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KVALITETSSTUDIE

Kvinnorna och Europeiska unionen efter Europaparlamentsvalet i juni 2009

Täckning: EU 27
Undersökningsperiod för studien (TNS qual+): 8–15 juni 2009

Som komplement till de undersökningar som utförts före och efter valet1 och analysen 
om hur de båda könen röstade2 har en kvalitetsstudie genomförts i varje medlemsstat 
bland en grupp kvinnor i åldrarna 30–55 år. Studiens syfte är att utvärdera hur 
kvinnorna uppfattar sina villkor i det egna landet, att bättre förstå hur kvinnorna ser på 
EU och hur de upplever finanskrisens ekonomiska och sociala aspekter, samt att 
bättre analysera hur kvinnorna resonerade vid valet till Europaparlamentet i juni 2009.

En kvalitetsstudies uppgift är inte att vara representativ för den befolkningsgrupp som 
studeras, i detta fall kvinnor inom EU. Studien gör det möjligt att göra en djupare 
undersökning av idéer, uppfattningar och föreställningar hos en klart preciserad 
målgrupp och att förstå tankemekanismer i samband med ett särskilt ämne. Den kan 
därmed ligga till grund för genomförande av specifika åtgärder.

Det är mycket svårt och känsligt att göra en övergripande sammanställning av 
informationen som samlats in från de diskussionsgrupper som funnits i samtliga 
medlemsstater. Man kan ändå få fram vissa huvudlinjer som är gemensamma för alla 
länder. De geografiska indelningarna måste medföra viss generalisering och tar inte 
systematiskt hänsyn till komplexiteten i deltagarnas åsikter och resonemang.
Sammanställningen är alltså inte perfekt, men den har ändå fördelen att den betonar
vissa gemensamma huvudlinjer i en viss grupp av länder och får fram skillnader, som
ibland är mycket tydliga.

Sammanställningen som följer bygger på den analys som gjorts utifrån en indelning 
med olika grupper av länder. Sammanställningen är strukturerad så här:

                                               
1 Ordinarie Eurobarometerundersökningar 2008 (EB 70) och 2009 (EB 71)
2 Studie efter valet 2009 (EB 71.3). Bruttoresultat: Fokus på fördelningen mellan män och kvinnor
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I – Attityder som är gemensamma för alla deltagande kvinnor

De kvantitativa studierna har visat att kvinnor har en kyligare relation till EU än män. 
Den här kvalitetsstudien gör det möjligt att se vad som döljs bakom detta enkla 
konstaterande och att bättre förstå förhållandet mellan kvinnorna och politiken och 
deras relation till EU.

Kvalitetsstudien visar att kvinnorna i de olika EU-medlemsstaterna har följande 
punkter gemensamt:

Jämställdhet mellan män och kvinnor

 Det kan finnas olika nyanser och skillnader beroende på land, men alla 
kvinnor är kritiska till att det fortfarande inte råder någon absolut jämställdhet 
mellan män och kvinnor. I många texter hävdas att det råder jämställdhet, men 
verkligheten säger något annat. Och detta gäller på alla områden i samhället.

 I varje grupp av länder kan man konstatera att svaren påverkas av det 
historiska, kulturella, ekonomiska och sociala arvet.

Allmän uppfattning om EU

 Kvinnorna har en bild av EU som ibland kan tyckas paradoxal:

- Å ena sidan tycker kvinnorna att EU känns avlägset, verkar fungera på 
ett krångligt sätt och att det är svårt att bedöma dess verksamhet.

- Å andra sidan tycker kvinnorna, utan att riktigt veta varför, att EU 
känns inflytelserikt, både i den yttre verksamheten och i den inverkan 
unionen har på deras dagliga liv. Kvinnorna i denna åldersgrupp 
definierar sig som EU-generationen. En del av dem har vuxit upp med 
EU, andra har väntat på EU under flera år.

Kvinnorna ser EU som något självklart: på ett symboliskt plan är de fästa vid detta 
projekt för fred och ömsesidig hjälp, en positiv bild som står i kontrast till den 
byråkratiska verklighet som deltagarna upplever som svårtillgänglig. De betonar ändå 
EU:s grundläggande roll: de är medvetna om att en stor del av den nationella 
lagstiftningen på ett eller annat sätt är beroende av EU och att unionen spelar en 
avgörande roll för att skapa enhetlighet och regler.

Att kvinnorna är medvetna om detta betyder inte nödvändigtvis att de tycker om det, 
och attityderna till EU varierar ibland på ett mycket tydligt sätt mellan de olika 
länderna.

