kommer. 

En annan konflikt gäller ägandet. Den kritiska debatten 
mot vinster i välfärden är destruktiv i sig – den rymmer 
dessutom en potential att vidgas till att handla om vinst och 
privat företagande generellt. 

Skolans kraft som social språngbräda är svag nu precis 
som då. Och så det omfattande utanförskapet på arbets-
marknaden som framför allt drabbar unga och utrikes föd-
da. För alltför många bryts den egna kraften ned och ersätts 
av en växande vanmakt.

Hur ser MUF:s utmaning ut i det sammanhanget? Hur 
görs våra värderingar relevanta i dag? Vem bör denna gång 
få en blomsterkvast och åt vilket håll bör krafterna riktas?

Gunnar Strömmer,
 förbundsordförande 1998–2000
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2000–2002: 
TOVE LIFVENDAHL
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Göteborg, juni 2001. EU:s demokratiskt valda led-
are ska mötas. Utanför tusentals personer som 
kräver ”en annan sorts demokrati”. Den mest 
välbekante gästen heter George W. Bush. Staden 

formligen sjuder av alla ditresta. Och under en av de stora 
demonstrationerna kokar det över. Göteborgskravallerna 
blir historia. Stor skadegörelse i centrum, många butiker 

plundras. 50-talet polismän skadas, liksom 90 demon-
stranter. Totalt görs över 3 000 polisanmälningar.

Det var tre dagars extrem högspänning. Staden 
var känslomässigt belägrad, och beredskapen 
från alla håll gick att ta på. Det var i detta läge 
som Gabriel Sundqvist, som var politisk råd- 
givare på MUF:s centrala kansli, klev in på ett 
hotell i Göteborg som var hårdbevakat. Hans 
unga yttre och stora väska väckte uppmärk-
samhet. Polisen frågade vad han gjorde där, 
och han berättade att han kommit till staden 
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för att kampanja. De sa att de ville titta i hans väska. Jag tror 
att de kanske hade beredskap för att hitta vad som helst – 
utom det de fann. Förbluffade poliser packade upp hundra-
talet mörkblåa t-shirts, med texten ”I ♥ BUSH”. De tittade 
på honom, klentroget och allvarligt. ”Tyvärr kan vi inte låta 
dig ta med dig de här tröjorna ut på stan. Du kommer att 
bli lynchad.” 

Slaget om globaliseringen
När jag hösten 2000 tillträdde som ordförande i Moderata 
Ungdomsförbundet hade vi i Sverige precis börjat få en bre-
dare debatt om globaliseringen och dess konsekvenser för 
tillvaron och samhällsutvecklingen. Vår kampanj om global- 
iseringens framsteg hette Frihet. Kärlek. Kapitalism.

Internationellt formerade sig den så kallade ”globala 
rättviserörelsen”, vilket var en gemensam beteckning på 
deltagarna och arrangörerna av de demonstrationer mot 
toppmöten som förekom i slutet av 1990-talet och början 
av 2000-talet (WTO-mötet i Seattle 1999, det nämnda 
EU-toppmötet i Göteborg 2001 och G7-mötet i Genua, lik-
som deltagarna i World Social Forum i Porto Alegre, Bom-
bay och Nairobi.)

Vänstern både ute och hemma målade upp en utveckling 
som de starkt opponerade sig emot; där enskilda företag fick 
mer makt än regeringar – samtidigt demonstrerade man 
alltid utanför möten då regeringsföreträdare samlades och 
kallade mötena odemokratiska. De pläderade för att införa 
en global skatt som skulle gå till att minska fattigdomen. 
”Mer demokrati” och ”mer rättvisa” betydde i deras ögon 
”mer makt åt politiken” och ”mer fördelningspolitik”. 

Sommaren 2000 gav S-tankesmedjan Agora ut Bim 
Clinells bok Attac – gräsrötternas revolt mot marknaden, vil-
ket också blev det ordentliga startskottet för den svenska 
Attacrörelsen med bland andra förgrundsfiguren America 
Vera Zavala här i Sverige. Björn Elmbrant skrev boken  
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Hyperkapitalismen (2000), och internationellt blev Naomi 
Klein med No Logo (2001) och den franske bonden och akti- 
visten (nu europaparlamentarikern) José Bové förgrunds- 
figurer. Till rörelsen och framförallt demonstrationerna an-
slöt sig allt ifrån kyrkor och fackföreningar till autonoma 
och våldsamma grupper som AFA.

Deras i huvudsak gemensamma skildring handlade om 
att klyftorna ökade, att den rika delen av världen drog ifrån 
på bekostnad av den fattiga. Att kapitalismen, marknaden 
och, med deras språkbruk, nyliberala idéer hade fått för 
stort utrymme. Men det fanns en konkurrerande berättelse.

I vänstertidskriften Arena hade jag ganska kort tid innan 
läst en artikel om en ny reportagebok, I Asiens tid: Indien, 
Japan, Kina 1966–1999, av Lasse Berg & Stig T Karlsson 
(Ordfront, 2000). Den handlade om förvandlingen i Kina, 
Indien och Japan under den nämnda perioden. Tre decen-
nier, en generation. Och en utveckling som var enaståen-
de. Författaren Berg och fotografen Karlsson hade rest i de 
tre länderna med 30 års mellanrum, och återvänt till exakt 
samma platser och människor för att i deras öden förstå län-
dernas utveckling.

De fantastiska bilderna och texterna som berättade om 
hur miljoner människor rest sig ur fattigdom, blev till en 
utställning på Etnografiska museet i Stockholm. När jag 
gick runt där och kraften från människoödena slog emot 
mig, insåg jag att vänstern skulle förlora slaget om global- 
iseringen i det eviga idékriget. Det som framträdde ur alla 
de skildrade människoödena var nämligen en berättelse om 
globaliseringens välsignelse, kapitalismens och marknads-
ekonomins seger och frihetens kraft. 

Det visade sig att allt det som vänstern föreskrev; mer 
politik, mer regleringar, mer styrning, fördelning ovan-
ifrån, historiskt hade misslyckats. Först när man släppte 
fram kapitalismen – det privata ägandet och marknads- 
ekonomin – började långvarig förändring åstadkommas. 
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En bild visar Bhakta, som sitter på huk med ett väl tum-
mat och skrynkligt dokument framför sig på marken. Det är 
ägarbeviset till hans mark, en liten lott som blev resultatet 
av en jordägarreform i Västbengalen. Tidigare hade staten 
ägt all mark, vilket resulterade i en ineffektiv och lågpro-
duktiv skötsel. Så lade man linjalen på marken och styckade 
upp marken och försåg varje lapp med ägarbevis. Det blev 
startskottet för den remarkabla utveckling som gått att se; 
de gamla deviserna ”det man äger, vårdar man” och ”allas 
ansvar är ingens ansvar” bevisade sin giltighet om igen. 
Somliga odlade upp sin egen lott, andra gick samman i 
kooperativ och gjorde arbetet i lite större skala, men inga 
jordlotter förblev obrukade utan kom till användning. Och 
revolutionen i de enskilda människornas liv kanske bäst 
fångades av bildtextens sista mening om Bhakta och hans 
ägarbevis: ”Numera kan han själv läsa texten.”

Och berättelserna kändes igen, oavsett vilket land de be-
sökte. I byn Tau Hua Lin i Kina förklarar Yang Zhengming, 
en av bönderna skillnaden mellan förr och nu: ”Förra gång-
en ni var här var folks tankar och sinnen slutna, stängda, 
bundna”. Han förklarar att skiftet kom när de fick makt 
över sin egen jord. ”Sedan kunde en bonde äga sig själv. 
Han behövde inte underordna sig. Han bestämde själv vad 
han skulle göra, hur och när. Förtjänsten av arbetet var hans 
egen. Det var friheten som kom till oss. Man fick tänka 
själv.” 

För i spåren av den materiella utvecklingen följer den 
andra – den som förflyttar människor några pinnhål upp på 
Maslows behovstrappa och ger henne verktyg för personlig 
utveckling genom tillägnan av nya kunskaper och färdig-
heter.

I byn Saijani i Indien togs bilderna på den lilla sjuåriga 
flickan Sattos händer. De var redan grova av allt arbete de 
utsatts för. Hennes dotters händer, 30 år senare, är släta 
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och kan greppa en penna. Och när Lasse och Stig återvände 
med fotografier som påminner om livet förr, kan de knappt 
tro sina ögon. Då hade de råd att dricka te en gång i mån-
aden. I dag har de el, kylskåp, tv-apparat och telefon. Våldet 
har minskat, krigen i Asien är färre och medellivslängden 
och spädbarnsdödligheten har gått ner enormt.

Den resa som det tog Sverige 100 år att genomföra, 
skedde med enorm kraft och fart i dessa länder. Om det 
var friktionsfritt och rosaskimrande? Självklart inte. Berg/
Karlsson kom själva politiskt från vänster och skildrade 
också de spänningar som fanns mellan generationer, och 
hur den materiella utvecklingen också följdes av andra, ny-
upplevda utmaningar. Sådant vi dagligen läser reportage 
om – stress, krav och konkurrens blev inslag i tillvaron som 
var nya för många. Även om arbetslivet var enklare och häl-
san bättre, beskrev de dimensioner i det sociala samspelet 
mellan människor som var påfrestande och ovana. Men det 
var uppenbart att den globala klassresa de blev åskådare till, 
inte gick att avfärda med slentrianmässiga doktriner, vilket 
länder dem till heder.

