Mer resurser till jobb, skola
och välfärd
– eller fler skattesänkningar?
Socialdemokraternas valplan 2014

Innehåll
Vad avgör val?
Förmågan att:
• Se människors problem och
utmaningar
• Föreslå konkreta åtgärder
som kan hjälpa människor
• Tydliggöra skillnaderna i
politiken
• Formulera vision om vilket
land våra barn ska växa
upp, bilda familj och åldras i
• Nå ut med rätt budskap på
rätt sätt till rätt människor

Mål
Politiska frågor
Skiljelinje
Målgrupp
Väljarkontakt

Målet i riksdagsvalet är att bilda en regering
ledd av socialdemokraterna
Sep 2014:
• Bilda s-ledd regering
• Förbli Sveriges största parti
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Utmanande mål mot bakgrund av opinionsläget
senaste fem åren
• Ca 15% fler väljare än valet 2010
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I valet till Europaparlamentet vill vi vända en
negativ trend och öka resultatet
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Vi vill förtydliga och skärpa hur människor
upplever oss som parti

Karaktärsdrag
som Socialdemokraterna
står för och
vill förknippas
med

Valet 2014

Tidigare

Tydliga

”Allt till alla”

Kompetenta

”Alla kan allt”

Handlingskraftiga

Snällhet

Framtidsorienterade

Stolt historia

Vår politik ska vara framtidsorienterad och
handlingskraftig
Sverige ska inte vara
ett land som alla andra
1

2

Fler jobb och EUs
lägsta arbetslöshet
3

Mer kunskap
och mindre klasser

Bättre vård och tryggare omsorg

Tydliga framtidsidéer och program i alla politikområden

Hur vi ser på valet: Sverige ska inte vara ett
land som alla andra
Sverige är ett bra land. Men någonting håller på att gå sönder.
Arbetslösheten har bitit sig fast. Skolresultaten faller. De anställda i vården behöver ta hand
om allt fler gamla och sjuka. Människor far illa av vinstjakten i välfärden.
Moderaterna lovade lägre arbetslöshet och minskat utanförskap. Ambitionen var inte fel.
Men verkligheten visar att deras svar på varje samhällsproblem – att sänka skatten och
privatisera – inte fungerar. Nu ser de inte längre vad som händer i vårt land.
Vi socialdemokrater vill istället se ett land där vi samlas för att utveckla vår samhällsmodell.
Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Där konkurrenskraft och anständighet går hand
i hand. Sverige ska vara unikt.
Vi ska bo i ett land där kvinnor och män går till jobbet, tar ansvar, känner sig trygga och just
därför är fria. Där unga som idag saknar arbete får en jobbigare morgon, men ett rikare liv.
Därför finns ett mål som är viktigare än alla andra: Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU
2020. Det kräver mer samarbete och investeringar i framtiden så att svenska företag kan
växa och anställa. Så kan vi bäst ta oss an de stora framtidsutmaningarna, som att minska
klimatförändringen och säkra tillväxten i den globala konkurrensen.
Med fler jobb får vi också råd med en välfärd att vara stolta över.
Sverige behöver en ny riktning. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben är viktigast. Sedan
skolan och välfärden. Mindre klasser och fungerande vård går före fler skattesänkningar.
Den 14 september avgör du Sveriges väg in i framtiden!
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Satsningar på jobb,
skola och välfärdens
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Konfliktytan: Mer resurser till jobb, skola och
välfärd eller fortsatta skattesänkningar

Att lösa
gemensamma
utmaningar
tillsammans

Att var och en ska lösa
MOT
varje utmaning själv

Fortsatta
skattesänkningar

De frågor vi tycker är viktigast är också de
frågor som de flesta svenskar prioriterar
Störst
förtroende Betydelse

Jobb
Viktigaste
sakfrågor
enligt
väljarna
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Risk att m och
stödpartierna
kommer att
undvika
diskussion om
sakpolitik och
skillnader, och
istället fokusera
på det politiska
spelet

