
Fyra initiativ för valseger 2010 
 
 
Det övergripande målet i höstens val är att Alliansregeringen ska få 
förnyat förtroende att leda Sverige.  
 
För att nå detta mål kommer vi under tiden fram till valet att tillsammans 
ta fyra initiativ.  
 
1. Vi ska tala om framtiden. För väljarna handlar val alltid om framtiden. 
Alliansen ska i god tid innan valet möta väljarna med en tydlig 
reformagenda för nästa mandatperiod.  
 
2. Vi ska fördjupa Alliansens samarbete. Varje väljare ska kunna känna sig 
trygg med att Alliansen har en finansierad och genomtänkt politik till svar 
på Sveriges utmaningar. I höstens val ska vi möta väljarna med gemensam Al-
lianspolitik på fler områden och synas mer tillsammans än i förra valet.  
 
3. Vi ska avkräva vänsteroppositionen gemensamma svar. Höstens val står 
mellan två regeringsalternativ med olika idéer om Sveriges framtid. Vi ska 
avkräva vänsterpartierna svar om hur deras gemensamma och finansierade 
politik ser ut, särskilt med avseende på den ekonomiska politiken.  
 
4. Vi ska kavla upp ärmarna. Under de sex månader som är kvar till valet 
ska partierna i Alliansen var för sig och tillsammans göra den största 
politiska mobiliseringen i Sveriges historia. Vi ska maximera antalet 
personer som deltar i vår kampanj och presentera möjligheter att engagera 
sig direkt i Alliansen. Det fristående nätverket Alliansens vänner är ett 
bra exempel på hur fler kan engagera sig för Alliansen.  
 

 
En helt ny utmaning 
Förutsättningarna och utgångspunkterna för Alliansen är väsentligt 
annorlunda jämfört med valet 2006.  
 
1. Till skillnad mot 2006 handlar skillnaderna mellan regeringsalternativen 
inte främst om i vilken grad vi är eniga. Istället är det de politiska 
skillnaderna som står i fokus.  
 
2. 2006 var Alliansen ett nytt fenomen. Nu är vi ett etablerat 
regeringsalternativ, vilket ställer krav på oss att utveckla samarbetet för 
att vinna väljarnas uppmärksamhet.  
 
3. I förra valet var det oppositionen som genom ett långt maktinnehav bar 
ansvar för hur Sverige såg ut. I valet 2010 måste vi arbeta aktivt för att 
fortsätta opponera på de samhällsproblem väljarna möter. 
 

 
Vår berättelse framåt 
Alliansen ska ha en framtidsinriktad politik för nästa mandatperiod. I 
detta är tre saker betydelsefulla: 
 

- Att vi förmår att vara fortsatt samhällskritiska. Alliansens 
motståndare är inte vänsterexperimentet utan samhällsproblemen.  

 
- Att vi har en framtidsinriktad politik som svarar på de frågor som 

väljarna vill ha svar på. 
 

- Att vi förmår att tydliggöra hur de politiska skillnaderna ser ut 
mellan regeringsalternativen. 

 
 
Finanskrisen har slagit hårt mot Sverige. I en turbulent tid har 
Alliansregeringen tagit ansvar för vårt land. Vi har varit försiktiga med 
nya utgifter och klarat utmaningarna bättre än många andra länder.  



 
Nu börjar vi se en vändning komma, men den är fortfarande både bräcklig och 
osäker. Risken för nya kriser är långt ifrån över. Det ställer krav på att 
fortsätta föra en ansvarsfull ekonomisk politik. Under nästa mandatperiod 
ska de offentliga finanserna åter visa överskott.  
 
Finanskrisen har inneburit tuffa utmaningar, men vi är hoppfulla om 
Sveriges framtid. Vi tror att Sveriges bästa dagar ligger framför oss. Den 
viktigaste uppgiften under nästa mandatperiod är att föra en politik för 
fler jobb och att lägga grund för en långsiktig återhämtning.  
 
Kärnan i vår politik för nästa mandatperiod är att fortsätta bryta 
utanförskapet och sätta arbetslinjen före bidragslinjen. Vi vill släppa 
loss den skaparkraft som finns bland entreprenörer och företagare i hela 
vårt land. Då kan vi förhindra att arbetslösheten biter sig fast. På sikt 
ska Sverige nå målet om full sysselsättning.  
 
I vårt Sverige ska varje elev få en bra start i livet genom en skola med 
kunskap. Alla människor ska ha tillgång till bra sjukvård och omsorg, 
oavsett vem man är eller var man bor. Trygghet på gator och torg ska uppnås 
genom fler poliser och förebyggande arbete. Vi ska föra en aktiv miljö-
politik och ta ledningen i klimatarbetet.  
 
Vi är fyra partier som tillsammans har visat att vi kan ta ansvar för 
Sverige. Många utmaningar återstår. Nu vill vi fortsätta utveckla Sverige 
till att bli ett ännu bättre land för alla människor.  
 
 

Vad vi har gjort 
Särskilt viktigt är att vinna allmänhetens stöd för fem saker:  
 
- Att den ekonomiska krisen i Sverige har sin förklaring i den globala 
finanskrisen.  
 
- Att vi har tagit ansvar för statsfinanserna. 
 
- Att vi har etablerat arbetslinjen i Sverige och förmått utveckla vår 
jobbpolitik i ett allvarligt ekonomiskt läge. 
 
- Att vår politik kommer alla till del. I detta ligger särskilt att vi 
sänkt skatterna med betoning på låg- och medelinkomsttagare, samt att vi 
har utvecklat kvaliteten i välfärdens verksamheter och tryggat resurserna. 
 
