
Minskade klyftor och ökade möjligheter med 
Alliansregeringen 
 
Alliansregeringen gick 2006 till val på att skapa förutsättningar för fler jobb i fler och 
växande företag, och att därigenom minska utanförskapet. Vår jobbpolitik bygger på att 
det ska löna sig att arbeta, vara billigare och enklare att anställa och vara mer attraktivt 
att driva företag. Vi håller med oppositionen om att alla skall vara med och bidra. 
Däremot skiljer sig detta väsentligt då vi vill att fler skall vara i sysselsättning och erlägga 
skatt i motsats till färre i sysselsättning som betalar högre skatt.  
 
Det som oppositionen påstår stämmer inte. Klyftorna har inte ökat med Alliansens politik, 
tvärtom. Under Alliansregeringen har den rikaste tiondelen i Sverige ökat sina inkomster 
med 3%, samtidigt som medelklassen, dvs 80% av inkomsttagarna, ökat sina inkomster 
med 9-16%. De flesta har alltså fått det bättre samtidigt som vi ser minskade klyftor i 
samhället. 3 av 4 jobbskatteavdragskronor har gått till arbetstagare med en månadslön 
som understiger 30.000 kr. Vi har minskat företagens kostnader för att anställa samt gjort 
det enklare och mer lönsamt att driva företag. Vi har sänkt arbetsgivaravgiften för unga 
och inlett flera reformer för att bättre stödja människor utan jobb tillbaka till arbete. 
Genom sjukförsäkringsreformen har långa passiva sjukskrivningar ersatts med tidiga, 
aktiva insatser. Stora satsningar har gjorts på företagshälsovård och rehabilitering.  
 
Riksrevisionen beräknar att införandet av jobbskatteavdraget ger en ökad sysselsättning 
på 88.000 människor. Reformtempot har varit högt. Samtidigt har vi tagit ansvar för 
Sverige i en svår tid. Enligt Dagens Industri, som nyligen publicerade en genomgång av 
prognoser för Europas ekonomier, har Sverige de näst starkaste och uthålligaste 
statsfinanserna av alla EU-länder.  
 
Oppositionen har fel i sina beräkningar. Under mandatperioden har Sveriges kommuner 
och landsting 5.000 färre i sysselsättning, inte 25.000. Sveriges budgetunderskott hör till 
de absolut minsta, statsskulden ligger lågt till följd av amorteringar och tillväxten de 
närmaste åren beräknas bli i europeisk toppklass. Arbetslösheten bedöms ha toppat och 
väntas vara tillbaka på samma nivå som före krisen redan 2013 eller 2014. 
Alliansregeringen tar ansvar för Sveriges ekonomi. 
 
De rödgröna planerar i sin skuggbudget att låna till bidragshöjningar, de lägger mer 
pengar på A-kassan än på hela sin jobb- och utbildningssatsning. 
 

Vi vill att fler människor ska kunna stå på egna ben och känna glädjen i att försörja sig 
genom eget arbete. Fler företag ska starta, stanna och växa i Sverige. Vi vill se en skola 
där varje barn får chans att nå sin fulla potential. Sjukvården och omsorgen ska 
kännetecknas av tillgänglighet, kvalitet och valfrihet.  
Vi vill ge varje individ ökade möjligheter.  
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