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Sammanfattning

Drygt 94 procent av de partiföreningar som svarat anser att det skulle vara bra
för Sverige om Vänsterpartiet ingick i en regering. Cirka 61 procent vill se en
S+V+MP-regering, cirka 20 procent en S+V-regering och cirka 9 procent en
regering med S+MP+Annan (företrädesvis Fi).
En överväldigande majoritet av partiföreningarna anser att de viktigaste
frågorna för Vänsterparitet är arbetslösheten och vinster i välfärden.

Om frågeprocessen

En viktig del i Vänsterpartiets interndemokratiska process handlar om att ge
partiledningen svar på frågor om hur partiföreningarna ser på politiska och
strategiska vägval inför valrörelsen 2014.
En elektronisk enkät har skickats ut till partiföreningarna, då de utgör basen i
Vänsterpartiet. Det betyder att vi inte tillfrågar enskilda medlemmar, eller för
den delen distrikt, fullmäktigegrupper, eller andra instanser i partiet. Det finns
inget hinder för alla aktiva att delta i diskussionen på andra sätt, men den
formella delen av processen riktas bara till partiföreningarna.
Våra partiföreningar har ombetts ta ställning till en rad frågor inför valet 2014.
Det rör sig om såväl politiska prioriteringar som inställningen till eventuell
regeringsmedverkan för Vänsterpartiet.
Vänsterpartiet har 311 partiföreningar. Enkäten har skickats ut till 270
föreningar. Det finns 177 poster i den elektroniska enkäten. Det innebär en
svarsfrekvens på 66 procent.

Regeringsfrågan

Tror ni att det vore bra för Sverige om Vänsterpartiet deltog i en
koalitionsregering med ett eller flera andra partier efter valet?

Tror ni att det vore bra för Sverige om
Vänsterpartiet deltog i en koalitionsregering
med ett eller flera andra partier efter valet?
Vet ej
Nej

Ja
Nej
Vet ej

Ja

Vilka andra partier bör Vänsterpartiet samarbeta med efter valet 2014?

Vilka andra partier borde Vänsterpartiet
samarbeta med efter valet 2014?
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S
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Fördelningen i diagrammet ovan är S+MP 60,58 procent, S+MP+Annan 9,49
procent, S 20,44 procent, MP 7,30 procent samt Ingen 2,19 procent.

Inför valet 2014 vilka tre frågor tror ni att väljarna tycker är viktigast?

Väljarnas 11 i topp

Ekonomisk politik/ skatter
Integration/ invandring
Bostäder
Miljö och klimat
Vinster i välfärden
Trygghetssystemen
Jämlikhet - klyftor
Vård, omsorg
Skola
Arbetstidsförkning
Arbetslöshet
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Vilka frågor bör Vänsterpartiets synas i?

(V)i bör synas i, 11 i topp

Ekonomisk politik/ skatter
Integration/ invandring
Bostad
Miljö och klimat
Vinster i välfärden
Trygghetssystemen
Jämlikhet - klyftor
Vård, omsorg
Skola
Arbetstidsförkortning
Arbetslöshet total
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