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• Hon blev en av  
Sveriges yngsta 
partil edare vid 28, är 
stor på Instagram och 
har utmanat partiets 
gamla värderingar.  
    Medan kristdemo
kraternas väljarstöd 
rasar i Norden tar 
 partiledaren Ebba 
Busch Thor partiet till 
nya höjder i Sverige.
Det är skolavslutningskänsla i riks-
dagen i Stockholm. Solen skiner, kor-
ridorerna ekar tomma och de som 
rör sig i huset gör det iklädda min-
dre formella kläder. Klockan nio dy-
ker hon upp, Ebba Busch Thor. Trots 
att det är tidigt och hon har pend-
lat från Uppsala, där hon bor, är hon 
lika   stilfull som hon brukar vara i tv-
rutor och tidningar.

Under Ebba Busch Thors tid som 
partiledare har kristdemokrater-
na (KD) nästan tredubblat sitt stöd. 
Från att ha varit ett parti som var 
störst bland äldre väljare är KD nu 
starkast i väljargrupper under 50 år, 
med landets näst största ungdoms-
förbund. Och telefonlinjen går het 
– Busch Thor och hennes pressekre-
terare har sammanlagt fem telefo-
ner på vilka man når henne.

I början av juni fick KD 13 procent 
av väljarstödet i en partisympatiun-
dersökning – det högsta partiet nå-
gonsin fått. Sedan dess har det sjun-
kit, men ligger fortfarande på en 
hög nivå. Mycket av framgången 
tillskrivs Busch Thor. Vad är hen-
nes hemlighet? Vad har hon gjort 
annorlunda än företrädarna Göran 
Hägglund och Alf Svensson?

”Hon ber inte om ursäkt för att hon 
vill gå långt”, säger partikollegan El-
la Bohlin i Expressen. ”Hon planerar 
långt in i framtiden, det har hon nog 
alltid gjort”. Men Busch Thor håller 
bara delvis med.

– En del sätter upp mål och gör kar-
riärplaner, men så har jag aldrig job-
bat. Däremot har jag alltid haft en 
väldigt tydlig känsla för vad jag vill 
vara med och påverka. Jag har ald-
rig eftersträvat att bli känd, utan att 
bli erkänd. Erkänd för att vara nå-
gon som får saker och ting gjorda 
och som håller det jag lovar.

Ändå syns hon överallt, inte bara 
i politiska sammanhang. Hon har 
också varit med i underhållnings-
programmet Så ska det låta, där hon 
sjöng och dansade till bland annat 
Alicia Keys ”How Come You Don’t 
Call Me” och Timbuktus ”Det lö-
ser sig”. I april agerade hon vigsel-
förrättare åt influencern Margaux 
Dietz. Hon är den partiledare som 
är störst på Instagram, där hon lyfter 
tyngder, berättar om skojiga saker  
som   hennes barn sagt och gosar med 
 familjens husdjur.

Man måste inte vara folklig – 
 instagramma och vara med i fre-
dagsmysprogram på tv – för att lyck-
as som politiker 2019, säger hon. 

Men för henne känns det naturligt 
att göra det.

– Min uppgift som partiledare är 
att i skarpa lägen vara beredd att ta 
ansvar. Sedan är jag en hel männis-
ka och för mig faller det sig natur-
ligt att dela med mig av personliga 
erfarenheter i sociala medier, men 
jag grundar mina beslut på fakta och 
statistik.

Busch Thor, i dag 32 år gammal, 
blev som 23-åring Sveriges yngsta 
kommunalråd. Vid 28 blev hon par-
tiledare - höggravid – och har i dag 
två barn. Tillsammans med Gustav 
Fridolin (MP) och Annie Lööf (C) är 
hon den yngsta partiledaren någon-
sin. När man träffar henne slår hon 
en som en målinriktad person som 
inte låter sig kuvas av jantelagen.

Men att bli partiledare – det var 
aldrig  någon självklar dröm. Egent-
ligen kunde hon i dag befinna sig 
någon  helt annanstans. Precis innan  
hon blev vald till partiledare 2015 
hade  hon tänkt sluta med politik 
helt,  familjen skulle flytta till Oman 
och hon skulle lära sig arabiska.

– Men sedan tänkte jag: jag prövar 
mitt stöd som partiledare, vad är det 
värsta kom kan hända? Jo, att ingen 
vill ha mig som partiledare. Jaha, då 
får jag pröva något annat. Man blir 
mycket mindre rädd för saker om 

man ibland vågar ställa sig frågan: 
vad är det värsta som kan hända?

Den här inställningen har varit 
 avgörande i hennes liv och karriär.

– Jag har fattat väldigt medvetna 
beslut om att låta mig själv drivas 
mer av möjligheten att lyckas än 
rädslan för att misslyckas. Om jag 
varit rädd för att misslyckas hade 
jag aldrig blivit kommunalråd vid 
23  eller partiledare vid 28.

I dag lördag är det Kristdemo-
kraternas dag på politikerveckan i 
Alme dalen och Busch Thor håller 
sitt partiledartal i Visby. Med henne 
vid rodret har KD gjort en ordentlig  
högergir och i dag ligger partiet 
 någonstans mellan Moderaterna 
och Sverigedemokraterna.