 En viss besvikelse gentemot EU:

Om man ser EU som något som till stor del är främmande men ändå ständigt 
närvarande kan man bli besviken på EU, av olika anledningar:
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- För att EU fått så dålig image. Här får ofta medierna skulden, precis som när 
det gäller andra ämnen som tagits upp i diskussionsgrupperna. Det deltagarna
framför allt anklagar medierna för är

o att inte förklara så att folk förstår,
o att de har en tendens att hellre berätta anekdoter än att gå på djupet 

med vissa frågor,
o att deras syn alltför ofta är negativ och inte tillräckligt konstruktiv.

- För att EU på grund av bristande kommunikation känns så avlägset.
- För att EU inte verkar skydda köpkraften som har urholkats genom krisen.

Hur ser kvinnorna på krisen?

 Under samtalen förklarade samtliga kvinnor att de kände sig berörda 
eller direkt påverkade av krisen. Hur de ser på situationen varierar kraftigt 
beroende på den ekonomiska situationen i deras land: deras reaktioner inför 
krisen kan vara allt från vag oro till en känsla av katastrof.

 Krisens inverkan är ekonomisk och social men även psykologisk. Till detta 
kommer en viktig faktor som består av moraliska frågeställningar och 
förtroendekris gentemot politiken i allmänhet.

 Av studien på detta område framgår i än högre grad än när det gäller den 
allmänna uppfattningen om EU att kvinnorna är negativa till mediernas 
olycksbådande inställning. Kvinnorna säger ofta att medierna skapar 
ångest och att de inte lyckas ge en bild av vem som gör vad och vem som är 
ansvarig för vad.

 EU ses inte som ansvarigt för situationen, men inte heller som särskilt 
lämpat att skapa en strategi för att slå tillbaka krisen. På nytt säger sig de 
kvinnor som deltagit i diskussionsgrupperna att de inte känner till EU:s roll, 
eftersom de inte fått den förklarad. De vet att EU gör någonting, men exakt 
vad? Dessa unionsmedborgare är inte säkra på att EU har förmågan att agera.

 De flesta deltagare anser dock att det är det amerikanska bankväsendet som 
bär det främsta ansvaret för att krisen utlöstes. Men de nationella 
bankerna och institutionerna måste också ta på sig ett stort ansvar när 
det gäller hanteringen av krisen.

 Det som framträder är inte en känsla av att vilja avskärma sig, utan tvärtom en 
viss vilja att få fart på saker och ting, att ändra beteende på gräsrotsnivå. I 
deltagarnas ögon är svaret från myndigheterna antingen obefintligt, 
otillräckligt eller olämpligt, och de väntar sig därför att det civila samhället 
ska ta sig an krisbekämpningen. För dem ligger lösningen delvis hos 
allmänheten. De vill att var och en ska ha en mer samhällsmedveten 
inställning och ett mer ansvarsfullt beteende.
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 Graden av oro varierar från land till land, men de frågor som i första hand 
bekymrar kvinnorna inom EU är

- arbetslösheten (kvinnorna är i allmänhet mer oroade för kommande 
generationers skull än för sin egen),

- den minskade köpkraften och den sänkta levnadsstandarden; i de 
länder som drabbast minst av krisen handlar det om en rädsla för 
framtiden, medan det i de hårdast drabbade länderna handlar om en 
verklighet som ibland inger riktig ångest,

- stress och kollektiv obehagskänsla i samhället på grund av att 
framtiden känns så osäker.

 Kvinnorna önskar i detta sammanhang en politik som är mer inriktad på 
sociala frågor, samhällsfrågor och miljöfrågor.

Politiskt intresse och politiska kunskaper

Kvinnorna säger sig vara mer intresserade av den lokala och nationella politiken
än av EU-politiken och den internationella politiken, som känns avlägsen och 
svårbegriplig.

Kvinnorna konstaterar att det är lättare att skaffa sig kunskap nu än tidigare, men de är 
missnöjda över att det är svårt att informera sig om EU i allmänhet och i än högre 
grad om hur EU:s normala verksamhet ser ut. Under diskussionerna blir de ofta 
själva förvånade över hur lite de kan om ämnet. På nytt kritiseras medierna för 
detta.

Valet till Europaparlamentet

 Kvinnorna i EU mellan 30 och 55 år erkänner att de är oinsatta i de 
EU-frågor som valet handlade om. De har känslan av att valkampanjerna 
snarare handlat om nationella frågor än om EU-frågor.

