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CHRISTOPHER FRANTZ  
 

STYRELSEUPPDRAG 
• Suppleant i distrikt Stockholms styrelse. 

• Vice ordförande i lokalföreningen Huddinges styrelse 

TALESPERSON  
• Infrastruktur 

 

VARFÖR HAR DU VALT MED? 
I mina ögon finns det idag bara ett parti som vill stärka individen, begränsa staten, vässa den, satsa 

på kärnuppgifterna och sänka skatten. Det partiet är det liberalkonservativa Medborgerlig Samling. 

Så valet var enkelt. Mitt engagemang i Medborgerlig Samling växte fram ur en frustration över hur 

frivolt våra folkvalda hanterar våra gemensamma medel. Ur en frustration över politiska 

prestigeprojekt som i bästa fall behandlar symptom på problem utan att ha någon märkbar effekt på 

problemen som sådana. I alltför många år har svensk politik kännetecknats av ett lappande och 

lagande utan den helhetssyn som är nödvändig för att säkerställa att vi bygger ett livskraftigt 

samhälle, ett långsiktigt hållbart samhälle som står pall när det blåser. 

För mig är det en självklarhet att: 

- All makt utgår från folket. Sverige skall vara en meritokrati. 

- Yttrandefriheten och den sekulära staten ska värnas och stärkas. 

- Kritiskt pröva den långsiktiga samhällsnyttan av kostnadskrävande politiska prestigeprojekt, 

hela Sverige skall ges förutsättningarna för tillväxt. 

 

- Din rätt till ditt eget liv är lika stor som din rätt till din egen död.” 

VARFÖR BRINNER DU FÖR JUST DITT TALESPERSONOMRÅDE? 
För mig bygger infrastruktur på beredskap. Beredskap är beroende av politik och politik är i grunden 

en fråga om prioriteringar. Prioriteringar innebär i politikens värld att man väger en grupps behov 

mot en annans. Man sätter grupp mot grupp, det är politik. Så anledningen till att vår infrastruktur är 

eftersatt beror på att våra politiker valt att prioritera ned den. Årtionden av ideologiskt drivna 

politiska förslag har resulterat i ett kortsiktigt effektsökeri. Ett lappande och lagande utan målet att 

skapa en varaktigt positiv utveckling. 
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Infrastruktur ligger mig varmt om hjärtat av den enkla anledningen att; allt är infrastruktur. Samhället 

vilar på infrastrukturen, det är falskt hävda att infrastruktur inte är ett ändamål i sig, för utan just 

infrastrukturen och i synnerhet transportinfrastrukturen så dröjer det inte länge innan samhället inte 

bara står stilla utan även börjar svälta. För precis så sårbara är vi idag. 

PÅ VILKET SÄTT ÄR DU SÄRSKILT KVALIFICERAD/LÄMPAD FÖR DITT OMRÅDE? 
Jag är sjökapten, jag har arbetat i en av alla de näringar som både är beroende av infrastrukturen och 

faktiskt utgör en del av den. Jag är samtidigt något av en generalist, man kan säga att jag kan lite om 

väldigt mycket. Det gör att jag i just rollen som infrastrukturpolitisk talesperson faktiskt är helt 

perfekt, just för att politikområdet i praktiken är grunden för allt i samhället. Det kan omöjligt finnas 

en individ som behärskar alla infrastrukturens delar, men för att fylla rollen bör man vara tillräckligt 

vuxen och ödmjuk för att klara av att erkänna att man inte kan allt. Jag kan inte allt, det är inte heller 

mitt jobb, mitt jobb är att sammanföra de mycket kunniga och kompetenta medlemmar vi har i 

Medborgerlig Samling och tillsammans med dem skapa och kontinuerligt utveckla partiets 

infrastrukturpolitik. 

 

Det är ett förtroende som jag är ödmjuk inför och oerhört tacksam över att ha fått. 

