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Jag anser att partiets reformering i huvudsak varit bra. Dock kan 
jag efter tre år i riksdagen konstatera att även den moderata 
riksdagsgruppen behöver reformeras. Idag präglas enligt min 
uppfattning riksdagsgruppen av konserverande maktstrukturer 
samt bristande självständighet och integritet. Ska vi vara 
långsiktigt framgångsrika som parti krävs att idéerna och 
värderingarna får ökat utrymme, att kompetens och förmåga 
uppvärderas och att karriärdriven anpasslighet städas bort. Av det 
skälet söker jag ett starkt personligt mandat för en sådan 
förändring. 
 
Nominerad av partiföreningarna i 19 av länets kommuner 



1. Sedan valet 2006 är jag riksdagsledamot med 
placering i finansutskottet. Det har varit tre lärorika år 
i riksdagen. Jag anser att jag har mycket mer att ge och 
söker därför ett förnyat och utökat förtroende. För att 
du som inte känner mig ska få en bättre uppfattning 
om huruvida jag förtjänar ditt förtroende så har jag satt 
samman lite information om vem jag är och vad jag 
står för. 
 
Jag är 49 år och bor tillsammans min hustru Rachel i 
Lohärad utanför Norrtälje i ett hus vi delar med våra 
fyra katter. Vi är stolta ägare till en liten besättning 
med Highland Cattle. 
 
Jag blev partipolitiskt aktiv för 15 år sedan och har 
innan jag blev riksdagsledamot varit kommunal 
fritidspolitiker i Norrtälje kommun bl.a. en period som 
ordförande för barn- och skolnämnden. 
 

 
Karlbergs slott, här gick jag den 190 officerskursen 
sedan starten 1792. 
 
3. Jag har under mandatperioden tjänstgjort som 
ordinarie ledamot av finansutskottet. Det har med 
anledning av finanskrisen varit mycket händelserikt. 
När det blev klart att jag skulle placeras i 
finansutskottet gick jag till Akademibokhandeln och 
inhandlade två läroböcker i Makroekonomi. Med 
bokkunskapen som grund och med föreläsare som 
Anders Borg och Stefan Ingves känner jag mig väl 
rustad att verka i finansutskottet. Jag har till och med 
blivit upptagen som medlem i Nationalekonomiska 
föreningen. 
 
Många har frågat mig varför jag inte sitter i 
försvarsutskottet. Jag tycker att det är viktigt att man 
skiljer på rollerna. Som riksdagsledamot är jag 
förtroendevald för Moderaterna och inte en 
representant för Försvarsmakten. Det har därför varit 
bra att jag hållit mig i en sorts karantän under denna 
mandatperiod. Men under nästa mandatperiod är jag 
redo att även spela en aktivare roll inom försvars- och 
säkerhetspolitiken.  

 

 
”En politiker måste kunna ta tjuren vid hornen!” 
En favoritbild i repris. Både jag och Frasse har blivit 
fyra år äldre sedan bilden togs. 
 
 
2. Jag har tjänstgjort 27 år i försvaret bland annat som 
utbildningschef vid Försvarshögskolans chefsprogram 
och som chef för enheten som genomför 
Försvarsmaktens strategiska framtidsstudie. De sista 
tre åren före min tjänstledighet för riksdagsarbetet 
verkade jag som personlig rådgivare åt 
överbefälhavaren. Jag har också tjänstgjort två år som 
elev vid amerikanska flottans tekniska universitet i 
Kalifornien, Naval Postgraduate School, och tagit en 
Master of Science samt erhållit utmärkelsen 
”Outstanding foreign student”. 2003 valdes jag in som 
ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien. 
 
Jag tycker att mina erfarenheter från ett långt och 
varierat yrkesliv i uniform tjänar mig väl i riksdagen.  
 

 
Här är en bild från ett studiebesök i Karlsborg. Ett 
kärt återseende, det var här jag för 27 år sedan hade 
förmånen att få lämna en DC 3:a när den fortfarande 
var i luften. 
 



 
Jag tar ofta emot pensionärsgrupper i riksdagen, som 
kanske framgår av bilden tycker jag att det är roligt att 
få berätta om såväl riksdagshusen som livet som 
riksdagsledamot. 
 
5. Jag är troligen den riksdagsledamot som tar emot 
flest gymnasieelever på besök i riksdagen. Under 
mandatperioden räknar jag med att träffa över 100 
gymnasieklasser från hela Stockholms län. För mig 
som till vardags lever i Lohärad är det mycket 
värdefullt att få ta del av den stora mångfald som finns 
inom länets olika gymnasieskolor och deras program. 
Genom sina funderingar runt politik i allmänhet och 
ungdomsfrågor i synnerhet bidrar ungdomarna till att 
ge mig en mer heltäckande ”verklighetsuppfattning”. 
 
I Norrtälje driver jag ett ungdomsprojekt med syftet att 
förbereda ungdomar så att de kan ställa upp som 
förtroendevalda för Moderaterna efter valet 2010. Jag 
är i grunden motståndare till generalisering och 
kvotering. Därför känns det stimulerande att få 
utveckla ungdomar så att de på egna meriter kan 
konkurrera om förtroendeuppdrag. 
 
 

 
Under valrörelsen till Europaparlamentet gästades 
”Den politiska talradion” av Anna Maria Corazza 
Bildt. Som synes var det inte helt lätt att få en ”syl i 
vädret” 
 

4. Uppdraget som riksdagsledamot består inte bara av 
utskottssammanträden, debatter och voteringar. En 
minst lika viktig uppgift är opinionsbildningen. Ett 
ypperligt tillfälle att opinionsbilda är genom att ta 
emot besök i riksdagen. Under lättsamma former får 
jag visa upp min ”arbetsplats”. Vi brukar också sitta 
ned i finansutskottets sessionssal och samtala runt 
dagsaktuella politiska frågor och besökarnas frågor. 
Jag satte upp målet att jag under mandatperioden 
skulle ta emot besök från 2000 väljare från valkretsen. 
Det målet kommer att vara uppnått redan till 
juluppehållet så inför nästa mandatperiod avser jag 
sätta ribban ännu högre.    
 
