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Abstract: An essay in Political science. 

This is a study about the extreme right and populist meps in the European Parliament, and the 

purpose of this study is to explain how the ways they organise themselves in a political group 

within the European Parliament can influence EU:s democratic system in a negative direction. 

     The essay explores the rise of the right-winged parties in the European Parliament. Populism 

as a phenomenon is the ideology upon which the extreme right parties have based their politics 

and is something that could change shape dependent on the situation. 

     The essay thus investigates whether there is a connection between the phenomena and the 

low voter turnout in the European Parliamentary elections. The two research questions are 1. 

Can the low-level participation be a root cause of the extreme right and populist parties gaining 

power in the European Parliament? and 2. Is the impact a threat to democracy? 

     The European Parliament is one of the most important institutions in the European Union 

and is the only institution whose leaders are elected in public elections, therefore the low level 

of participation is an important issue to study. 

     The result of the study is that the extreme right parties pose a threat to EU:s democracy when 

they get to much power and the opportunity to change the political agenda. 

 

Key words: Populism, The European Parliament, European Parliament elections, democracy, 

extreme right. 
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1. Inledning 

EU är en av de största aktörerna på den internationella arenan, detta tack vare alla prövningar 

unionen utsatts för sedan kol och stålunionen bildades. I samband med alla utvidgningar och 

utmaningar som skett har unionen utvecklats och blivit en starkare och mer betydelsefull aktör 

att räkna med. EU:s medlemsländer och institutioner är två av grundstenarna för att EU ska ses 

som den viktiga internationella aktör som de utger sig för att vara.  

   Att främja och utveckla demokratin är ett av EUs utrikespolitiska mål, vilket även stärktes i 

samband med undertecknandet av Lissabonfördraget 2009.1 I samband med Lissabonfördraget 

som i huvudsak syftar till att göra EU mer demokratiskt fick även Europaparlamentet en mer 

utökad makt, vilket innebär att de folkvalda representanter som sitter i parlamentet har ett stort 

inflytande på medlemsländerna och EU. På så sätt är EU förespråkare för en fungerande 

demokrati och som förespråkare behövs även en sådan genomlysning av Europaparlamentet 

som är den folkvalda institutionen.  

   EU är uppbyggt av sju institutioner som alla har en betydande och avgörande roll. De har 

vardera en huvudsaklig uppgift och alla institutioner krävs för att unionen ska fungera på det 

sätt som det är tänkt. Europaparlamentet är en av de viktigaste institutionerna inom EU och är 

den enda institution där representanterna är valda genom nationella val och här tas både beslut 

gällande EU:s budget och EU:s lagstiftning. Det innebär att besluten som tas här har stor 

betydelse för EU och alla medlemsländer. Det innebär även att representanterna som är valda 

att sitta här hela tiden ska utgå från att göra det bästa för EU och fatta de beslut som är bäst för 

medlemsländerna. Därför är det viktigt att de personerna som har detta ansvar även har för 

avsikt att alltid ta de beslut som är bäst för både medborgare och medlemsländer. 

   Högerextrema och populistiska partier från flera av Europas länder har mer och mer börjat 

intressera sig för Europaparlamentet och de har genom nationella val lyckats öka sitt förtroende 

bland medborgarna. I samband med diskussionen kring högerextrema partier uppkommer även 

populism. Populism är ett fenomen som kan uppfattas olika och ses som en skepnad som 

partierna använder sig av och grundar sina tankar i. Populismen förespråkar att vissa sociala 

grupper så som invandrare exkluderas i samhället och anser att det inte ska finnas någon 

överordnad makt.2 2015 bildade flera högerextrema partier en politisk grupp och den är numer 

en av åtta etablerade politiska grupper i Europaparlamentet. Denna grupp går under namnet 

Europe of nations and freedom (ENF).  

                                                
1 Europeiska Unionen, Utrikes- och säkerhetspolitik, 12/6–2018. 
2 Diamond, L., When does populism become a threat to democracy? s. 6. (hämtad 13/6–18).   
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1.1 Problemformulering. 