Vi kommer att fokusera på vår politik i
sakfrågor, inte på politiskt spel
”Forskning visar att
gestaltandet av
politik som spel och
strategi leder till
minskat politisk
intresse och
förtroende för
politiker”

Andel inslag/artiklar om…
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Jesper Strömbäck,
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Våra målgrupper är värderingsbaserade och
skiljer sig mellan valen och i målsättning
~6 miljoner
väljare
röstade 2010

Ca 12%: Målgrupp i riksdagsvalet:
Människor som röstade på alliansen 2010
men nu överväger socialdemokraterna
Ca 18% i målgrupp för
EU-valet: Socialdemokratiska väljare som normalt
inte röstar i EU-val

Ca 16% Kärnväljare i båda
valen. Mål att aktivera dem att
på olika sätt delta i valrörelsen
55% vi-orienterade

Vi vill sprida våra budskap genom ett stort
antal samtal och kreativa initiativ
En omfattande
samtalskampanj

En kreativ
reklamkampanj

Dialog med
väljare online

1,5 miljoner
väljarsamtal

Ca 20+50
miljoner kr

Testa nya
metoder

• 1,2 miljoner
dörrknackningar

• TV för att
informera och
väcka känslor

• Dialog med
osäkra väljare

• 300 000 andra
samtal, framför
allt telefon

• Stortavlor för att
mobilisera
• Valsedlar till ett
stort antal
hushåll

• Engagemang av
frivilliga
• Diskussion med
fokus på
sakfrågor

Valrörelsens tre faser
Positionera
Nov

• 100 000 samtal
• Karaktärsdrag
• Kännedom
• Trovärdighet
• Rätt frågor i
fokus
• Jobben i båda
valen

Aktivera
Mars

Övertyga
EU-val

• 500 000 samtal
• Mobilisera
• Hitta osäkra
väljare till
septemberval
• Reklam och
media

Val

• 900 000 samtal
• Övertyga osäkra
• Fokus på
målgruppen
• Förstärka
karaktärsdragen
• Slutspurt
mobiliserar

Sammanfattning
Mål

• Vårt mål i riksdagsvalet är att vara största parti och kunna bilda en socialdemokratiskt
ledd regering efter valet . Utifrån nuvarande opinionsmässiga läge bedömer vi att det
kräver minst 35% av rösterna.
• I Europaparlamentsvalet vill vi bryta den nedåtgående trenden för s och förbättra
resultatet jämfört med 2009, vilket kräver ett väljarstöd på minst 25%.

Politiska
frågor

• De viktigaste frågorna för att möta samhällets utmaningar är jobben. Därefter kommer
skolan, vården och omsorgen. Så kan vi lösa de stora framtidsutmaningarna. Det är också
de frågor som en stor majoritet av väljarna vill att valet ska handla om.
• Det är ett ideologiskt val.

Konflikt

–

Det står mellan jobb, skola, välfärd och fortsatta skattesänkningar

–

Det står mellan framtidsinvesteringar och fler privatiseringar

–

Det står mellan att möta framtiden genom att lösa gemensamma utmaningar tillsammans
eller att klara varje problem ensam

• Vi tror att vår politik finner stöd bland samarbetsinriktade, vi-orienterade väljare

Målgrupp

–

I EU-valet kommer vi i första hand att rikta oss mot dem som röstar på oss i riksdagsvalet,
men som aldrig eller sällan röstar i EU-valet

–

I riksdagsvalet söker vi förtroende hos de väljare som i något av de senaste två valen
röstat på den moderatledda alliansen men nu kan tänka sig rösta S

• Vi vill kommer att driva vår valkampanj genom samtal och en kreativ kampanj i såväl
traditionell som ny media och har satt upp ambitiösa mål för oss själva

Väljarkontakt

–

Vi ska prata med 1,5 miljoner väljare, varav 80% i dörrknackning

–

Vi ska driva en effektiv, kreativ och nytänkande reklamkampanj

–

Vi ska driva en innovativ kampanj i sociala medier, för att skapa dialog med väljarna

• För 2014 års valrörelser har vi en reklambudget på totalt ca 70 Mkr, ca 30% lägre än 2009
och 2010