I Sverige har vi haft lätt för att idyllisera den enklare och 
fattigare tillvaron, kanske för att vi själva kommer ur sam-
ma bakgrund. Men när det övergår till ett patroniserande 
inför andras vilja till samma utveckling som vi själva njuter 
av, begår vi ett moraliskt övertramp. Bilden på den kastlöse 
bonden Bhagant i Saijani framför färg-tv:n skulle få vissa 
att tala om oket av materialism och ytlighet. 

Jag minns hur jag, när jag berättade om Bhagant i global- 
iseringsdebatterna, kunde få mothugg där vänsterföre-
trädare med förtrytsam röst talade om att det lät på högern 
som om höjden av lycka var att få se såpor på tv. Så kan man 
ju se det. Eller också tycker man att det är stort att en per-
son som i slutet på 1960-talet inte ens visste att han bodde 
i ett land som hette Indien, trettio år senare kan följa de  
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stora nyhetshändelserna i världen, och att han kan berätta 
för sina barnbarn om dem. Att hans barn får bo i hus av te-
gel och inte lera, att de har skor på fötterna och hela kläder 
på kroppen. Att de har avlopp som minskar sjukdomarna 
som uppstod tidigare till följd av sanitära olägenheter, och 
att det doftar jord i byn och inte avfall. 

Idéer före taktik
Det är alla unga människors privilegium och förbannelse 
att se med övermodiga, självtillräckliga och lätt överseende 
ögon på tidigare generationer. Varje MUF-ledning har, i 
olika stor utsträckning, behövt distansera sig från sina före-
trädare för att själv markera sin förträfflighet. Goda råd från 
föredettingar brukar därför vara föga välkomna. 

Ska jag ändå nämna en lärdom från slaget om globali-
seringen i början av 2000-talet, så var det att göra idéerna 
primära, och allt det andra sekundärt. Strunta i not-inven-
ted-here-klåda och de alltför spelteoretiska och knipsluga 
överväganden, och unna sig lyxen att helt enkelt företräda 
det man tror på. Stannar man kvar i politiken kommer tids 
nog taktik i övermått. Det är förstås enklare när det finns en 
tydlig motståndare. Sådant förenar, och det skapades breda, 
frimodiga allianser över alla tänkbara tyckargränser. Här 
ska särskilt nämnas Timbro, som gjorde mycket av högerns 
analys- och faktaarbete, men också tog initiativ till många 
goda insatser och kampanjer. Det var många som stod på 

Det är många slag i det eviga 
idékriget, och vart och ett av dem 
behöver utkämpas.



61

barrikaderna och i debatt efter debatt hade både fakta och 
moral på sin sida. Normalt brukar vänstern hyggligt enkelt 
kunna knipa åt sig det moraliska imperativet i debatten, vil-
ket inte fungerade då. 

Och vi vann slaget om globaliseringen. Den gången. Det 
blev obekvämt för vänstern när högern var bättre på argu-
ment om fattigdomsbekämpning. Men det är många slag i 
det eviga idékriget, och vart och ett av dem behöver utkäm-
pas. Att ett frihetligt Moderata Ungdomsförbundet lär ha 
att göra i minst 80 år till kan inte betvivlas.

Tove Lifvendahl,
förbundsordförande 2000–2002. Bar med stolthet t-shirten 
”I ♥ BUSH” sommaren 2001 då den amerikanske president- 
en både hade aviserat framsteg och vilja i frihandelssam- 
talen med Mexicos president Vincente Fox samt att han avsåg 
se över hur illegala invandrare i USA kunde ges legal status.
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2002–2004: 
CHRISTOFER FJELLNER
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Jag tror det var inför valet 2002 som jag arrangerade 
en valarbetarutbildning och ville avsluta kursen med 
det där perfekta pepp-passet. Det som skulle få alla 
medlemmar att känna: Nu kör vi, det är bara att gå ut 

och vinna valet! Den perfekta talaren att leverera detta kom 
vi på var Ulf Kristersson. Ulf hade ju varit MUF-ordförande 
1991, då vi senast vunnit ett val. Han om någon skulle kun-
na berätta hur vi borde göra. Jag minns hur jag förväntans-
full sparkade igång Ulfs pass med den givna frågan: Hur 
gjorde ni för att vinna valet och vad kan vi lära av det? Sva-

ret blev inte riktigt vad jag hade väntat mig. Än mindre 
vad jag och kursledningen hade hoppats på.  

Han sa något i stil med följande: ”Vi 
hade nog behövt vara idioter för att inte 

vinna valet 1991. Och ändå lyckades 
vi knappt. Den socialdemokratiska  
regeringen var sönderregerad. Berlin-
muren hade fallit och Sovjetunionen 
var i upplösning. Det hade aldrig 
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varit så ute att vara vänster och sosse. Och ändå lyckades 
borgerligheten inte samla en majoritet i riksdagsvalet. 
Vore det inte för det populistiska och främlingsfientliga 
Ny Demokratis intåg på scenen skulle nog Socialdemo- 
kraterna kunnat regera vidare trots allt detta. Så försök inte 
kopiera det vi gjorde då. Gör nytt och tänk själva istället.” 
Jag minns säkert inte korrekt vad Ulf sa. Men en sak minns 
jag helt säkert. Jag minns hur jag tänkte: Helvete! Varför 
bjöd vi in honom att avsluta vår valarbetarutbildning?

Jag återvänder till detta minne när jag nu blivit ombedd 
att skriva något om min tid som ordförande för MUF och 
vad dagens ungdomsförbund kan lära av vad vi gjorde då. 
För Ulf hade ju helt rätt! Titta inte bakåt för att finna svar 
på framtidens frågor. Och framför allt, det var inte bättre 
förr! Jag tror dock att det finns några värden som påminner 
om vad som är vår uppgift. Ständiga konflikter som vi mo-
derater måste ta, och vinna, gång på gång.

När jag blev politiskt engagerad hade Francis Fukuyama 
precis släppt sin bok Historiens slut och den sista människan. 
Fukuyama drev i boken tesen att vi med Sovjetunionens 
fall sett slutet på kampen mellan politiska idéer och drag- 
kampen mellan olika ekonomiska system. Den marknads-
liberala demokratin hade segrat och skulle för alltid regera 
världen. Lika väl som boken fångade den tidsanda i vilken jag 
själv började mitt politiska engagemang, lika hånad har den 
blivit sedan dess. Samhällsutvecklingen styrs fortfarande 
av politik och politik handlar även fortsatt om konflikter. 
Om att flytta värderingar och påverka samhällsutvecklingen. 
Och konflikten om värderingar är lika relevant i dag som 
1989 eller 2003. Vi kan inte vinna framtidens slag med går-
dagens strategier. Men vi kan hämta inspiration från det 
som varit för att utveckla de strategier som vinner morgon-
dagens slag. Den lärdomen får bli mitt bidrag till den här 
boken.
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Mitt ordförandeskap i MUF utspelades mitt under en 
omstöpning av partiet och när de värderingar vi tror på var 
under kraftig beskjutning från det tidiga 2000-talets anti- 
globaliseringsrörelse. Första gången jag stötte på denna 
rörelse var kring millennieskiftet när organisationen  
Attac kom till Sverige. Rörelsen föddes i Frankrike i slutet på 
1990-talet och skulle verka för vad de kallade en mer jämlik 
världsordning och en begränsning av marknadens inflytan-
de, men är nog mest känd som en röst för en global skatt 
på finansiella transaktioner. En av rörelsens grundare var 
den franske fårbonden och syndikalisten José Bové, kanske 
mest känd för att ha bränt ner en McDonalds-restaurang i 
Frankrike 1999. Bakgrunden var en handelskonflikt i WTO 
mellan EU och USA, som inleddes efter att EU förbjöd im-
port av hormonbehandlat amerikanskt kött. Trots att WTO 
dömde till USA:s fördel vägrade EU tillåta import av ame-
rikanskt kött, vilket ledde till att USA, måhända dumt men 
helt enligt regelboken, vidtog retaliatoriska åtgärder och in-
förde höga tullar på europeiska lyxvaror, bland annat fransk 
roquefortost. Bové, som själv framställde denna ost på sin 
gård, hämnades genom att bränna ner symbolen för glo-
baliseringen och den amerikanska kulturen. Detta gjorde 
Bové till något av en nationalhjälte i Frankrike och en för-
grundsgestalt för antiglobaliseringsrörelsen.

Vid WTO:s möte i Seattle senare samma år överskugga-
des förhandlingarna av massiva protester på gatorna. Mötet 
har gått till historien som ”the battle of Seattle”. Det var där 
och då som media och allmänheten på allvar fick upp ögon-
en för antiglobaliseringsrörelsen och deras idéer spreds över 

Vi kan inte vinna framtidens slag 
med gårdagens strategier. 
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världen som en löpeld. Vid EU-toppmötet i Göteborg 2001 
stod det klart att globaliseringsmotståndarna hade fått fot-
fäste även här hemma i Sverige. Toppmötet, som kröntes 
av besöket av USA:s president George W. Bush, slutade i 
kravaller och upplopp. I valet året därpå gick Moderaterna 
kraftfullt tillbaka och vi noterade det sämsta valresultatet 
på 30 år. Vår dåvarande partiledare Bo Lundgren fick gå nå-
got år senare och i oktober 2003 tog Fredrik Reinfeldt över. 
Resten är, som man brukar säga, historia.