 

 

POLITISK BAKGRUND 
Jag har alltid varit politiskt intresserad, men fram tills 2016 inte mer aktiv än att jag har delat ut 

flygblad och talat med vänner och bekanta. Min släkt har i generationer röstat på moderaterna, vi 

har även kandiderat för och haft förtroendeposter för moderaterna ända sedan min farfarsfar på 

Allmänna Valmansförbundets tid till en av mina bröder i nutid. Så jag föddes in i en familj som alltid 

har närt ett politiskt intresse. Jag var med i MUF, men lämnade ganska omgående för att bli fullt 

betalande och i övrigt ganska passiv medlem i vuxenpartiet Moderaterna. 

Eller det var i alla fall så jag resonerade som tonåring. Åren gick och mitt intresse för politiken 

prioriterades ned till förmån för vidare utbildning. Men år för år så kändes de politiska utspelen allt 

mer som innehållslösa slagord. Slagord som inte hängde med i samhällets utveckling, slagord som 

infrastrukturpolitik i sig inte förändrade eller ens sökte förändra något av den riktning som 

samhällsutvecklingen gick i. 

Jag kan inte förklara min egen senfärdighet på annat sätt än att jag ville att Moderaterna skulle visa 

på ledarskap igen, att de skulle släpa rinken och komma med i matchen. Även om jag hade knutit 

handen i fickan i flera år, så ville jag inte riktigt acceptera att jag och Moderaterna inte längre hade 

samma vision, samma mål, samma syn på verkligheten. 

2015 hörde jag talas om Borgerlig Framtid, men hoppet är ju som sagt det sista som överger 

människan, och först 2016 tog jag mitt förnuft till fånga och lämnade Moderaterna som alltsedan de 

blivit “Nya”, sakta men säkert, förändrats från ett parti som ville bygga Sverige, till ett som medvetet 

eller inte bidrar till att passivisera det. 

2017 så blev jag medlem i Medborgerlig Samling och ganska omgående engagerade jag mig i det 

politiska programarbetet på infrastrukturområdet. Tillsammans med ett antal infrastrukturpolitiskt 

intresserade medlemmar skapades grunden till det som sedermera blev den första versionen av 

Medborgerlig Samlings Infrastruktur politiska program. Jag påbörjade också i samma veva 

uppstarten av nätverket Stockholm Syd. 2018 blev jag invald i Stockholms distriktsstyrelse och 
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hanterade bland annat logistiken kring valsedelsutdelningen i Stockholms Län vid valet 2018. Vid EU-

parlamentsvalet 2019 var jag betydligt mer passiv pga. sjukdom, men jag hade ändå förmånen att få 

susa runt bland vallokalerna och leverera valsedlar. 

Sedan i år är jag Vice Ordförande i Medborgerlig Samlings lokalförening i Huddinge och Suppleant i 

Stockholms Läns Distriktsstyrelse. Jag har dessutom fått förtroendet och förmånen att ta vid som 

Infrastrukturpolitik talesperson efter Martin Elmberg som mycket skickligt såg till att omsätta 

utkastet till infrastrukturpolitiskt program till färdig första version. 

PERSONLIG BAKGRUND 
Jag är född på gamla lasarettet i Norrköping även om det i min sjöfartsbok står att jag är född i Gryt. 

Min uppväxt var på det hela taget mycket bra, jag bodde en ytterst kort period inne i Norrköping 

innan mina föräldrar beslutade sig för att vi skulle bo på landet. Jag har flyttat ganska mycket under 

uppväxten, så jag fick uppleva allt från Vikbolandet till Älvås och Kimsta. Men som sagt på det hela 

taget hade jag en lycklig uppväxt. Att byta skola är dock något som bidragit till de möjligen mindre 

lyckliga upplevelserna. Det är svårt för vem som helst att finna sin nya plats i gruppdynamiken, men 

det kanske inte underlättar om man är en hopplöst lillgammal herre med ett uttal som i alla fall på 

den tiden skulle ha gjort en talpedagog euforisk. Men som sagt även negativa upplevelser ger 

erfarenheter som kan vara nog så värdefulla. 