Det övergripande problemet för studien är att de högerextrema partierna utgör ett hot mot EU:s 

demokratiska system. När de högerextrema partierna ökar sin framgång uppstår risken att de 

demokratiska partierna blir underrepresenterade, både inom Europaparlamentet och det egna 

landet. Detta utgör ett problem på grund av att de högerextrema partierna förespråkar populism, 

vilket ses som nästa steg av demokrati och de menar att demokratin inte fungerar som det är 

tänkt och riskerar att ersättas av populismen.  

   De högerextrema partierna är demokratiska på så sätt att representanterna är direkt valda av 

folket, men genom att de förespråkar populism strider partierna mot demokratins principer på 

så sätt att de väljer att exkludera vissa sociala grupper såsom invandrare, andra kulturer och 

etniska minoriteter.3 De som förepåkar populism hävdar att endast de själva representerar det 

riktiga folket, vilket visar på en djup och icke-demokratisk tankegång.4  

   Det är viktigt att förklara detta hot mot EU:s demokratiska system eftersom de högerextrema 

partierna runt om i Europa på senare tid ökat sin framgång och populismen därmed får ett 

starkare fäste, genom ett starkare fräste får de fler anhängare och åsikterna blir mer och mer 

accepterade på den politiska agendan.  

 

1.2 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med studien är att förklara hur högerextrema och populistiska europaparlamentariker när 

de organiserar sig i en politisk grupp inom Europaparlamentet kan påverka EU:s demokratiska 

system i negativ riktning.  

- När utgör de högerextrema partierna ett hot mot demokratin inom EU? 

 

1.3 Bakgrund  

Denna del kommer utgå från tidigare forskning och ge en djupare inblick i de olika delarna som 

är viktiga för att besvara studiens syfte och frågeställning. Kapitlet är uppdelat i fyra delar och 

den första delen handlar om Europaparlamentet, och kommer belysa institutionens viktigaste 

områden och betydelsen av representanterna som sitter där. Valdeltagandet är nästa del och 

kommer analyseras från Europaparlamentsvalet 1979 och framåt för att se hur statistiken har 

ändrats över tid och inom vissa medlemsländer. Tredje kapitlet är en övergripande redogörelse 

över de högerextrema partierna och hur de framställs. Nästa del är kring ENF för att ge en 

                                                
3 Diamond, L., When does populism become a threat to democracy? s. 6. (hämtad 11/6-18).   
4 Wodak, R., Right-wing populist parties pose clear short and long-term dangers, 24/7-2017. 



 6 
 

sammanfattning av den politiska gruppen. Sista delen kommer ge en kortfattad beskrivning av 

demokrati. 

 

1.3.1 Europaparlamentet 

Europaparlamentet är den enda av EU:s sju institutioner där varje ledamot är tillsatt genom 

nationella val, vilket innebär att de är folkvalda av medborgarna inom varje medlemsland. Detta 

innebär att Europaparlamentet utgör en viktig roll för medborgarna då de har möjlighet att 

direkt påverka vilka representanter som väljs in i parlamentet och hur de representerar det egna 

landet. På så sätt utgör representanterna en viktig del för att medborgarna och det egna landet 

ges en möjligheten att påverka och känna att de är delaktiga i de beslut som fattas i parlamentet.5 

   I samband med Lissabonfördraget som trädde i kraft 2009 utökades Parlamentets makt och 

befogenhet på ett flertal områden. EU lagstiftningen, EU:s budget och kontroll av 

kommissionens arbete är några av de delar där parlamentet nu tillsammans med ministerrådet 

tar avgörande beslut.6  

   En av parlamentets viktigaste uppgifter är att just kontrollera kommissionens arbete och 

granska de rapporter som de lägger fram. Kommissionen kan ses som EU:s regering och 

Europaparlamentet som EU:s riksdagen, med hjälp av Lissabonfördraget har parlamentet nu 

makten att avgöra vem som får uppdraget som ordförande för kommissionen vilket ses som en 

av EU:s tyngsta och viktigaste poster.7 Alla väljare ges i samband med detta en möjlighet att 

påverka och bestämma vem som tillsätts som ordförande, därför är vikten av att rösta i de 

nationella valen en betydande del för att rätt representanter ska tillsättas.  