Enjoy Capitalism
Mitt i den här omstöpningen av partiet, när Moderaterna 
och de värderingar vi tror på var tillbakatryckta, gjorde vi i 
MUF det vi hade gjort så många gånger förr och som jag är så 
stolt över: Vi tog strid för idéerna och lanserade kampanjen 
Enjoy Capitalism. Budskapet var i grunden enkelt: Vi nju-
ter av frukterna av kapitalism, globalisering och frihet varje 
dag. Oftast utan att vi tänker på det. Det är kapitalismen, 
öppenheten och de människor som vågar tänka nytt och 
bryta med det gamla som har skapat allt det vi har omkring 
oss i dag, från kläderna vi bär till mobiltelefonerna vi blivit 
så beroende av. Men det handlar inte bara om bekvämlig- 
heter. Kapitalismen har lyft hundratals miljoner människor 
ut ur fattigdom, bokstavligt talat givit människor mat på 
bordet och räddat liv. Det är inte politiker som åstadkom-
mit detta. Det är inte propositioner, innovationsråd, bidrag 
eller statliga investeringsfonder – det är frukten av fria 
marknader, kapitalism, arbete och människors nytänkande. 
Det är någonting vi behöver mer av, inte mindre.

Vi drog igång Enjoy Capitalism i oktober 2003 som en 
reaktion på den tidsanda som då rådde och inte minst den 
allt mer högljudda kritiken mot globaliseringen som präg-
lade de första åren av 2000-talet. När man ser tillbaka på de 
stämningar som rådde då inser man hur långt vi har kom-
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mit sedan dess. Ingen kan hävda att det var globaliserings-
motståndarna som vann. Globaliseringen fortsatte i ökad 
takt, och resultatet är ”mind blowing”. Den ekonomiska 
friheten har aldrig varit större, människors inkomster aldrig 
högre och fattigdomen aldrig så låg som nu. Fler länder har 
demokratiserats och medellivslängd och utbildningsnivå är 
högre än någonsin tidigare. Sverige har också blivit ett öpp-
nare, friare och rikare land efter Moderaternas år vid mak-
ten. Skatterna är lägre, gamla monopol har försvunnit, och 
branscher som tidigare varit stängda för företagande är nu 
öppna för konkurrens. Efterkrigstidens socialdemokratiska 
hegemoni är bruten och förpassad till historiens skräphög.

Symbolerna är nya men konflikten densamma
Det är lätt att tro att man nu kan luta sig tillbaka, att öppen- 
hetens och frihetens motståndare blivit överbevisade en 
gång för alla och därmed gjort avbön. Men ingenting kunde 
vara mer fel! Den underliggande konflikten finns kvar och 
är lika aktuell nu som då. Även om symbolerna vi strider om 
förändras är kärnan, värderingskonflikten, densamma. För 
det går verkligen en röd tråd från 1980-talets kamp mot pa-
rabolantenner, privat radio och tv och Olof Palmes förbud 
mot privat barnomsorg (som han kallade för Kentucky Fried 
Children); via 1990-talets EU-motstånd som varnade för 
allt hemskt Sverige skulle tvingas importera från Europa, 
och som bäst fångades i Hassan-parodin om hur Sverige 
skulle översvämmas av 10 000 tyska bögar; vidare till 
2000-talets antiglobaliseringsrörelse som sa att öppenhe-
ten och gränslösheten var ett ”race to the bottom”; ända 
fram till dagens 2010-tal med en blandning av allt ovan plus 
en rejäl dos invandringsmotstånd. Symbolerna är nya, men 
konflikten i grunden densamma. Därför menar jag att Mo-
derata Ungdomsförbundet och det gamla budskapet från 
Enjoy Capitalism behövs lika mycket i dag som det behövdes 
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2003 eller 1989. Det är samma motstånd mot frihet,  
öppenhet, kapitalism och marknadskrafter som är den  
underliggande drivkraften hos våra motståndare. Tron att 
politiken inte bara kan utan bör lägga livet tillrätta för de 
allra flesta av oss. Att det är genom politiska beslut, planer 
och mål som vägen till det goda samhället stakas ut. Att 
det är politiken och inte människorna som skapar välstånd. 
Evig vaksamhet är frihetens pris var det någon som sa, 
och är det någon som alltid ska försvara friheten är det vi  
moderater.

Ibland får man känslan av att till och med konflikterna 
är desamma och bara upprepas med jämna mellanrum, i och 
med dagens debatt om frihandel med USA, arbetskrafts-
invandring och privat företagande i välfärden. Motstån- 
darna är i vilket fall desamma. Många av dem som då stod 
på barrikaderna har i nya kläder letat sig in i de politiska 
församlingarna. Till exempel är José Bové i dag en ledande 
företrädare i Miljöpartiets gröna grupp i Europaparlamen-
tet och var gruppens kandidat som ny kommissionsordfö-
rande efter José Manuel Barroso. Och frågan om finansiell 
transaktionsskatt har följt med och lever obegripligt nog 
vidare på EU-nivå.

Parallellt med detta reser sig också en ny nationalism 
och i många frågor förenar sig de röda och bruna krafter-
na i kampen mot öppenhet och frihet, och givetvis även 
mot just frihandeln och globaliseringen. Det är samma in-
skränkta världsbild som driver dem, samma tro på att allt 

Moderaterna är en stor orkester där alla röster 
behövs. I den orkestern måste MUF ta plats som 
en rak och tydlig röst för våra grundläggande 
värderingar. 
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är ett nollsummespel och att politikens roll är fördelning 
av befintliga resurser som utgör grunden för både röda och 
bruna. Tillsammans utgör de ett än mer potent hot mot vår 
frihet och vårt välstånd än vad det tidiga 2000-talets sten-
kastande Attac-medlemmar någonsin gjorde.

Våga investera i idékonflikterna
Politik handlar om konflikter. Om att flytta värderingar och 
påverka samhällsutvecklingen. Under våra åtta år vid mak-
ten tror jag att det var någonting vi inte fäste tillräcklig vikt 
vid. Det har ibland känts som att vi moderater fokuserat för 
mycket på att inte reta upp någon, och för lite på att odla 
de konflikter som behövs för att föra samhällsutvecklingen 
åt det håll vi vill: framåt. Vi har nog varit lite för bra på 
frontuträtning och att minimera konfliktytorna. Det är en 
strategi som man kan ha förståelse för i ett parti som aspire-
rar på att vara statsbärande och förvalta Sverige. Det råder 
ingen tvekan om att det har varit en framgångsrik strategi 
för Moderaterna, helt klart i valet 2006 och i viss mån även 
i valet 2010. På många sätt har det senaste decenniet varit 
en framgångssaga utan dess like både för Moderaterna och 
de frihetliga idéer som är grunden för partiet. Men vi kan 
inte nöja oss med det. För historien tog inte slut 2010 och 
det politiska uppdraget därefter kan inte reduceras till att 
bara förvalta och förfina. Vi måste vinna Sverige för de idé-
er vi tror på och vet att landet behöver även 2018 och 2022. 
Idéer som ökar friheten och stärker vår ekonomi. Detta 
kräver att vi vågar investera i idékonflikterna. Inte alla och 
inte samtidigt. Men i sådan utsträckning att vi kan vinna 
ett mandat för de reformer som vi vet att Sverige behöver.

Moderaterna är en stor orkester där alla röster behövs. 
I den orkestern måste MUF ta plats som en rak och tyd-
lig röst för våra grundläggande värderingar. Och i tider av 
politisk omprövning behöver vi någon som kan påminna 
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om idéernas betydelse. Om värdet av konflikter, viktiga, 
riktiga och eviga idémässiga konflikter. För mig är detta 
en av ungdomsförbundets viktigaste uppgifter. Och den är 
kanske viktigare nu än på mycket länge. För att Modera-
terna inte ska utarmas idémässigt och dö sotdöden måste 
vi ha människor i partiet som vårdar idéerna, som vågar 
utmana. Under mina år i MUF brukade vi säga att en poli-
tisk kampanj måste passera inte-testet för att vara relevant. 
Om man inte kan sätta ett inte framför det vi vill och hit-
ta någon som representerar den ståndpunkten är det inte 
en fråga värd att driva. Det är en princip jag försöker att 
inte glömma. Politik handlar om konflikter. Och vi måste 
fortsätta ta dem, åtminstone om vi ska aspirera på att vara 
ett stort parti som förändrar samhällsutvecklingen även i 
framtiden. För mig har MUF alltid stått som ett bålverk 
för de idéer om öppenhet och frihet som vi moderater tror 
på. När frihetens fiender nu vädrar morgonluft och samlas 
i sin kritik mot den fria handeln och mot alla de viktiga 
reformer vi genomfört under de senaste åtta åren hoppas 
jag att nya generationers ungdomsförbundare fortsätter ta 
vid och lyfter fram frukten av öppenhet och frihet. Enjoy 
Capitalism!