Jag gick första klass i Östra Husby, andra och halva tredje i Grebyskolan i Kimstad, och resten av låg 

och mellanstadiet i Kättingeskolan på Vikbolandet. Högstadiet spenderade jag även det i Östra Husby 

och när det var tid för gymnasiet så valde jag, med hjälp av mina föräldrar det Naturvetenskapliga 

Programmet på De Geer gymnasiet i Norrköping. 

Båda mina föräldrar arbetade på Sjöfartsverket i Norrköping och jag är som sagt till största delen 

uppväxt i S:t Anna skärgård. Att min far, som började i handelsflottan som 16 åring och sedan 

fortsatte via ubåtsvapnet och Sjöfartsverket för att sedan åter landa i handelsflottan, påverkade mig 

nog en hel del. Så jag gjorde en liknande om än omvänd resa. Jag gjorde värnplikten i ubåtsvapnet, 

för att sedan, då politikerna ansåg att landets försvar var ett särintresse, söka mig ut i handelsflottan. 

Men vägen var långt ifrån rak. Jag har testat på läraryrket, även påbörjat utbildning till gymnasie-

lärare. Telemarketing, friskvård och jobbat ett kort tag som friskvårdsmassör. Jag testade även på 

restaurang och besöksnäring, innan jag på allvar gick till sjöss igen. 

 

Det gick några år, tills jag insåg att jag borde läsa vidare. Jag började med sjöingenjörsprogrammet i 

Kalmar, men blev sjuk, så jag blev tvungen att avbryta. Jag fick dock inte skjuta upp utbildningen så 

jag fick ge mig ut och segla igen för att klara försörjningen. Så när jag på nytt kände att jag var 

tvungen att ta tag i utbildningen så var sjökaptensprogrammet betydligt mer lämpligt, då min 

erfarenhet från däck sparade ett års utbildning. 

Jag vågar påstå att denna andra omgång i Kalmar, då jag köpt en liten tvårummare i Nybro, var bland 

det bästa jag gjort i livet. Givet är det inte alltid bleke på livets oceaner, men jag fick till en bra balans 

mellan studier, renovering av lägenheten och arbete på loven. 

2010 så åkte jag och mina föräldrar Hurtigruten tillsammans, från Narvik till Bergen. Jag hade den 

känslan, som så tydligt beskrivs i studentsången: “ …Än klappar hjärtat med friska slag, och den 

ljusnande framtid är vår. Inga stormar än i våra sinnen bo, hoppet är vår vän, och vi dess löften tro…” 

Knappt ett år senare var min upplevelse av världen en helt annan. Redan 2009, så gjorde jag min 

sjukvårdspraktik, eller “sy och knyppla-kurs” som den ibland kärleksfullt benämns. Jag hade 

förmånen att få lov att göra denna min praktik på Akuten vid Nya Lasarettet i Norrköping, dessutom i 
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juletid. Det var oerhört lärorikt, och jag har aldrig känt mig så nyttig som då. Där, den helgen, så 

cementerades de första stenarna till grunden för mitt brinnande engagemang i frågan om rätten till 

en värdig död. Eller snarare att rätten till en värdig död är lika stor som rätten till ett värdigt liv. 

2011 så gjorde jag min första törn som färsk 2e styrman, och fick även uppleva min första vetting 

som styrman. En vetting är förenklat, när en inspektör från oljebolagen kommer ombord för att 

inspektera fartyg, rutiner och manskap, för att förlänga tillståndet att arbeta för sagda oljebolag. I 

november mönstrade jag av, kom hem till Stockholm för att bara några dagar senare få reda på att 

jag var uppsagd. Så jag letade möjligheter och fann att Norge och då närmare bestämt supply var den 

väg framåt som stod mig till buds. Men jag behövde ännu ett av de många certifikat dagens sjömän 

tvingas vidmakthålla, så jag hittade en kurs i Ålesund veckan efter. 