Jag tar gärna emot grupper i riksdagen och jag tycker 
att det vore roligt om fler moderata medlemmar 
nyttjade erbjudandet. Ta med pensionärsföreningen, 
bridgekamraterna eller några andra vänner och bekanta 
på ett besök i riksdagen!  
 

 
Här är en skolklass från Bernadottegymnasiet på 
besök hos mig i finansutskottets sessionssal. Jag 
brukar fråga eleverna vad de har för framtidsplaner, i 
denna klass svarade en flicka rappt: ”Jag tänker bli 
justiteminister”. 
 
 
6. Teknikutvecklingen skapar ständigt nya möjligheter 
för och krav på politiken. Min blogg 
dinledamot.blogspot.com är en av riksdagens mest 
lästa och har runt 1000 besökare/vecka.  
Sedan två år tillbaka har jag också mitt eget 
radioprogram ”Den politiska talradion – 
dinledamot.se”. Varje vecka finns ett nytt avsnitt att 
ladda ned. Programmet gästas ofta av någon aktuell 
person. Staffan Dopping, Gunnar Hökmark, PJ Anders 
Linder, Christofer Fjellner, Niklas Wykman, Sofia 
Arkelsten, Anna König Jerlmyr, Gustav Blix, Stig-
Björn Ljunggren och Maria Abrahamsson är exempel 
på personer som varit gäster. 

 



 
Några citat från kollegor och granskare 

 

 
 

 
 

 

”Det bästa med Göran Pettersson är hans genuina informationsarbete. Han skapar inte bara 
politik utan berättar också om den på enkla och bra sätt genom bloggen, Fejjan, små filmer 
och framförallt radion. Det är en modern och personlig inställning till riksdagsuppdraget 
som jag inspireras av. Och så har han humor också. Det behövs här.” 
 
Sofia Arkelsten, riksdagsledamot från Stockholm. Moderaternas miljöpolitiska talesperson 
 
”Genom sin skärpa, nyfikenhet och kunskap är Göran inte bara min kanske roligaste 
samtalspartner i riksdagen, utan också en viktig tillgång både för den moderata 
riksdagsgruppen och för riksdagen som helhet.” 
 
Gustav Blix, riksdagsledamot från Stockholm. Ledamot av utrikesutskottet 
 
 
”Att bedriva valrörelse och kampanj med Göran är både roligt och stimulerande. Oavsett 
vad man sätter i händerna på honom är man trygg att genomförandet alltid skapar mervärde 
för Moderaterna. Göran skapar en positiv och trivsam atmosfär vid kontakten med väljarna. 
Han är också mycket kreativ och analytisk vilket är till stor hjälp för mig som valledare.”  
 
Ingmar Wallén, legendarisk valledare för Moderaterna i Norrtälje kommun 
 
 

”Jag tycker att Göran Pettersson är en av de 
intressantaste Alliansledamöterna att följa: Han är 
inte bara aktiv och kreativ utan har integritet och 
tänker självständigt.” 
 
PJ Anders Linder, politisk chefredaktör för  
Svenska Dagbladet 

”Göran Pettersson som sitter på riksdagsstol 249 har 
den intressanta bloggen www.dinledamot.se. … Jag 
rekommenderar bloggen och poddradion som 
utmärkta exempel på hur en riksdagsledamot kan 
kommunicera bra med väljarna.” 
Thomas Mattsson, Chefredaktör för Expressen. 
Tidigare chefredaktör för Expressen Digitala Medier

 
*** 

Många kandidater redovisar något som närmast kunde vara egna politiska handlingsprogram. Jag tycker att det blir 
vilseledande. Vi som väljs in på den moderata valsedeln kommer givetvis inte att vara egna partier i riksdagen utan 
vi går till val på Moderaternas program. Däremot kan det vara på sin plats att deklarera i vilken riktning jag tänker 
försöka dra den moderata riksdagsgruppen. Jag är en stark anhängare av en ansvarsfull ekonomisk politik och jag 
gillar arbetslinjen. Jag ogillar kvoteringstänkande, statlig detaljstyrning av kommunerna och populism. Jag tycker 
att vi ska satsa mer på statens kärnuppgifter såsom skyddet mot inre och yttre hot. Jag tycker också att staten ska 
sluta med att lägga sig i kyrkans trosfrågor och att uppdelningen mellan kyrka och stat ska respekteras. 
 

***
Därmed var presentationen slut. Nu är valet ditt. Om 
du vill ha mig som din ledamot i riksdagen så lägg 
din röst för mig i Moderaternas provval 27 oktober – 
24 november. Om du delar mina värderingar och vill 
delta i provvalskampanjen så hör av dig. 
 

Mer information om kampanjen finner du på Internet 
www.dinledamot.se där finns också länkar till såväl 
”Den politiska talradion” som till min kampanjfilm. 
Kontakta mig gärna via via e-post 
goran.pettersson@riksdagen.se eller  
telefon 08-786 55 43 eller 070-388 00 21 

 
Tycker du att grafiken i den här broschyren är torftig? Då har du säkert rätt, jag har gjort den själv. 
Men oroas icke, jag kandiderar som riksdagsledamot inte som grafiker.

http://www.dinledamot.se/
mailto:goran.pettersson@riksdagen.se


 