Christofer Fjellner,
förbundsordförande 2002–2004
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2004–2006: 
JOHAN FORSSELL 
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En av de första affischerna från MUF som jag lade 
märke till ville förmedla känslan av dagen efter en  
ordentlig fest. Vinglas, partyhattar och serpentiner 
låg slängda huller om buller på ett bord. Rubriken var 

något i stil med ”Tidernas baksmälla”. Den syftade på den 
omfattande ekonomiska kris som drabbade Sverige under 
1990-talets början som följd av en långvarig tro på att yup-
pieeran aldrig kunde ta slut.  

Men det gjorde den. En skenande fastighetsbubbla 
sprack till priset av stigande räntor och kraftigt växande un-
derskott. Den borgerliga regeringen lyckades vända utveck-
lingen under sin regeringstid 1991–1994, men det var inte 
tillräckligt för att lyckas bli omvald. Väljarna gav sittande 

regering en stor del av skulden. Moderaterna förlorade 
regeringsmakten.

Stämningen under 2000-talets början var inte helt 
olik den som affischen på MUF-expeditionen hade 
signalerat om tio år tidigare. Krisen var återigen här. 
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Men denna gång orsakad av en upphaussad tro på hur  
Internet skulle förändra samhället. Ungefär samtidigt för-
ändrades även de internationella tongångarna. Efter ett 
antal år av optimism och tro på öppna gränser, växte en 
motrörelse fram. Paroller om socialism, global beskattning 
och USA-kritik fick allt starkare fotfäste. 

I den här miljön var det enkelt att vara vänster på Sveri-
ges skolor. När vi i dag talar om vänstervindar så är det fak-
tiskt lite av en västanfläkt mot då. Moderaternas historiskt 
dåliga valresultat 2002 hade föregåtts av en närmare två år 
lång nedgång bland förstagångsväljarna. I samma val fick 
Vänsterpartiet ett starkare stöd i åldersgruppen än Moderat- 
erna. 

Det här är viktigt att komma ihåg när Moderaterna, 
trots tillbakagången i 2014 års val, ligger på historiskt höga 
nivåer i opinionsmätningarna. Så har det inte alltid varit. 
Det är lätt att ta saker för givna. Men det brukar sägas att i 
varje kris finns också en möjlighet – ifall man vågar ta den. 
Kärnan i de två följande valframgångarna, var en oerhörd 
beslutsamhet inom borgerligheten att en gång för alla för-
ändra spelplanen. 

Jag tillträdde som förbundsordförande i slutet av novem-
ber 2004. Viceordförandena utgjordes av Christian Holm 
och Anna Kullendorff. Tillsammans med generalsekrete-
raren Oskar Öholm bildade vi den nya förbundsledningen. 

Väljarstödet hade återhämtat sig lite grann men låg fort-
farande på låga nivåer. Förbundets ekonomi var oerhört an-
strängd och fältorganisationen i det närmaste helt nedlagd. 
Samtidigt fanns en försiktig optimism i förbundet. Det var 
förhållandevis gott om folk på kampanjerna och det värva-
des nya medlemmar. 

Den nya förbundsstyrelsen inledde med ett internat för 
att planera de kommande två åren. Det mötet blev nog vik-
tigare än vad vi insåg där och då. När jag i dag tio år senare 
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blickar tillbaka på dokumenten från det mötet, ser jag att 
de beslut som fattades där faktiskt kom att bli vägledande 
under hela perioden. 

Åter till inrikespolitiken
Det handlade inte minst om att återföra MUF:s fokus till 
inrikespolitiken. I ryggsäcken låg ett antal framgångsrika 
kampanjer om globalisering, kapitalism och marknadseko-
nomi. Samtidigt kände vi att pendeln höll på att slå tillbaka. 
Allt mer av debatten ute på skolorna kretsade kring mer 
jordnära frågor. Hur kan skolan bli bättre, finns det något 
jobb för mig efter studenten och var ska jag bo någonstans? 

Det fanns många viktiga frågor att lyfta. Samtidigt kän-
de vi att MUF måste bli bättre på att driva kampanj på en 
fråga under längre tid än sex månader. Att regelbundet byta 
fokus kunde ge snabba nyheter, men försvårade den lång-
siktiga berättelse vi uppfattade var nödvändig för att vinna 
stöd hos förstagångsväljarna. 

Tämligen snart växte ungdomsarbetslösheten fram det 
som det naturliga valet. I brist på en vettig politik försökte 
den dåvarande S-regeringen dölja den höga ungdoms- 
arbetslösheten genom bidragspolitik och förtidspension- 
ering. I samma veva deltog jag i en skolåterträff med vänner 
från högstadiet. När jag gick därifrån var jag både förvånad 
och förfärad över att flera blivit förtidspensionerade. Blott 
25 år gamla och med arbetsförmåga kvar. 

Jag behövde inte läsa fler opinionsmätningar. Fler jobb 
till unga skulle bli vår fråga. Fram till valdagen skulle så 
många som möjligt få ta del av vår berättelse. På skolkam-
panjer och i debattartiklar påminde vi väljarna om vikten av 
lägre skatter på arbete, mindre regelkrångel och förändrade 
turordningsregler. 
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Bygga ett nytt land
Varje politiskt ungdomsförbund har en särskild relation till 
sitt moderparti. Den kan också variera över tid. För oss var 
det naturligt att MUF skulle vara en effektiv kampanjorga-
nisation till stöd för Moderaterna. Men lika självklart var 
att också bedriva opinion för våra värderingar och utveckla 
ny politik. 

Vid den här tidpunkten fanns en allmän uppfattning i 
samhället om att just värderingar var en bristvara i poli-
tiken. I den meningen svarade vi på en efterfrågan, vilket 
också var en förklaring till den stora uppmärksamheten. Så 
här i efterhand känns det (inte så) lite pretentiöst att jag i 
installationstalet förklara att jag ville ”bygga ett nytt land”. 

Men det satte också fingret på en känsla som var stark 
hos många av oss. Vår idé var inte att justera bolagsskat-
ten med någon procentenhet. Vi brukade ofta kalla SSU 
för ”Regeringens Ungdomsförbund” just på grund av deras 
oförmåga att tänka i nya banor och driva opinion i viktiga 
frågor. 

Vår utgångspunkt var att unga människor tar ställning 
för att man bär på en idé. En dröm om hur man vill att Sve-
rige ska bli. Ändå hade det väldigt ofta förpackats i budskap 
om vad vi istället skulle ta bort. ”Skrota välfärdsstaten”, 
”krossa TV-monopolet”, ”lägg ned CSN” är paroller som 
följt med på många MUF-affischer. 

Snart hade vi bestämt oss för att vända på diskussionen 
och istället tala mer om vilket land vi ville se. Ett nytt och 
bättre Sverige. Vi ville också visa att starka värderingar och 
tydlighet i den politiska konklusionen, inte alls behövde 
vara varandras motsatser. Tvärtom. Utan en inre över- 
tygelse om vad politiken syftar till är det lätt att trampa fel. 

Vår idé var att försöka påverka Moderaterna genom 
att vara visa vägen. Men ibland kändes det påkallat att  
offentligt kritisera moderpartiet. Det hör till ett ungdoms- 
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förbunds uppgifter. Försvar av stelbenta turordningsregler 
på arbetsmarknaden var ett exempel, liksom moderata skat-
tehöjare ute i landet. Vi drev även opinion mot uppfattningen 
att Moderaterna skulle öka kvoteringen i föräldraförsäkring-
en. Det rimmade illa mot idén att rulla tillbaka politik- 
ens makt och låta människor fatta fler beslut själva.  

Rättvisa
Mest uppmärksammat blev dock diskussionen om rättvisa. 
Under lång tid var friheten vårt främsta ledord. Själva DNA:t  
i våra skrifter och pamfletter. På goda grunder naturligt-
vis. Samtidigt märkte vi vilken oerhörd kraft som låg i be-
greppet rättvisa. Liksom hur starkt förknippat det var med  
socialdemokratin. Vi började, först nästan på skoj och sedan 
mer på allvar, ställa oss frågan om ägarskapet över den vär-
deringen kunde förändras och ifall det låg i MUF:s intresse 
att göra det. 

Väldigt snart märkte vi att rättvisa var en utmärkt ut-
gångspunkt för att diskutera inte minst situationen på  
arbetsmarknaden. Är det rättvist att det för många knappt 
lönar sig att arbeta jämfört med att uppbära olika bidrag? 
Eller att det allt som oftast är unga som får lämna en arbets-
plats först på grund av de strikta turordningsreglerna? Det 
var frågor vi valde att ställa.

Många blev förnärmade över vårt tilltag. Ung Vänster 
startade hemsidor där det skulle ”avslöjas” att vi inte alls 
drev en rättvis politik. Det gav tacksam uppmärksamhet. 
Rättvisetemat följde med oss hela vägen fram till valet. Att 
vi lyfte diskussionen sågs av journalister som ett offensivt 
drag som förde oss långt in på vänsterns planhalva. Natur-
ligtvis hade vi en förhoppning om att det oväntade i ut- 
spelet skulle ge MUF stor uppmärksamhet. Vilket också 
blev fallet. 
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Sedermera plockades handsken upp av Nya Moderaterna. 
Våren 2010 presenterade dåvarande partisekreteraren Per 
Schlingmann och finansminister Anders Borg den kampanj 
som skulle utgöra grunden inför valet samma höst. Temat 
var rättvisan i Sverige och argumenten nästan desamma 
som MUF hade använt fyra år tidigare.