 Kvinnorna säger att de när de röstat låtit sig påverkas av den lokala situationen
och av hur deras land berörts av krisen.

 De berättar att de inte varit särskilt entusiastiska inför valet och inte fäst någon 
större vikt vid det.

 De som röstat säger för det mesta att de röstat för att uppfylla sin plikt och 
bekräftar att de i viss mån tvingat sig till det.

 De som inte röstat säger att det beror på att de inte bryr sig om valet, att de 
varit för dåligt informerade eller att de inte kunnat ta sig till vallokalen.

 De uppger att de inte känner till valresultatet särskilt noga.
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II. EU-medlemmar före 2004
Grupp 1: Länder i Norden och på kontinenten

DK, FI, SE, DE, AT, LU, NL, BE, FR

Jämställdhet mellan män och kvinnor

 Jämställdheten är stark i de nordiska och kontinentala länderna, men någon 
fullvärdig jämlikhet har ännu inte uppnåtts, varken när det gäller politik, löner 
eller inom familjen. Känslan av jämlikhet är ändå starkare i de nordiska 
länderna än i länderna på kontinenten.

 Deltagarna i denna grupp av länder erkänner att krisen inte drabbar dem 
direkt, men de fruktar att krisen kommer att äventyra den balans de lyckats 
uppnå mellan yrkesliv och privatliv.

Allmän uppfattning om EU

 Kvinnorna i de nordiska och kontinentala länderna har (med tydligt undantag 
för Österrike) en relativt sett mer positiv syn på EU-institutionerna än 
kvinnorna i de sydeuropeiska länderna.

 Bilden av EU har försämrats och EU känns avlägset och svårbegripligt.

 Kvinnorna i dessa länder som blev EU-medlemmar före 2004 menar att EU 
ofta förknippas med aspekter som skatter, omlokaliseringar, hur olika frukter 
ska se ut etc. I de nordiska länderna (Finland, Sverige och Danmark) nämns 
ändå regelbundet EU:s roll för miljöfrågorna och för bekämpandet av 
klimatförändringarna.

 EU:s inflytande upplevs som begränsat, bland annat för att det verkar så svårt 
för medlemsstaterna att komma överens om vissa beslut.

Hur ser kvinnorna på krisen?

 Oron hos kvinnorna i de nordiska respektive kontinentala länderna ser olika ut 
beroende på hur krisen påverkat deras land.

 I Nederländerna, Danmark, Finland, Sverige och Tyskland uttrycker 
deltagarna en oro som relativt sett är låg i förhållande till andra länder. 
De tycker att media dramatiserar krisen, upprörs över lyxkonsumtion och de 
stora skillnaderna i rikedom och är bekymrade över den minskade köpkraften.

 De franska, belgiska och luxemburgiska deltagarna anser att krisen har 
negativa återverkningar i deras land. De säger faktiskt att de är mer oroade 
för landets skull än för sin egen. De känner sig mer medvetna om skillnaderna 
mellan fattiga och rika, och i Frankrike upplever de att risken att bli fattig ökat 
och att medierna dramatiserar situationen så att ångesten inte släpper taget.
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Samtidigt anser kvinnorna att krisen är en del i en ekonomisk cykel och att 
ekonomin bara stagnerat tillfälligt.

 De österrikiska kvinnorna anser att situationen är mycket oroande och 
känner sig frustrerade, besvikna och orättvist behandlade.

Vilka frågor är viktigast?

 De frågor som kvinnorna i dessa länder bryr sig mest om är
- arbetslösheten,
- utbildning,
- familjen,
- sociala frågor,
- miljön.

Politiskt intresse och politiska kunskaper

 Deltagarna är politiskt intresserade, främst av den lokala och regionala 
politiken.

 Med undantag för Finland och Nederländerna säger sig deltagarna vara ganska 
dåligt informerade.

Valet till Europaparlamentet

 Varför och på vem ska man rösta?

- För att det är ens plikt.
- För att någon närstående säger det (familjen, kolleger, vänner)
- För att man alltid röstat på ett särskilt parti.
- För att en kandidat har ett bra program (inriktat på sociala frågor och 

vardagslivet)
- I Frankrike: för att rösta mot ett annat parti.

 Några särdrag:

 Frankrike, Nederländerna och Österrike: Kvinnorna röstar på det 
parti de alltid varit trogna snarare än av politisk övertygelse.

 Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Belgien och Luxemburg: 
Kvinnorna är mer intresserade av närpolitiken (social-, familje- och 
miljöpolitik). Trenden är att de röstar av politisk övertygelse snarare än 
av trohet mot ett särskilt parti.
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III. EU-medlemmar före 2004
Grupp 2: Storbritannien och Irland

Jämställdhet mellan män och kvinnor

 I Storbritannien är den formella jämställdheten mellan kvinnor och män lika 
långt kommen som i de nordiska och de kontinentala länderna. Samtidigt är 
många kritiska till uppsplittringen av kärnfamiljen, vilket kan leda till 
brottslighet och river upp det sociala skyddsnätet, inte minst i samband med 
krisens effekter.

 På Irland beklagar kvinnorna att deras land halkat efter när det gäller 
jämställdhet mellan män och kvinnor, både i fråga om politisk representation 
och i fråga om löner.

Allmän uppfattning om EU

 En majoritet av deltagarna från Storbritannien har en negativ syn på EU. Det 
som främst kritiseras är byråkratin och tungroddheten.

 Irländskorna ser EU-politiken som något som ligger långt från deras vardag. 
Liksom brittiskorna känner de inte mycket av EU:s inverkan på det dagliga 
livet.

 Liksom i de nordiska och kontinentala länderna har bilden av EU försämrats 
och EU känns avlägset och svårbegripligt.

 Kvinnorna i dessa länder som blev EU-medlemmar före 2004 menar att EU 
ofta förknippas med aspekter som skatter, omlokaliseringar, hur olika frukter 
ska se ut etc.

 EU:s inflytande upplevs som begränsat, bland annat för att det verkar så svårt 
för medlemsstaterna att komma överens om vissa beslut.

Hur ser kvinnorna på krisen?

 I dessa länder uppfattar kvinnorna krisen som något dramatiskt. Krisen har satt 
ett plötsligt stopp för en ganska god ekonomisk situation, vilket varit mycket 
omskakande och orsakat många bekymmer.

 För de flesta kvinnor i denna grupp innebär den allvarliga försämringen av 
situationen som de alla är vittne till i sin vardag att de är starkt kritiska till 
överdrifterna inom finanssektorn och att de tappat förtroendet för de
ekonomiska aktörerna.

 I första hand är de bekymrade över arbetslösheten, både för egen del och för 
sina familjemedlemmars skull.
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Politiskt intresse och politiska kunskaper

 De brittiska kvinnorna säger sig antingen vara mycket intresserade av politik 
(snarare av plikt än av övertygelse) eller också helt ointresserade. De irländska 
deltagarna säger att deras politiska intresse är medelmåttigt eller litet.

Valet till Europaparlamentet

 Varför och på vem ska man rösta?

- För att rösta mot något, i syfte att påverka den nationella politiken.
- Irländskorna tar upp traditionens och familjens inverkan på hur man röstar.

Brittiskorna nämner även omgivningens roll.
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III. EU-medlemmar före 2004
Grupp 3: Länder i Sydeuropa inklusive Malta och Cypern

EL, IT, PT, ES och MT, CY

Jämställdhet mellan män och kvinnor

I EU:s sydeuropeiska länder är jämställdhet än svårare att uppnå nu när krisen slagit 
till med full kraft.

 EU:s sydliga delar ligger i allmänhet efter de norra när det gäller frågor som 
rör jämställdhet mellan könen (med undantag för Cypern), men frågorna tar 
allt större plats. Här ligger Italien och Spanien längst framme. Deras 
lagstiftning har utvecklats mycket, särskilt i Spanien, och i Italien blir det allt 
vanligare med jämställdhetsrutiner.

 Särskilt på Cypern och Malta nämner kvinnorna ofta betydelsen av 
kärnfamiljens inverkan på livet.

Allmän uppfattning om EU

 Synen på EU är inte entydig i dessa länder som drabbats så hårt av krisen. 
Reaktionerna är ibland negativa, ibland positiva, ibland neutrala, beroende på 
informationsbrist och svårigheterna att förstå EU:s roll.

 Förutom de aspekter som dessa länder har gemensamt med de nordiska 
länderna (en vag, komplex och dålig bild av EU) betonar de flesta av 
deltagarna i Sydeuropa ändå EU:s positiva roll när det gäller att skapa regler. 
EU ses i allmänhet som något skyddande och stabiliserande, men vad EU 
egentligen gör är fortfarande svårt att sätta fingret på.

 Deltagarna önskar att EU skulle uträtta mer på socialpolitikens område, 
särskilt i frågor som gynnar balansen inom familjen (daghem, skolor etc).