   Parlamentet har möjlighet att genom sin makt misstroendeförklara kommissionen och den 

utnämnde ordföranden ifall fel eller regelbrott har begåtts. Detta visar på vilken ställning 

parlamentet besitter och vikten av att de beslut som tas alltid är gynnande för medborgarna, 

men även att de folkvalda representanterna har rätt avsikter i sitt uppdrag.8 

   Den politiska sammansättningen i Europaparlamentet skiljer sig från utformande av 

medlemsländerna på så sätt att parlamentet är uppbyggd av politiska grupper och inte politiska 

partier. Det innebär att ledamöter från alla medlemsländer bildar politiska grupper med andra 

medlemsländer med motsvarande politisk tillhörighet, ledamöterna representerar nu en politisk 

                                                
5 Bache, Ian, Bulmer, Simon, George, Stephen, Politics in the European Union, s. 292. 
6 Europaparlamentet efter Lissabonfördraget: stärkt roll i formandet av Europa. 2018. (10/4–18).  
7 Bache, Ian, Bulmer, Simon, George, Stephen, Politics in the European Union, s. 296. 
8 Bache, Ian, Bulmer, Simon, George, Stephen, Politics in the European Union, s. 300. 
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grupp och inte en nationalitet. Antal ledamöter som tillsätt beror på landets storlek och 

invånarantal, ju större geografiskt land desto fler representanter och vice versa.9   

   25 ledamöter från minst sju medlemsländer är kravet för att en politisk grupp i 

Europaparlamentet ska få bildas och i sin tur bli erkänd av de andra grupperna.10 De här 

siffrorna är betydande för vilka grupper som får bildas och vilka konsekvenser det kan få. För 

att uppnå kraven för att bilda en politisk grupp i parlamentet är utvidgningen av EU en 

betydande del, antal länder och personer är avgörande ifall en ny grupp kan bildas eller inte. På 

grund av att ledamöterna som tillsätts i Parlamentet är folkvalda har de politiska grupper som 

sitter i parlamentet en betydande roll för EU och besitter vardera en stor makt över agendan. På 

så sätt kan det skapa problem ifall ett stort antal högerextrema partier tillsätts som 

representanter i parlamentet och tilldelas denna makt.  

 

1.3.2 Det förändrade valdeltagandet 

Europaparlamentet har sedan den instiftades ständigt försökt öka sin makt och sitt inflytande 

och det går tydligt se att en förändring har skett i valdeltagandet sedan det första 

Europaparlamentsvalet 1979.11 Valen till Europaparlamentet genomförs med fem års 

mellanrum och sedan 1979 har valet genomförts under åren 1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 

2009, 2014.12 Nästkommande val är 2019 och har stor betydelse för den framtida 

sammansättningen i Europaparlamentet.  

   Enligt tidigare forskning kan valdeltagande delas in i tre olika kategorier, först institutionella 

förklaringar som beskriver skillnaden mellan valdeltagandet inom olika politiska system. Den 

andra är kontextuella förklaringar som syftar på skillnaden mellan geografiska områden eller 

sociala miljöer, den kan även ge en förklaring på politisk kontext. Den tredje är 

individförklaring och ger helt enkelt en förklaring på varför vissa väljer att rösta medan andra 

avstår. De här tre försöker vardera ge en förklaring och är betydande för att förstå vikten av 

valdeltagandet och att rösta i allmänna val.13 

   Enligt en sammanställning av valresultatet från 1979 till 2004 framkommer det att 

valdeltagandet har sjunkit i princip alla medlemsländer. I första valet 1979 hade EU tio 

medlemsländer där två länder hade röstplikt medan övriga länder hade möjligheten att avstå 

från att rösta, sedan första valet har det genomförts ytterligare sju val och trenden av ett lågt 