– Även om många placerar oss läng-
re till höger nu och vi är ett  väldigt 
tydigt borgerligt alternativ så är det 
inte så att vi tappat vårt hjärta. Vår 
valrörelse dominerades av sjukvård, 
äldreomsorg och trygghet. Det är de 
här värderingarna som sticker ut 
och får stöd i mätningar.

ur eTT nordiskT perspekTiv är de 
svenska kristdemokraternas fram-
gång unik. I Finland fick partiet bara 
3,9 procent av rösterna i vårens riks-
dagsval och i Danmark klarade krist-
demokraterna inte ens riksdags-
spärren på två procent. I Norge är 

kristdemokraterna splittrade efter 
att de tog plats i regeringen i vintras.

Vad gör ni rätt?
– Jag tror att nyckeln är att vi 

lyckats  visa hur klassiska kristde-
mokratiska värderingar faktiskt 
kan göra skillnad i modern tid. Det 
gäller inte bara moral och etik i in-
vandringsfrågan, utan också inom 
till exempel banksektorn, där vi haft 
en stor penningtvättskandal inom 
Swedbank.

– Jag upplever att den kristdemo-
kratiska rörelsen i Norden haft en 
tendens att antingen bli förbuds-
ivrande och döma människor,  eller 
att be om ursäkt för sig själv. Vi har 
 slutat döma människor för deras 
livsval utan att bli en liberal rörelse 
där allt är tillåtet.

Till exempel har svenska KD bli-
vit mycket mer positivt inställt till 
 HBTQ-personer.

– Där har vi rannsakat oss s jälva 
och konstaterat att vi inte alltid gjort 
rätt i de frågorna, och bett om u rsäkt 
för det.

uTåT seTT kunde Busch Thor och 
 Päivi Räsänen, före detta partiledare 
för de finländska kristdemokrater-
na, inte vara mer olika. Busch Thor 
var den första KD-ledare någonsin 
att gå i Prideparaden 2016, medan 
Räsänen övervägt att lämna kyrkan 

efter kyrkans medverkan i Helsing-
fors Pride.

– Vi har valt olika vägar där. Jag 
 varit väldigt tydlig med att du kan 
vara muslim, hindu eller kristen  och 
vara medlem i vårt parti. Jag har 
själv en kristen tro som påverkar  
mina värderingar, och  mina 
 värderingar påverkar mina politiska  
ställningstaganden, men vi är inte 
ett religiöst parti.

I Finland har kyrkan ofta fått ta 
smällen när Räsänen uttalat sig om 
till exempel homosexuella. Män-
niskor har skrivit ut sig ur kyrkan  
i protest mot Räsänen. I Sverige har 
KD kämpat hårt för att partiet in-
te ska vara någon förlängning av 
 kyrkan, eller tvärtom.

– Det finns fortfarande männis-
kor som säger ”jag gillar er men är 
inte kristen, kan jag då vara med  
i partiet?”  Men jag tror att vi lyckats 
visa att kristna värderingar inte är 
 kristen tro, utan ansvar för medmän-
niskor och socialt utsatta.

– Kristdemokratin i Norden har 
många gånger bett om ursäkt för 
sig själv och inte vågat ta konflikter. 
Vi har tagit ganska tuffa konflikter 
och obekväma värderingsdiskussio-
ner, säger hon.

deT sTämmer. I veckan skapade 
Busch Thor rubriker då hon – som 
första svenska partiledare – träffade  
Sverigedemokraternas ledare 
 Jimmie Åkesson för att diskutera 
politiskt samarbete. För Åkesson är 
det ett strategiskt genombrott efter 
nio år i den parlamentariska kylan 
och mötet väckte starka reaktioner 
hos de andra partierna.

För mindre än ett år sedan avvi-
sade hon samarbete med partiet. 
SPT söker henne för en uppföljande 
kommentar om varför hon ändrat 
sig. Det beror på det nya parlamen-
tariska läget efter valet, svarar hon.

– De liberala partierna lämnade 
den borgerliga Alliansen och valde  
i stället att stötta den socialdemo-
kratiska regeringen. För att Krist-
demokraterna ska kunna få maxi-
malt genomslag för den egna poli-
tiken krävs det att vi är beredda att 
samtala med alla partier.

Busch Thor har spräckt många 
glastak, men hon tycker fort-
farande att kvinnliga politiker 
 förväntas bete sig annorlunda än 
män. Som  exempel nämner hon 
 Moderaternas förre partiledare An-
na  Kinberg-Batra, som trots att hon 
aspirerade på den yttersta ansvars-
posten i landet –- statsministerpos-
ten – anklagades för att vara för hård 
och skarp. SPT-Heidi Hakala

Trots målmedvetenheten var det ingen självklarhet att Ebba Busch Thor skulle bli partiledare.  FoTo: SPT

Busch Thor om Räsänen:   
”Vi har valt olika vägar”

ebba Busch Thor

• Föddes i Uppsala, där hon fort
farande bor, år 1987
• Familjen består av fotbollsspela
ren Niklas Busch Thor och barnen 
Elise och Birger
• Blev 2015 Kristdemokraternas 
första kvinnliga partiledare. År 
2010 blev hon Sveriges yngsta 
kommunalråd i Uppsala