Hur ser kvinnorna på krisen?

 Oron hos kvinnorna i de sydeuropeiska länderna ser olika ut beroende på hur 
krisen påverkat deras land.

 Krisen har negativa återverkningar men liten inverkan på det dagliga 
livet, menar deltagarna i diskussionsgrupperna på Cypern, Malta och i Italien. 
Kvinnorna säger sig vara oroade men egentligen inte särskilt drabbade av 
krisen (eller inte alls). På Cypern oroar de sig dock för att krisen ska påverka 
turismen negativt. I Italien och på Malta betonar deltagarna den allmänna 
känslan av osäkerhet som är direkt kopplad till invandringen.

 I Spanien, Grekland och Portugal menar deltagarna att situationen är mycket 
oroande. Vissa länder var redan hårt drabbade före krisen. Kvinnorna 
betecknar situationen som alltifrån oroande till okontrollerbar. De uttrycker en 
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känsla av besvikelse, frustration och orättvisa. Deras rädsla eller ibland ångest 
inför den stigande arbetslösheten framkommer klart under diskussionerna. 
Och en känsla av otrygghet i samhället läggs till den ekonomiska osäkerheten.

Politiskt intresse och politiska kunskaper

 Kvinnorna i södra EU tycks främst intresserade av närpolitiska och 
socialpolitiska frågor. De döljer inte sin besvikelse över hur det går till inom 
politiken (utom i Portugal där deltagarna är mer kluvna) men det betyder inte 
att de är ointresserade av politik i allmänhet. I Grekland har deltagarna inte så 
stort förtroende för de politiskt ansvariga, och det är just av denna anledning 
som de känner ett avstånd till politiken i allmänhet. På nytt betonar de hur 
svårt det är att skaffa sig kunskap, och de beklagar att informationen är av 
bristande kvalitet och dessutom opålitlig.

Valet till Europaparlamentet

 Deltagarna menar att valdebatten varit ganska ointressant och ofta inte haft
någon europeisk betydelse. De kvinnor som inte röstat betonar särskilt det 
faktum att de inte förstått meningen eller nyttan med valet, och att det är
därför de låtit bli att rösta.

 Varför och på vem ska man rösta?
- De allra flesta säger sig ha valt att rösta eftersom de ville vara trogna 

ett parti (utom i Italien och på Malta).
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V. EU-medlemmar efter 2004
Grupp 3: Länder i Östeuropa

BG, CZ, EE, HU, LV, LT, PL, RO, SK, SI

Jämställdhet mellan män och kvinnor

 I de östeuropeiska länderna talar man om en principiell jämlikhet som ofta 
inrättats tidigare än i de andra medlemsstaterna, men som i allt mindre 
omfattning tar sig konkreta uttryck.

 Den nationella situationen ser helt olika ut: I Estland och Lettland till exempel 
ligger man mycket nära den jämställdhet som råder i de nordiska länderna. 
Som kontrast finns Rumänien som är mycket ojämlikt socialt sett och där det 
ofta är kvinnorna som främst känner av detta. Kvinnorna i de andra länderna 
talar om ojämlikhet främst i dess ekonomiska form.

 Deltagarna tycks önska att EU skulle spela en större roll för att främja 
jämställdhet mellan män och kvinnor.

 I flera länder (Polen, Ungern och i mindre utsträckning Slovenien) är 
deltagarna kritiska mot att det råder sådan brist på sociala stödstrukturer
(daghem, mammaledighet etc).

Allmän uppfattning om EU

 Liksom i andra länder har man en kluven bild av EU: kvinnorna i EU:s östra 
delar uttrycker många förhoppningar men även en del tvivel.

- Positiva punkter: Bland många ämnen är det den fria rörligheten och 
sammanhållningen inom unionen som betonas av många kvinnor.

- För dem står EU för framsteg och utveckling, ekonomiska möjligheter, 
ny infrastruktur och tillgång till teknik.

- Negativa punkter: EU:s dåliga image (avlägset, tungrott och 
byråkratiskt) och förlust av en viss social trygghet. I Tjeckien och till 
viss del även i Polen nämner kvinnorna hoten mot den nationella 
suveräniteten. Kritiken mot den gemensamma jordbrukspolitiken är 
ganska kraftig i Rumänien och i Slovakien.

- Kvinnorna i denna grupp av länder säger att de inte riktigt känner till 
EU:s inverkan: de vet ofta att EU ligger bakom det stöd som betalas till 
deras land, men de vet inget om de närmare villkoren.
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Hur ser kvinnorna på krisen?

