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Företag är inte bara bra för företagare, utan 
för oss alla. Det är nämligen genom dem 
som fl er jobb skapas i hela landet: hela fyra 
av fem nya jobb skapas av små företag. 
Därför har vi satsat hårt på att göra det 
billigare att starta och driva företag, och det 
har gett resultat. 

Faktum är att det aldrig tidigare har bildats 
så många nya företag i Sverige som under 
de senaste åtta åren. Det är vi glada över. 

Fler företag betyder fl er jobb, fl er 
skattebetalare och mer pengar till skolan 
och till sjukvården. Och det betyder fl er 
människor som får uppleva tryggheten och 
glädjen i att ha en arbetsplats att gå till. 
Därför kommer vi att fortsätta kämpa för att 
det ska bli ännu lättare att starta och driva 
företag. Det lovar vi.
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  KRISEN SEDAN 30-TALET: 
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När vi gick till val för både åtta och fyra år sedan, lovade 
vi att skapa fl er jobb. Och eftersom vi håller vad vi 
lovar, är 250 000 fl er i sysselsättning än förut. Jämfört 
med 2006 är det i dag fl er människor i arbete och 
färre i utanförskap.

Fler jobb betyder att fl er kan vara med och betala 
skatt så att vi får mer pengar till bland annat 
skola och sjukvård.

Men fl er jobb betyder också att fl er 
människor får uppleva tryggheten och 
glädjen som kommer med att ha ett 
jobb att gå till. Fler människor får 
arbetskamrater och en känsla av att 
delta och bidra. Det är värt mer än 
bara pengar.

Får vi fortsatt förtroende i höst lovar 
vi att på alla sätt fortsätta att ta 
ansvar för Sveriges ekonomi 
och se till att ännu fl er 
människor ska få ett arbete.
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 LAND ATT ÅLDRAS I.
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För fyra år sedan lovade vi att förbättra de äldres situation, 
och därför har vi satsat fl era miljarder kronor på att göra 
äldreomsorgen bättre. Det har gett resultat. Enligt uppgifter 
från både EU och OECD är Sverige i dag världens bästa 
land att åldras i. Förutom Holland är Sverige det land 
som satsar mest pengar på äldre, och ingen 
annanstans än här fi nns det fl er vårdanställda 
per invånare över 65 år. 

Men viktigast av allt är att brukarunder   -
sökningar visar att våra äldre faktiskt är 
nöjda. Nio av tio känner sig trygga med 
omsorgen de får. 

Det betyder förstås inte att vi lutar 
oss tillbaka och är nöjda. Allt kan 
alltid bli bättre. Därför kommer vi att 
fortsätta kämpa för att varje enskild 
äldre människa ska kunna känna sig 
trygg och få den vård och den omsorg 
hon eller han behöver. Det lovar vi.
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Trots den värsta internationella 
ekonomiska krisen sedan 30-talet är 
Sveriges ekonomi starkare i dag än 
för åtta år sedan. I alla EU-länder har 
statsskulderna ökat sedan år 2006 – 
utom i Sverige. Vår har minskat. 
Det är vi glada över.

Men ännu viktigare för oss är hur alla 
som bor i Sverige faktiskt har det. Och 
sedan vi kom till makten har mer pengar 
kommit in till skola och sjukvård, fl er jobb 
har skapats, utanförskapet har minskat 
och människor har fått mer pengar att 
röra sig med. 

Men viktigast av allt: det är i dag färre 
människor i Sverige som lever med små 
ekonomiska möjligheter.

En välskött ekonomi har alla nytta av. 
Vi vet att vi kan göra ekonomin ännu 
starkare. Om vi får fortsatt förtroende i 
höst lovar vi att fortsätta ta ansvar för 
att sköta ekonomin – oavsett om det blir 
goda eller dåliga tider i världen.
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