Det speglar Moderata Ungdomsförbundet när det är som 
allra bäst. Ett förbund som vågar vända på nya stenar, ut-
mana invanda föreställningar och driva både Moderaterna 
och den politiska diskussionen framåt. 

Go Home!
Delvis som en konsekvens av de värderingsmässiga kam-
panjer vi drev om ungas situation på arbetsmarknaden, del-
vis som en följd av ett uttalat fokus från förbundsstyrelsens 
sida, fick MUF större uppmärksamhet i media. Pressklippen 
växte ordentligt i antal. Tanken var att få förbundet att våga 
lite mer. Släppa på prestigen. Vi var ändå ett ungdomsför-
bund. Inte Sveriges regering. 

Vi drevs av en experimentlusta, politiskt men också i ut-
trycksformerna. Att vi startade bloggar var kanske inte så 
revolutionerade, men vi skalade markant upp vår närvaro 
på nätet. Hemsidan byggdes om till en publik community 
för att knyta besökarna närmare oss. Telemarketing ersattes 
av en särskild webbkampanj med uppgiften att samtala 
med unga på olika forum. Vi testade många olika kampanj- 
uttryck och uppmanade distrikt att göra detsamma. Ibland 
lyckades det. Ibland inte alls. Men vi försökte alltid.

Ett av de mer uppmärksammade utspelen kom i sam-
band med den fackliga blocken av ett lettiskt skolbygge i 
Vaxholm. Ditbussade ombudsmän från Byggnads stod ut-
anför och ropade ”Go Home!” när media var på plats. Ny-
heten blåstes så klart upp stort. Vi tyckte att det var ett otyg 
att uttrycka sig så till människor som kommit till Sverige 
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för att arbeta och göra rätt för sig. Någon kläckte idén att 
skicka ett hästhuvud (i tyg!) till Byggnads ordförande för 
att travestera på den välkända scenen ur maffiafilmen Gud- 
fadern. För säkerhets skull lade vi dit en lapp också. ”Den 
här passar som symbol för ditt framtida arbete”.

Vi var kanske lite naiva och förstod inte riktigt vilket 
liv det skulle bli. Men livat blev det. Flera debatter följde 
liksom mängder av ledarstick och kommenterar. Det kräv-
des att vi skulle be om ursäkt, men vi valde att stå på oss. 
Ombudsmännens uttalanden var inte bara ett olycksfall i 
arbetet utan vittnade om en inställning inom delar av fack-
föreningsrörelsen som andades protektionism. Det tänkte 
vi inte acceptera. Vår idé var tvärtom att göra arbetsmark-
naden mer rättvis genom högre av grad av öppenhet. 

När man blickar tillbaka går det inte att bortse ifrån att 
debatten var en framgång för MUF. Under en månad vär-
vades drygt 1 700 nya medlemmar. De kommande åren gick 
vi för första gången förbi SSU i medlemsantal när det upp-
dagades att fusk legat bakom en stor del av medlemmarna. 
Men den stora segern var maktskiftet 2006. Moderaterna 
blev största parti även hos förstagångsväljarna. I kontrast 
till vad vi hade upplevt fyra år tidigare var det naturligtvis 
både omtumlande och oerhört glädjande.

Framtiden
När vi skriver november 2014 är MUF åter i opposition. På 
det sättet liknar den tillträdande förbundsstyrelsens uppgift 
den vi hade innan valet 2006. 

Den stora segern var maktskiftet 2006. 
Moderaterna blev största parti även hos 
förstagångsväljarna.
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Ett säkert recept för att hamna fel är att titta mer i back-
spegeln än på vägen framåt. Vilka som är de viktiga fri-
hetsfrågorna varierar också över tid. Istället för omfattande  
monopol finns i dag en social ofrihet som drabbar många, 
inte minst unga. Samtidigt ser vi ett antal frågor som är 
precis lika viktiga i dag som för tio år sedan. Ungdoms-
arbetslösheten är för hög. Skolresultaten inte tillräckligt 
goda. Bostadsbristen för stor. Här finns ett fortsatt mycket 
stort utrymme för ett ungdomsförbund som kombinerar en 
principfast övertygelse med pragmatism i hantverket.   

Den tillträdande förbundsstyrelsen har – tillsammans 
med alla medlemmar – ett svårt, betydelsefullt men framför- 
allt jätteroligt arbete att se fram emot. 

Jag önskar er alla stort lycka till med den viktiga upp-
giften.  

Johan Forssell,
förbundsordförande 2004–2006
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2006–2010: 
NIKLAS WYKMAN 
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Moderata Ungdomsförbundets bultande hjärta 
och tänkande hjärna är dess medlemmar. Be-
rättelsen om en organisation är en berättelse 
om människor. Det här är min berättelse om 

Moderata Ungdomsförbundet för åren 2006–2010.

Jag sitter ensam i personaltrappan på Scandic i Sollentuna. 
Snart är personrösterna räknade. Alliansen har nyligen 
vunnit valet och Moderaterna gjort historiska framgångar. 
Sveriges statsminister heter Fredrik Reinfeldt och Anders 

Borg är finansminister. 
Tre år tidigare när Fredrik Reinfeldt 

blev partiledare satt jag också ensam. 
Då läste jag inför en tenta: Mankiw, 

Krugman och Obstfeld. Plötsligt 
kommer Anders Borg emot mig, 
tar tag i böckerna, bläddrar iv-
rigt, pratar fort och försvinner 
lika snabbt. Några månader ti-
digare hade jag bjudit honom 
till MUF:s stämma i Kalmar. 
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Det blev en högläsning ur riksbankens EMU-utredning. 
Jag var mer fascinerad än imponerad, men mest av allt  
nyfiken. Det var tydligt att inget skulle bli som förr. 

Moderaterna default i svensk politik
Vid den här tiden hade jag bestämt mig för att inte satsa på 
en politisk karriär. Jag jobbade som personlig assistent och 
pluggade, riktningen för framtiden var diffus. Lusten till 
politiken förtagen av partiets agerande i valrörelsen 2002 
och än mer av det faktum att jag på extrastämman 2002 
hade mötts av burop då jag från talarstolen sagt att det var 
valrörelsens bästa dag då Janne Josefsson blottlagt vårt par-
tis sämsta sidor. Den lilla låga som fortfarande brann inom 
mig fick dock syre från tanken på att moderat kunde bli en 
idé istället för en identitet. 

Så när frågan om att kandidera som förbundsordförande 
flera år senare kom lät jag mig ryckas med. Vid den tiden 
kändes tanken overklig. Något framstående uppdrag hade 
jag inte haft sedan jag avgick som riksordförande i Mode-
rat Skolungdom år 2001. Kontakterna bland de etablerade 
personerna eller i kretsarna kring partiet var noll. Jag kände 
mig som en vanlig kille från Kalmar, och även om mina 
vänner trodde på goda möjligheter att bli vald kände jag 
mig som en objuden gäst. En känsla som kom att sitta i. 
Hur självupplevd den än må ha varit. 

Plötsligt slås dörren upp. Ensamheten bryts. ”Vi vann, 
vi vann, du är vald.” Resten är vakuum. Med ett undantag. 
Ett viktigt undantag. Jag hör mig säga: ”Uppgiften är att 
göra Moderaterna default i svensk politik.” Måhända var 
det konstigt formulerat, men tanken kom ändå att bli rikt-
märket för den utveckling Moderata Ungdomsförbundet 
skulle genomgå de följande åren. 

Med att vara default menar jag att vara det alternativ 
som man röstar på när man inte vet eller känner sig osäker. 
Det trygga och det naturliga valet. Det som bär människor 
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genom livet och samhället över tid. För den som tror att 
människor alltid efterfrågar fler regleringar, högre skatter 
och större stat kan viljan att bli default verka vanvettigt  
eller vänster. För den som tror att partier blir default genom 
ett blött finger i luften verkar riktningen idélös. För mig är 
inget av det sant. Människan vaktar sin frihet, sin syster och 
bror. Hon värnar sig själv och sin nästa. Människan ställer 
inte en fråga till politiken och nöjer sig inte med ett svar. 
Därför är det den som vill vinna de många människorna 
som utmanas att pröva och stärka sina idéer.  

Omfattande förändringsarbete
Mandatet från förbundsstämman var starkt. Ingen visste 
kanske exakt vad som behövde göras men det fanns en 
känsla av att det var dags för förändring. Sedan 1990-talet 
och fram till valsegern 2006 hade MUF varit en stark och 
framgångsrik oppositionsrörelse. I mångt och mycket hade 
MUF varit den främsta kraften mot ett alltför reglerat sam-
hälle som höll människor tillbaka. Men nu var det vårt parti 
som hade makten och uppgiften att förändra Sverige föll på 
oss. Moderata Ungdomsförbundet behövde gå in i en ny 
fas.   