 

Det var i Ålesund jag befann mig när min mor ringde och berättade att min pappa sannolikt fått en 

hjärnblödning. Morgonen efter, jag hade precis ätit frukost så ringde mamma igen och berättade att 

pappa hade gått bort. 

Jag gjorde då som min pappa lärt mig, jag avslutade det jag höll på med, gjorde färdigt kursen medan 

jag började ta tag i alla de trådar som måste nystas upp vid ett dödsfall. Jag flög hem, sov hemma i 

Stockholm för att dagen efter ta bilen till Norrköping och min mamma som aldrig riktigt kom över 

chocken. Mitt i allt detta hade min far bokat tid för service på sin bil, så jag körde bilen till firman och 

när jag skulle lämna in nycklarna så stod två personer framför mig. De jobbade på Svitzer, det vill 

säga det bolag som drev bogserbåtarna i Norrköpings hamn. Tack vare dessa två herrar så fick jag 

kontaktuppgifter och jobb på Svitzer. Min far begravdes den 17 december 2011 och tre dagar senare 

mönstrade jag på en av bogserbåtarna i Malmö hamn. 

Åren gick och jag jobbade på flera bogserbåtstyper tills jag 2014 blev tillfrågad om jag inte kunde 

börja jobba på rederikontoret i Göteborg och hjälpa till att implementera Svitzers nya globala Safety 

Management System. Jag tackade ja, och skaffade mig till och med en bobåt som jag fick möjlighet 

att lägga precis utanför kontoret. 

M/S Reana, hon var en konverterad bunkerbåt, där hela lastlådan var ombyggd till bostad. Ännu en 

gång lyckades jag, i alla fall initialt, få till balansen mellan arbete och fritid, där Reana åtnjöt all den 

erfarenhet jag hade fått över åren som matros och styrman. Hon blev en riktig ögonfröjd, en pärla 

som jag var riktigt ledsen över att behöva sälja 2017. Men allt har sin tid. Tid, ja det är ett intressant 

ämne, och så även kommunikation, dessa två begrepp ledde till en lite ansträngd arbetssituation och 

därtill så kom faktumet att min mor inte längre klarade att ta hand om sig själv. 

I januari 2016 så gick min mor bort, faktiskt i mina armar strax efter att jag fått igång hennes hjärta 

med hjälp av hjärt/lungräddning. En månad senare så satt jag vid min morfars dödsbädd och vakade i 

två dygn innan han till slut drog sitt sista andetag medan jag höll honom i handen. 

Om det är något som verkligen färgat mig i frågan om rätten till ett värdigt liv så är det min morfars 

frånfälle, han förvägrades morfin då den ansvariga sjuksystern på fullt allvar menade att det är 

beroendeframkallande. Min morfar var vid tillfället 92 år gammal och dessutom knappt kontaktbar. 

De dödskamper jag sett, även inräknat de två väldigt närstående, i min mammas fall, över flera år, 

och min morfar över två dygn, gör att jag för resten av mitt liv kommer kämpa för att rätten till en 

värdig död skall vara lika självklar som rätten till ett värdigt liv. 

2017 blev året då jag sade upp mig från Svitzer och flyttade hem till Ågesta, en fantastisk plats som 

jag tycker växer i mitt hjärta för varje år som går. Året blev också det första steget i min politiska 

karriär, då jag först blev medlem i Medborgerlig Samling och sedan ganska snabbt gavs 
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förutsättningarna att engagerade mig i det administrativa och politiska arbetet. 2018 var ett 

händelserikt år då jag startade mitt egna företag och jobbade så mycket kroppen tillät med allt från 

trädgårdsskötsel till politiska program. Med alla möjliga metoder försökte jag skapa mig en långsiktig 

inkomst. Jag engagerade mig också samtidigt upp över öronen i Medborgerlig Samling om jag skall 

vara ärlig, och drog i allt för många trådar samtidigt. Men jag bidrog ändå till grunden för det 

infrastrukturpolitiska programmet, en del grafiskt arbete och så uppstarten av nätverket Stockholm 

Syd. Det var fantastiskt att vara behövd, och jag fick av någon anledning förtroendet att driva 

logistiken kring valsedelsdistributionen i Stockholms Län. Faktiskt först mot min vilja, men så här i 

efterhand så måste jag säga att det var en av de roligare saker jag gjort i mitt liv. Speciellt som vi, tack 

vare alla fantastiska engagerade i länet lyckades med att ha full täckning, dvs. valsedlar ute i alla 

vallokaler. 