 Oron hos kvinnorna i EU:s östra delar ser olika ut beroende på hur krisen 
påverkat deras land.

 Situationen anses mycket oroande av deltagarna i Estland, Slovenien, 
Ungern, Slovakien, Bulgarien, Polen och Tjeckien. I alla dessa länder är det 
främst arbetslösheten man är rädd för, och generellt sett den försämrade 
sociala situation som krisen skapat. Mediernas negativa roll betonas lika 
starkt, eller kanske till och med starkare än i andra länder. I vissa länder 
(särskilt Bulgarien och Slovenien) poängterar deltagarna att varje medborgare 
måste ta ett visst ansvar i krisen.

 I Rumänien, Litauen och Lettland upplevs situationen som katastrofal. I 
dessa tre länder, som är de som drabbast hårdast av krisen, upplever man ofta 
att det kommer att bli ännu värre, särskilt när det gäller arbetslösheten. I 
Litauen och Lettland upplevs krisen som ett verkligt drama där man faktiskt 
inte vet hur det ska sluta. Till detta kommer en stark moralisk kris. I Rumänien 
förnimmer man en ångestframkallande känsla av att det är de fattigaste 
länderna, däribland det egna landet, som kommer att få betala för krisen.

Politiskt intresse och politiska kunskaper

 Intresset för politik hos kvinnorna i EU:s östra delar varierar stort, från totalt 
avvisande, via ett svagt eller normalt intresse, till starkt engagemang med 
livliga diskussioner.

 Kvinnorna säger sig sakna kunskaper om politik i allmänhet, och även om EU. 
De visar ändå större intresse för EU än kvinnorna i de länder som var EU-
medlemmar före 2004.

 Några särdrag:

 Slovenien, Slovakien, Lettland, Bulgarien och Ungern: När det 
gäller intresse säger kvinnorna i dessa länder att de varit mer 
engagerade i politiken tidigare. Idag känner de sig besvikna eller inte 
särskilt intresserade.

 Polen, Ungern, Estland och Rumänien: Kvinnorna är intresserade av 
politik men är trötta på skandaler, mediernas roll och korruptionen.

Valet till Europaparlamentet

 Valkampanjen ses som ointressant utom i Rumänien och Slovakien.

 Kvinnorna i EU:s östra delar har olika syn på meningen med att rösta:
- Litauen, Lettland: Kvinnorna tycker att deras röster inte spelar någon 

roll.
- Rumänien, Polen, Estland, Slovenien, Bulgarien: Kvinnorna tycker att 

deras röster har betydelse.
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- Ungern och Slovakien: I dessa länder råder det delade meningar bland 
deltagarna i diskussionsgrupperna i frågan om det är någon mening 
med att rösta.

- Tjeckien: Valet till Europaparlamentet ses som mindre viktigt än det 
nationella valet.

 Varför och på vem ska man rösta?
- Beroende på land har kvinnorna röstat antingen främst för att stödja ett 

särskilt politiskt parti eller för att stödja en viss kandidat.

 Kvinnornas reaktioner på valresultatet:
- Slovenien, Polen, Bulgarien: Deltagarna bryr sig inte.
- Ungern: Deltagarna är oroade över extremistpartiernas framgångar.
- Litauen: Deltagarna är missnöjda.
- Estland, Lettland: Deltagarna är nöjda.
- Slovakien: Deltagarna känner visst hopp och viss skepsis.

För ytterligare information kontakta:

Jacques Nancy +32 2 284 24 85
Steffen Schneider +32 2 283 28 52

Elise Defourny +32 2 284 11 23
Jonas Trifot +32 2 284 06 45

Andrew Clarke +32 2 284 12 16
Nathalie Lefèvre+32 2 284 12 26

FAKTARUTA

Deltagarnas inställning analyserades i samband med diskussionsgrupper som träffades i två 
timmar. Gruppernas sammansättning bestämdes utifrån följande kriterier:

- Grupperna bestod av 6–11 deltagare (16 i Belgien, där man hade två olika 
språkgrupper med 8 personer i varje) enligt den klassiska metoden för 
kvalitetsstudier.

- Kvinnorna var i åldrarna 30–55 år.
- De hade visst politiskt intresse men var inte aktiva eller starkt engagerade.
- Fördelningen var jämn mellan kvinnor som röstat och kvinnor som inte röstat i 

Europavalet.
- Kvinnorna kom från samhällets mellanskikt och hade olika slags sysselsättning.