Resultaten från åren 2006 till 2010 visar att våra an-
strängningar gav resultat. När jag tillträdde som ordförande 
hade vi knappt 6 900 medlemmar, året då jag slutade var vi 
nästan 13 000. Vi fördubblade också andelen unga förtro-
endevalda mellan 2006 och 2010. Vi gick från 30 procent 
kvinnor till jämställdhet i medlemslistorna. Efter en tung 
tid för Moderaterna bland unga väljare, med bland annat 
vad som upplevdes som intrång i den personliga friheten 
med FRA och ovilja att diskutera ungas situation på ar-
betsmarknaden kunde vi efter en stark valrörelse klara hem 
nästan var fjärde förstagångsväljare, en tydlig framryckning 
jämfört med hur opinionsläget såg ut något år tidigare. 
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Men det var en lång resa och det började motigt. Slutet av 
2006 och början av 2007 blev politiskt svagt för Moderata 
Ungdomsförbundet. Alliansen presenterade reformer för 
fler jobb, med bland annat jobbskatteavdrag och åtstram-
ningar i arbetslöshetsförsäkringen. Till det så befann sig alla 
moderater med någon slags politisk position i ett pågående 
medialt drev kring obetalda tv-licenser och svart städhjälp. 
Vi i MUF:s ledning var politiskt orutinerade och lyckades 
inte göra några avtryck i debatten, annat än med några ut-
fall mot moderata ministrar, som varken hade tid eller lust 
att debattera. Och tur var väl det. Den nya regeringen och 
dess reformer dominerade helt dagordningen. 

Medlemsvärvningen började dock ta fart snabbt. Med en 
ny ledning förlorade vi givetvis kompetens till regerings- 
och riksdagskanslier, men samtidigt trädde många nya 
duktiga personer fram som ville bidra. Flera av dessa har 
senare i livet gjort framgångsrika näringslivskarriärer och 
tack vare deras entusiasm fick vi igång en stark kampanj- 
organisation. Utåt sett stod jag längst fram i detta arbete 
och höll skenet uppe. På insidan oroade jag mig dock för 
att vi saknade relevans. Vi blev ständigt ombedda att spela 
rollen som djävulens advokat i media och relationerna till 
partiet var obefintliga. I och med att vi hade tagit över för-
bundet utan att vara valberedningens förslag saknade vi 
förankring och nätverk. Gamla ordföranden stöttade efter 
bästa förmåga, men samtidigt hade vi begärt ett föränd-
ringsmandat och det var upp till oss själva att leverera. 

Alla som har varit aktiva i Moderata Ungdomsförbundet 
vet att julglöggen är en viktig intern händelse. Traditio-
nellt fullt av besökare, nuvarande och tidigare medlemmar, 
vänner i andra partier och organisationer samt höjdarna i 
partiet samlas för att önska god jul. Vår första julglögg var 
långt ifrån välbesökt. Det rådde ingen vidare julstämning. 
Jag kände mig som den minst bjudna gästen. Det var dags 
att ta kontroll över situationen. 
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Eftersom få brydde sig om oss, kunde vi bry oss desto 
mer om oss själva. I jakten på politisk framgång inledde vi 
en omfattande genomgång av vår egen organisation. Befint-
liga och nya medlemmar intervjuades om sin syn på Sverige, 
politik och Moderata Ungdomsförbundet. Resultatet var 
nedslående. De som hade valt att avsluta sitt medlemskap 
uppgav sig vara mer intresserade för politik än de som var 
medlemmar. Månaderna som följde läste jag allt jag kom 
över om ungdomars uppfattningar, organisationsföränd-
ringar samt Sverige som land och identitet. Nyligen hittade 
jag en böckerna jag läste, och den var full av anteckningar 
från den här tiden. Två av MUF: s gamla 90-talsdeviser var 
nedskrivna ”Alltid i opposition” och ”Mer gemensamt med 
andra unga människor än med politiker och politiska sys-
tem”. Den förra med ett kryss över och den andra med en 
ring runt. 

Under 2007 och 2008 följde sedan ett omfattande för-
ändringsarbete. Kritiken mot en stelbent arbetsmarknad 
och tron att trygghet kan skapas genom allt mer övervak-
ning ligger fast, men förutom det ömsar förbundet skin. 
Splittrande ideologiska frågor som till exempel monarki, 
vapenlagstiftning och prostitution diskuteras allt mindre 
och istället riktades fokus mot frågor som till exempel mil-
jö, ungas situation på arbetsmarknaden och integration. De 
nya politiska frågorna gjorde att vissa valde att avsluta sitt 
engagemang men att ännu fler nya strömmade till. Men det 
räckte inte. Fortfarande pratades det för lite politik och är 
för mycket om umgängesklubb. Under vår långa tid i oppo-
sition hade det räckt rätt långt med att vara emot Socialde-
mokraterna, men nu gällde det att på allvar utgöra ett eget 
alternativ. Vi bestämde oss för att även attackera de sociala 
strukturerna. Under devisen ”Ju mer lika vi är varandra, 
desto mer olika blir vi alla andra” inleddes ett långtgående 
projekt med att förändra bilden av hur en medlem i MUF 
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kan vara. Utåt sett var det en ytlig diskussion om klädkoder 
men för oss som ledde arbetet ett avgörande skeende för 
vår politiska utveckling. Vad förenar oss, idé eller identitet? 

Draghund istället för vakthund
Politiska organisationer är alltid konservativa. Från första 
dagen man sätter sin fot på ett partikansli berättar äldre 
medlemmar om att allt var bättre förr. Förändringar kom-
mer med ett högt pris. En riktig energipåfyllare på vägen 
blev dock Moderaternas partistämma 2007. Partiet sökte i 
det här läget nya vägar framåt, men inför stämman hade 
MUF orienterat sig mer åt det bevarande hållet. Stämmo- 
häftet var fyllt med reservationer. Vår utveckling hade 
ännu ingen riktig form, men stämman blev en möjlighet att  
materialisera många tankar om MUF:s utveckling, i ett fo-
rum där vi visste att strålkastarljuset skulle vara på oss, men 
där stora positionsförflyttningar inte skulle kunna drunkna 
i interna diskussioner. Kursändringen skulle ske inför öp-
pen ridå och på nästa MUF-stämma skulle det bli upp till 
medlemmarna att avgöra. På partistämman höll jag ett tal 
om hur ungdomsförbundet ska återta initiativet i partiet, 
sluta ha som syfte att vara en vakthund åt gamla positioner 
och istället vara draghund åt nya. Salen ekade av stående 
ovationer. Själv hade jag 40 graders feber och halsfluss och 
fick senare åka till akuten, så någon rusig glädje kände jag 
inte, men jag visste att MUF:s medlemmar var stolta. Det 
gånga årets intellektuella och organisatoriska utmaningar 
hade inte varit förgäves. Det fanns ett mandat att fortsätta. 

Efter partistämman 2007 förändrades Moderata Ung-
domsförbundet i snabb takt. Sökandet efter det moderna, 
unga Sverige pågick med hög intensitet. Plötsligt ledde jag en 

 Vad förenar oss, idé eller identitet? 
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organisation som från att varit nyliberal vakthund bokade in 
besök på skolor och sjukhus för att fördjupa sina kunskaper 
kring hur ungdomar som jobbar i välfärden har det. Sam-
talsämnena på våra kurser skiftade till att handla om extra- 
jobbet i hemtjänsten, hur mormor behandlas på sjukhuset 
och hur vi ska värna den biologiska mångfalden. Denna 
breddning gav än mer energi till att driva gamla käpphästar, 
såsom ungdomars jobbmöjligheter på en reglerad arbets-
marknad. 

Arbetet ökade också nyfikenhet kring Moderata Ung-
domsförbundet och vi lyckades förändra vår roll i debatten. 
Vi fick allt oftare delta i diskussioner med utgångspunkten 
att vara unga människors röst. Denna utveckling hade inte 
varit möjlig med mindre än att MUF under denna tid hade 
en skicklig pressekreterare i Gustaf Stenlund. Han hade en 
nästan unik förmåga att fånga upp och förbättra idéer –  
tidigt se styrkor och svagheter i vad helst vi höll på med, 
så att vi kunde använda våra knappa resurser där de fak-
tiskt gjorde nytta. I och med att Gustaf Stenlund vann såväl 
medlems- som mediakårens respekt kunde vi snabbt förnya 
bilden av Moderata Ungdomsförbundet.    

Från de enkla svaren till att brottas med svåra frågor
Med en bredare intern politisk diskussion förnyades också 
diskussionen kring frihet. I takt med att Alliansen kraftigt 
stärkte lönsamheten av att arbeta och möjligheten att job-
ba parallellt med studierna fick frihetsbegreppet inte längre 
samma starka ekonomiska innebörd. Inte så att vi minskade 
våra krav på ekonomisk frihet eller var till fullo nöjda med 
var regeringen gjorde, men klangbotten för att föra frihets-
diskussionen med dessa ingångsvärden var lägre i den unga 
generationen. Samtidigt hade vårt utvecklingsarbete startat 
problematiserande kring våra idéer. 

En viktig diskussion startades när vi kom i kontakt med 
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Hanna Österberg (senare Kihlander) som skrivit boken 
Varje dag har vi en liten tävling. Den handlade om ätstör-
ningar. Ett samtal som snart vidgades till psykisk ohälsa 
brett. I takt med att allt fler ungdomar upplevde dålig psy-
kisk hälsa växte diskussionen kring hur detta påverkade 
människors frihet. Var det så att inte bara staten med alla 
dess regleringar stod i vägen för människans frihet, var det 
också så att de normer, förväntningar och krav vi ställer på 
varandra beskär många människors frihet. Dessa samtal 
pågår än i dag inom MUF, men där och då startade vi en 
fördjupad diskussion kring våra grundläggande värderingar 
som kommer att prägla och stärka partiet för lång tid fram-
över. Något dramatiserat kan man säga att MUF gick från 
att ha enkla svar till att brottas med svåra frågor. I detta 
klimat växte ett ökande engagemang och förbundet växte i 
snart sagt varje distrikt.  