- Att vi har fört en aktiv miljö- och klimatpolitik. 
 
 
 

Konflikterna mellan Alliansen och 
vänsteroppositionen 
 
Jobben: Ska vi stärka arbetslinjen eller gå tillbaka till bidragslinjen? 
För oss är arbetets värde en viktig grundsten i ett gott samhälle. Det 
tryggar välfärden, men stärker också självkänslan och skapar gemenskap 
mellan människor.  
 
Alliansens budskap: 
Det ska löna sig att arbeta. Vi väljer arbetslinjen före bidragslinjen. 
 
Bättre villkor för företagande. Det ska vara enkelt att driva företag och 
lätt att anställa.  
 
Stärkt matchning. Den som behöver utbildning eller stöd att finna ett nytt 
arbete ska få det. 
 
Konflikterna med vänsteroppositionen: 
Ska det löna sig bättre eller sämre att arbeta? Oppositionen vill höja 
skatten för låg- och normalinkomsttagare.  



 
Ska det bli billigare eller dyrare att ha unga människor anställda? 
Vänsterpartierna vill införa en ungdomsskatt på närmare tio miljarder 
kronor.  
 
Ska det bli mer eller mindre attraktivt att starta och driva företag? 
Oppositionen vill genom höjda skatter försämra förutsättningarna för 
entreprenörskap i Sverige.  
 
 

Ekonomin: Ordning i Sveriges finanser eller stora ofinansierade utgifter?  
Alliansen värnar sunda offentliga finanser och kompromissar aldrig med 
ansvaret för vår gemensamma ekonomi.  
 
Alliansens budskap: 
Vi prioriterar ordning och reda i statsfinanserna före stora ofinansierade 
utgifter. 
 
Under nästa mandatperiod ska vi föra de offentliga finanserna till 
överskott. 
 
Konflikterna med vänsteroppositionen:  
Ansvar för statsfinanserna eller stora ofinansierade utgifter? Oppositionen 
presenterar ständigt nya reformer utan finansiering.  
 
Ska vi jobba oss ur krisen eller höja skatterna kraftigt för vanligt folk? 
Det som förenar vänsterpartierna är höjda skatter för alla som arbetar. 
 
 

Välfärden: Kvalitet i välfärdens verksamheter eller tillbaka till flum 
och väntetider? 
Under finanskrisen har vi försvarat de viktiga välfärdsverksamheterna. Nu 
vill vi fortsätta utveckla och förbättra skolan, sjukvården, omsorgen samt 
rättsväsendet.  
 
 
Alliansens budskap: 
Vi prioriterar kvalitetsförbättringar i välfärden före utbyggda 
bidragssystem. 
 
Skolan behöver ett större fokus på kunskap. Det är viktigt med tidigare 
betyg för att kunna hjälpa elever med svårigheter.  
 
Tillgängligheten och valfriheten i sjukvård och omsorg måste förbättras. Vi 
vill få bort vårdköerna och stärka kvaliteten. 
 
Krafttag mot brottsligheten. Genom att fortsätta rusta upp rättskedjan och 
stärka det förebyggande arbetet kan tryggheten stärkas.  
 
Konflikterna med vänsteroppositionen: 
Nya resurser till välfärden eller utbyggda bidragssystem? Vi sätter 
välfärdens kärna främst. 
 
Mer kunskap i skolan eller tillbaka till flumskolan? Vänsterpartiet vill 
införa ett förbud mot läxläsning.  
 
En bra sjukvård och äldreomsorg med hög kvalitet eller tillbaka till 
köerna? Oppositionen motarbetar vårdvalet och är kvar i samma sjukvårds- 
och omsorgspolitik som väljarna röstade bort.  
 
Fler poliser och skärpta påföljder eller flathet mot våld och brott? 
Vänsterpartiet vill återinföra halvtidsfrigivningarna.  
 
 

Klimatet: Förstärkt internationellt klimatsamarbete eller inskränkt 
klimatnationalism?  
Sverige kan inte lösa klimatutmaningen på egen hand. Men genom att 
samarbeta med andra och gå före kan vi visa resten av världen att det går 
att kombinera stigande tillväxt med sjunkande utsläpp.  



 
Alliansens budskap: 
Sverige ska gå före i klimatarbetet genom att använda ekonomiska styrmedel 
och en energipolitik baserad på utbyggnad av förnybar energi och 
möjligheten att ersätta kärnkraftsreaktorer som fasas ut med nya. 
 
Sverige ska bidra till att minska Europas beroende av kol, olja och 
fossilgas. Vi vill ha en gemensam europeisk energimarknad.  
 
Varje land ska ta sitt eget ansvar. Genom att samarbeta och driva på för 
strängare krav, kan vi nå tuffare globala utsläppsminskningar.  
 
Miljöteknik kommer att bli en viktig framtida tillväxtbransch. Globalt är 
det en stor marknad med betydande tillväxtpotential. 
 
Konflikterna med vänsteroppositionen: 
Samarbete eller klimatnationalism? Oppositionen motsätter sig en europeisk 
energimarknad.  
 
Avstå från eller använda kärnkraft för att lösa klimatproblemen? Det är 
inte klimatsmart att avveckla kärnkraftsel och ersätta den med el från 
olja, kol eller fossilgas.  
 
En smart eller orealistisk klimatpolitik? Hos vänsterpartierna frodas 
förslag om massiva skattehöjningar och förbud mot inrikes flygtrafik söder 
om Sundsvall. 
 
Ska vi bekämpa bilen eller bilens utsläpp? Vänsterpartierna är motståndare 
till de infrastruktursatsningar som behövs för att människor ska kunna 
använda bilen. 