Jo, men allt roligt har ju ett slut, eller hur är det man säger, i mitt fall så hände något den 8 oktober 

2018 som definitivt fick mig att fundera på vad jag höll på med. Allt sedan 2004 har jag haft problem 

med värk i kroppen, stundtals förlamande sådan, mag/tarm-besvär, sömnsvårigheter, osv, osv… 

Listan är lång… 

Men den där eftermiddagen den 8 oktober så lade min kropp av, jag var ute på promenad med min 

bättre hälft och min kropp lade av. Jag förstod uppriktigt sagt ingenting, det gick inte att andas, allt 

svartnade och jag fick lägga mig ner för att återfå kontrollen över kroppen. Det har sagts mig efteråt 

att det tydligen är så en ångestattack känns. Intressant, speciellt som jag inte kan säga att jag kände 

ångest, än mindre var orolig över något. 

Men det blev startpunkten för att jag verkligen tog tag i att försöka få reda på vad som var 

problemet, den underliggade orsaken till alla konstiga symptom jag haft i så många år. Det 

resulterade i många läkarbesök, många timmar av sittande i väntrum och utredningar. Dessvärre blev 

jag inte så mycket klokare, inte ens av att få bli utredd av psykolog och än mindre av att få äta extra 

D-vitamin. Men så i slutet av 2019 remitterades jag till Bragée ME-center i Stockholm. 

Det resulterade i nya utredningar, tester och provtagningar. Men det resulterade också i hjälp, i 

förståelse och acceptans. 2020 fick jag så en hel rad diagnoser, bland andra, HSD (hypermobilitets-

spekturmstörning), ME/CFS (Myalgisk Encefalomyelit / Chronic Fatigue Syndrome) och Fibromyalgi. 

Jag fick också hjälp att lära mig hantera dessa begränsningar och även möjligheten att testa ett antal 

preparat för symtombehandling. Diagnoserna räknas som kroniska, det vill säga, jag får lära mig att 

leva med dem, men vissa av symptomen går att lindra med hjälp av mediciner. 

 

Detta, utredningen och även diagnoserna, har givit mig en ganska god bild av hur delar av det 

svenska samhället fungerar. I mitt tycke kan man säga att även om intentionerna stundtals är väldigt 

goda så lämnar genomförandet minst sagt övrigt att önska. Statliga myndigheter försvårar och 

motverkar varandras arbete och den röda tråden är passivisering, det faktum att jag försöker klara 

mig utan hjälp ligger mig i fatet, det gör att jag hamnar helt mellan stolarna och det är i mitt tycke ett 

kardinalfel i systemet. 

Sedan 2020 har jag dessutom fått möjligheten att arbeta på timma som gårdstomte på Ågesta Gård 

och Ridskola. Jag får dra nytta av min kunskap och kompetens genom att underhålla, reparera och 

även konstruera lösningar på gården, men då med hänsyn taget till de begränsningar som jag 

numera har att rätta mig efter. Det är just SÅ, som samhället borde fungera som helhet, dra nytta av 

de förutsättningar individen har och bygga på dem, hjälpa individen att bli den bästa möjliga 

versionen av sig själv. 
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I år, 2022, så har jag fått förtroendet och förmånen att axla rollen som Infrastrukturpolitisk 

talesperson för Medborgerlig Samling. Jag har också fått förtroendet att delta i styrelsearbetet i både 

Huddinge lokalförening och i Stockholms läns distriktsstyrelse. 