Framåt våren 2008 upplevde vi att mycket av den för-
ändring vi ville göra med Moderata Ungdomsförbundet 
var på plats. Newtons lag om att det för varje kraft finns 
en motkraft började också göra sig påmind. För mig som 
förbundsordförande var det dags att fundera på om jag ville 
fortsätta leda förbundet över valåren 2009 och 2010. Det 
var kraftigt motlut i opinionen och efter många interna för-
ändringar var jag osäker kring mitt eget stöd. Under flera 
år bakåt i tiden hade MUF trots allt avverkat alla sina ord-
föranden på två år. Jag åkte iväg en långhelg med general- 
sekreteraren Lars Rådén för att diskutera igenom läget. Som 
chefstjänsteman hade Lars burit det operativa ansvaret för 
förnyelsen av organisationen och genom sin aldrig sinande 
rationalitet hållit kursen rätt. För mig var det otänkbart att 
fortsätta som förbundsordförande om Lars inte var villig att 
fortsätta leda organisationen. Vi bestämde oss för att söka 
nytt förtroende, men det skulle vara ett tydligt sådant, då vi 
visste att två valrörelser mot en socialdemokrati som läng-
tade tillbaka till makten skulle bli krävande. 
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Förbundsstämman 2008 innehöll ett antal person- 
omröstningar, dock inte om förbundsordförandeposten. 
Inriktningen på politiken var också ohotad. Nu kunde vi 
fullt ut driva på för det ungdomsförbund vi ville att MUF 
skulle vara och gå hårda ronder mot den dåvarande vänster- 
oppositionen.

 
Fokus på jobben
Vid denna tid inträffade också förändringar i världen som 
obönhörligen förändrade förutsättningarna för det politiska 
samtalet. Finanskrisen slog till och styrkan i svensk ekonomi 
prövas till det yttersta. Anders Borg hade fyllt på i ladorna 
och Sverige stod emot. Krisen vill dock inte ge med sig och 
kommer gång på gång tillbaka med förnyad kraft. I skrivan-
de stund bedöms ekonomin vara tillbaka i balans först 2018, 
vilket skulle betyda en 10 år lång lågkonjunktur. En person 
som 2008 var 15 år kommer alltså ha levt till sin 25-årsdag 
i lågkonjunktur. De långsiktiga konsekvenserna av det är 
fortfarande okända. 

Krisen förändrade dock spelplanen inför valet 2010. Att 
Alliansen hade skött ekonomin gjorde att vi plötsligt verka-
de ha en chans att vinna. Socialdemokraterna hade inte an-
vänt sina år i opposition till att utveckla politiken. Tvärtom 
hade Mona Sahlin tvingats in i en vänsterbackfälla som inte 
bara ville reversera Alliansens jobbreformer, de presentera-
de dessutom en kraftig sväng åt vänster i politiken. I tider 
av ekonomisk oro och när jobben var under press upplev-
des oppositionen som ett farligt alternativ och vägen till 
valseger låg öppen. Den egna majoriteten gick dock förlo-
rad trots ökat väljarstöd till följd av Sverigedemokraternas  
entré i riksdagen. 

Moderata Ungdomsförbundet kampanjade i valrörelsen 
2010 under parollen Sverige jobbar. Kulturskribenterna och 
vänstereliten kunde inte heller sluta tycka illa om vår vallåt 
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med samma namn. Vi hade kul. Och vi vann. Åtminstone 
fem faktorer låg bakom att vi kunde rycka upp oss kraftigt i 
den unga opinionen.

 
1. Jobben 
Vi lyckades tydligt sätta jobbfrågan i fokus. Alliansen ville 
fortsätta göra det mer lönsamt att arbeta, medan det vi  
kallade Vänsterexperimentet ville fördubbla arbetsgivar- 
avgiften för unga. Att göra det dyrare att anställa och mindre 
lönsamt att söka jobb vann inget gehör i tider då många 
unga upplevde att krisen försämrade ekonomin.
 
2. Ung Allians
Under åren jag var förbundsordförande utvecklade vi ett 
gott samarbetsklimat med de andra ungdomsförbunden i 
Alliansen. Vi gillade varandra och kände respekt för varan-
dra, såväl lokalt som nationellt. I debatterna var vi därför 
samspelta och kunde få fram våra budskap.

3. Förnyelsen 
Aldrig förr har så många unga arbetat för en moderat 
valseger. Valupptakten var sprängfylld av människor och  
under kampanjen anslöt sig fler och fler. Tack vare att vi 
hade ändrat hur MUF var och upplevdes kunde fler delta i 
vårt arbete. 

4. Tekniken 
Med små resurser till vårt förfogande förnyade vi kommu-
nikationen. Med hjälp av endast ett 3G-modem lyckades 
vi varje kväll sända webb-TV, streama filmer och nå ut till 
alla aktiva medlemmar. I spurten lyckades vi sända live 80 
timmar i sträck från samma modem. Vi kom närmare unga 
människor och var snabbare i kommunikationen än våra 
motståndare. 
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5. Kandidaterna 
Några år tidigare hade Zanna Mårtensson, Linda Norberg 
och Cecilia Löfgreen startat Unga förtroendevalda; ett nät-
verk med syftet att stötta just unga förtroendevalda och 
uppmuntra fler att kandidera. Detta arbete bidrog i hög 
utsträckning till att vi hade många och duktiga unga kandi-
dater som bar våra lokala valrörelse. 

När man på några sidor ska beskriva flera års hårt arbete 
från flera hundra, ja flera tusen människor är det mycket 
som får stå tillbaka. Ska man dessutom försöka beskriva 
omgivningen insatserna gjordes i blir det än mer svårt. Jag 
har valt att berätta om några av de skeenden som jag tror 
var centrala för att Moderata Ungdomsförbundet kunde 
utvecklas och växa mycket under de här åren. Andra saker 
berättar jag om för att jag ibland fått frågor om hur det gick 
till. Många saker har jag fått utelämna av utrymmesskäl, till 
exempel hur eller varför vi startade Moderata Studenter. 
Alla medlemmar, alla ansvariga för Moderat Skolungdom, 
alla distriktsordförande, alla i förbundsstyrelsen, ja, hela 
Moderata Ungdomsförbundet gjorde under de här åren 
omfattande insatser för att göra våra värderingar om frihet, 
marknadsekonomi, full sysselsättning och stark välfärd re-
levant för nya generationer, i ett läge där oppositionen inte 
var vi – utan vänstern. 

Friheten behöver alla sina vänner.

Niklas Wykman, 
förbundsordförande 2006–2010
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2010–2014: 
ERIK BENGTZBOE
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I 80 år har Moderata Ungdomsförbundet kämpat för öp-
penhet och frihet. Genom åren har den uppgiften sett 
annorlunda ut för oss och tagit sig olika uttryck, i allt från 
kampen för ett fritt näringsliv, mot löntagarfonder till 

kampen för fri radio och tv och för en öppnare och huma-
nare migrationspolitik. Utmaningarna i samhället föränd-
ras, och det gör även ett ungdomsförbund, åtminstone om 
man vill fortsätta att vara en del av inte bara historien, utan 

även framtiden. Men andan har alltid varit densamma; 
nämligen att människor är viktigare än kollektiv och 

att var och en har rätten att leva sitt eget liv efter 
sitt eget tycke.

År 1934 bildades vi som en motpol mot  
totalitära krafter som då spred sig över Eu-

ropa. Likt en farsot drog nationalistiska, 
fascistiska och protektionistiska tankar 
fram och lämnade sedan hela vår konti-
nent kluven i två och slaget i spillror.  
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Ända sedan dess har vi kämpat mot kommunister, fascis-
ter och nazister, och i dag behövs den kampen kanske mer 
än någonsin. I spåren efter finanskrisen ser vi återigen hur 
dessa krafter sprider sig och är mer välorganiserade än på 
mycket länge. Runt om i Europa har extremiströrelser or-
ganiserat sig skickligare än förr, och tagit framgångar i all-
männa val. I Sverige har vi fått ett mer eller mindre öppet 
främlingsfientligt politiskt parti i riksdagen, något många 
av oss nog hoppats att Sverige skulle vara förskonat från. 
Förklaringarna till detta är så klart många och komplexa, 
men i stunder av kris vill man gärna söka enkla lösningar 
och helst också någon ansvarig man kan peka ut som får 
bära skulden för sina egna tillkortakommanden.

Tydligt är dock att för oss som tror på individen, som 
tror på det öppna samhället, som tror på marknadsekonomi 
och handel behövs vår kamp mer än någonsin. Om inte vi 
visar vägen framåt för ett öppet, frihetligt och tolerant sam-
hälle, vem ska då göra det?

Här behövs Moderata Ungdomsförbundet. Som en led-
stjärna som orkar ta kampen för allas lika rättigheter och 
värde. Som orkar stå upp och ta debatten även när det blåser 
snålt. Och som orkar dra hela Moderaterna framför sig i de 
lägen när man behöver inte bara en vakthund, utan en drag-
hund. Och trots åtta år av alliansregering så behövs våra idé-
er mer än på länge, vi är långt ifrån klara.

En blivande blå generation?
Alla generationer har sina egna särdrag. Vi är uppvuxna i 
olika tider i historien och vi delar olika minnen. De sena 
80-talisterna och tidiga 90-talisterna som är dagens, och 
har varit de senaste tio årens unga, är inget undantag. His-
torien kommer säkert beskriva även oss som en lite underlig 
generation, så som alla generationer sett utifrån på ett eller 
annat sätt alltid blir. Vi minns inte Berlinmuren, vi minns 
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inte en värld delad i två och hoten från Kalla kriget. Ändå 
delar vi många tunga minnen, från Estonia, till 11 septem-
ber attackerna i USA, till tsunamikatastrofen i Thailand. Än 
så länge har jag aldrig träffat en jämnårig som inte i detalj 
kan beskriva exakt vad man gjorde på eftermiddagen den 
11 september 2001. Vi är också den första generationen 
som på fullt allvar är uppvuxna med EU och Internet. Unga 
tycker att det är självklart att få resa fritt, studera, bo och 
jobba där man själv vill. Att fri information ska finnas till-
gänglig direkt, och att kommunikation med människor på 
andra sidan jorden är lika självklart som att kunna säga hej 
till grannen. Hur allt detta kommer att prägla vår genera-
tion är svårt att säga, men säkert är att det kommer göra det.

Dagens unga är också de första på länge som inte är upp-
vuxna i den socialdemokratiska ”enpartistaten”. För de för-
stagångsväljare, och många andragångsväljare, som röstade 
i valet 2014 har Fredrik Reinfeldt varit statsminister i hela 
ens unga vuxna liv. För oss är och förblir Moderaterna ett 
statsbärande parti, kanske till och med mer förknippat med 
ansvar än vad Socialdemokraterna någonsin kommer att 
bli. Vi tar också mycket av det moderata idéarvet för givet. 
Att det ska löna sig att arbeta. Att staten inte måste vara 
involverade i alla sektorer. Att frihet att välja inte kan vara 
begränsad till allmänna val var fjärde år, utan att valfriheten 
inom bland annat skolan är lika självklar som en gemensam 
finansiering av densamma. Och kanske viktigaste av allt, en 
statsminister som orubbligt stått upp för öppenheten. Det 
är ett arv som förpliktigar för Moderaterna, ett ansvar som 
måste bäras samtidigt som vi har mycket arbete med vår 
egen idéutveckling att hinna ikapp efter de senaste åren som 
till stor del dominerats av regeringsutövande.

Ingen statsminister har så klart och tydligt stått upp för 
öppenheten som Fredrik Reinfeldt. Hans försvar för öppen-
het, både för dess värde, för människors rätt att själva få välja 



98

och styra över sin lycka, men även för vad öppenhet ska-
par och ger i former av samarbete, kulturell utveckling och 
handel har följt honom som en röd tråd ända sedan hans tid 
som förbundsordförande i Moderata Ungdomsförbundet på 
1990-talet. Där och då när Sverige och Europa drabbades av 
kris och protektionism och slutenhet i dess spår var MUF en 
ledande stjärna för öppenhet, precis som Nya Moderaterna 
tack vare det nu också har blivit. När det i spår av kris hög-
ljutt ropats efter slutenhet, isolering och protektionism har 
Sverige under Reinfeldts ledning fortsatt att stå upp för öp-
penheten. Det är viktigt, och det kommer att göra skillnad. 
Framtiden tillhör dem som vågar utvecklas, som vågar se 
nya möjligheter istället för hot från resten av världen.

Försvaret för öppenheten kommer att bli Reinfeldt vik-
tigaste arv i Sverige, i Nya Moderaterna och i Moderata 
Ungdomsförbundet. Det är i grunden en idé om öppenhet 
och om frihet som kommer att färga en hel generation av 
ungdomar.

Ett moderat ungdomsförbund som vill mer
Det senaste decenniet har varit ett av framgång för Mode-
rata Ungdomsförbundet. Vi har fördubblats i storlek och 
blivit Sveriges överlägset största ungdomsförbund. Och vi 
har vunnit val. Ändå har vi aldrig varit nöjda, utan ständigt 
klättrat mot en högre gren. Vi har kämpat hårt för att fort-
sätta bli ännu större och få en bredare medlemsbas, att odla 
fler talanger och ledare ännu bättre, längre och snabbare. 
Vi har kämpat hårt för att engagera fler medlemmar, få fler 
unga förtroendevalda i beslutande församlingar, driva mer 
politisk utveckling och kunna påverka ännu mer, och allt 
detta för att kunna bli ett ungdomsförbund som påverkar 
på riktigt. Och visst har vi kommit en bit på vägen, även om 
man ibland tvekat kring om vi velat mer än vi orkat.

Att vara ungdomsförbund till ett parti i regering är inte 
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alltid lätt. Efter åtta år i regeringsställning för Nya Mode-
raterna är behovet stort efter att våga ompröva oss själva 
som parti och våra politiska reformer. Det blir inte alltid 
som man tänkt sig, och även om det blir det så förändras 
ständigt världen. Som ungdomsförbund är det vår uppgift 
att ligga på Nya Moderaterna, men också våga visa vägen 
framåt. Vi behöver uppdatera både vår frihetskamp och vår 
kamp för öppenhet.

Dagens unga i Sverige är vana vid valfrihet och vid stor 
frihet. Vi känner oss sällan ofria, åtminstone inte i vår 
relation med staten. Det som så tydligt präglat tidigare 
MUF-generationers kamp, kampen mot överheten, kam-
pen för frihet från staten, är inte i dag lika aktuell för unga. 
På sätt och vis är det en seger, vi har genom åren lyckats 
riva många murar och monopol så att dagens unga inte 
behöver möta de hinder som många tidigare generationer 
fått kämpa med, men det är också en källa till vilsenhet. Vi 
måste uppdatera vårt frihetsbegrepp. För även om inte unga 
människor ofta känner sig ofria i allmänhet, och även om 
man inte känner sig ofri från staten i synnerhet, så känner 
många unga sig ändå inte riktigt fria. Man känner sig inte 
fri att vara den man är. Tvärtom känner sig många unga 
begränsade av sin omgivning, av ohälsosamma normer och 
strukturer (som inte ska förväxlas med hälsosamma och 
viktiga normer och strukturer), även om det inte beskrivs 
som ofrihet. Växande antirasistiska och feministiska rörel-
ser bland unga i dag måste också ses för den frihetslängtan 

Som ungdomsförbund är det vår uppgift att  
visa vägen framåt. Vi behöver uppdatera både 
vår frihetskamp och vår kamp för öppenhet.
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som den för många faktiskt är. Många unga ser också ofri-
heten runt om i världen och reagerar, men utan att känna 
sin egen frihet hotad. När diverse vänsterrörelser maskerar 
sin argumentation med frihetsargument, och när frihets-
älskande individer som reagerar mot statens förtryck vän-
der sig till dessa, ja då är det hög tid för oss att jobba hårdare 
för våra idéer.

I sökandet efter svar på även dessa frågor så får vi dock 
inte glömma allt vi gjort de senaste åren. För de allra flesta 
av oss är grunden för vår frihet, för vår självständighet och 
för våra möjligheter ett jobb och en egen inkomst. Trots de 
senaste årens utveckling med fler jobb så är det fortfarande 
i dag alldeles för många unga som står utanför och väntar 
på att få komma in, och med ny, vänsterorienterad politik 
ersätts snabbt riktiga jobb med AMS-åtgärder och praktik-
platser. Jobben har varit den viktigaste frågan de senaste 
åren, för att den lägger grunden för allt av den frihet som 
många av oss tar för givet, och den kommer att vara den 
viktigaste frågan även i framtiden. Att få ha varit en del av 
den resa som Nya Moderaterna gjort de senaste åren, där vi 
fokuserat på de viktiga frågorna som påverkar många, har 
varit en stor glädje.

Varje generation måste vinnas för demokratin brukar det 
heta, men sanningen är att varje generation måste vinnas 
för varje bärande idé. Moderata Ungdomsförbundet har ge-
nom historien haft tider av framgång, och vi har haft tider 
av motgång. Men om framtiden ska vara det ena eller det 
andra, det ligger i våra egna händer.

Vi tror på frihet och vi tror på öppenhet för att vi tror 
på människor. Dels för att de alla tre är saker värda att tro 
på, idéer som är viktiga för var och en av oss. Men vi tror 
också på den uppsättningen idéer för att vi är övertygade 
om att det är de idéerna som lägger grunden för en bättre 
värld. Där människor får växa ur egen förmåga och efter 
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eget intresse, där samhälle och kulturer kan spira och där 
människor får stå i centrum och aldrig tvingas kuvas in i ett 
kollektiv mot sin vilja. Min bestämda uppfattning är dess-
utom att den positiva tilltro vi har till människan gör både 
livet och politiken mycket roligare. Det är helt enkelt roli-
gare att vara optimist, än en ständig pessimist som misstror 
sin omgivning. Det är något jag burit med mig sedan mina 
första stapplande steg i MSU för 13 år sedan, och som jag 
tack vare Moderata Ungdomsförbundet kommer att bära 
med mig resten av livet. Det är idéer som det är värt att 
kämpa för, för människor är värda att kämpa för, och vi be-
höver alltid bli fler som deltar i den kampen.

Erik Bengtzboe,
förbundsordförande 2010–2014