                                                
9 Bache, Ian, Bulmer, Simon, George, Stephen, Politics in the European Union, s. 303–304. 
10 Bache, Ian, Bulmer, Simon, George, Stephen, Politics in the European Union, s. 304. 
11 Bache, Ian, Bulmer, Simon, George, Stephen, Politics in the European Union, s. 292. 
12 Martinsson, Johan, Värdet av valdeltagandet, 2007. s. 29. 
13 Martinsson, Johan, Värdet av valdeltagandet, 2007. s.35. 
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valdeltagande har bara fortsatt. Belgien och Luxemburg som har röstplikt hade vid valet 1979 

ett valdeltagande på 91,4 procent samt 88,9 procent och vid valet 2004 ett resultat på 90,8 

procent respektive 90,0 procent, detta är betydligt högre siffror än genomsnittet för 

Storbritannien som de senaste sex valen legat kring 33,3 procent, Frankrike kring 51,4 procent 

och Nederländerna som hamnade på 43,5 procent.14 

   Denna procentuella skillnad beror på att Belgien och Luxemburg har röstplikt vilket innebär 

att medborgarna inte kan avstå från att rösta då risken finns att böter utdelas till de som avstår.15 

Valet är fortfarande frivilligt även för Belgien och Luxemburg men på grund av att 

konsekvenser kan införas går majoriteten av medborgarna och röstar vilket i sin tur bidrar till 

att de båda länderna har ett betydligt högre valdeltagande än resten av EU:s medlemsländer.  

   Det senaste valet 2014 bidrog inte till någon större skillnad, Belgien och Luxemburg hamnar 

vardera kring 89.64 procent respektive 85,55 procent vilket är en minskning från tidigare år 

men fortfarande en  hög siffra i jämförelse med andra länder. Storbritannien, Frankrike och 

Nederländerna ligger kring 30–40 procent vilket återigen är en minskning från det tidigare 

valdeltagandet och att bedöma utifrån statistiken så fortsätter trenden med det låga 

valdeltagandet nedåt.16  

   I samband med den östra utvidgningen 2004 gick ett flertal länder med i EU och däribland 

Ungern.17 Landet har sedan dess gått från ett valdeltagande kring 38 procent till 28 procent 

vilket är ett lågt valdeltagande och resultat kan påverkas av både att landet saknar röstplikt men 

även att landets politiker är skeptiska till EU.18  

   Ifall ett liknande system som finns i Belgien och Luxemburg skulle införas i resten av EU:s 

medlemsländer skulle förmodligen valdeltagandet öka, och även fördelningen i 

Europaparlamentet skulle förmodligen se annorlunda ut. På grund av att både Belgien och 

Luxemburg har röstplikt, vilket medför att deras valdeltagande är betydligt högre än resten av 

EU:s medlemsländer, vilket i sin tur skulle kunna vara gynnande för EU. De som i nuläget har 

mest att vinna på att valdeltagande är lågt är främst de högerextrema och populistiska 

partierna.19 När deltagandet är lågt behövs inte lika många röster per parti för att partiet ska få 

en plats i parlamentet. Detta påverkar fördelningen av platserna i parlamentet och partierna ges 

                                                
14 Martinsson, Johan, Värdet av valdeltagandet, 2007. s. 30. 
15 NE Nationalencyklopedin, Valdeltagande. 2001. (Hämtad: 14/5-18).  
16 Europaparlamentet, Resultat för EU-valet 2014. 2014. (Hämtad:17/4–18).  
17 Bache, Ian, Bulmer, Simon, George, Stephen, Politics in the European Union, s. 532. 
18 Europaparlamentet, Resultat för EU-valet 2014. 22/9-2014. (Hämtad: 17/4–18).  
19 Martinsson, Johan, Värdet av valdeltagandet, 2007. s. 47. 
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större utrymme och en starkare position. Det gäller både nationella val och 

Europaparlamentsvalet.20    

 

1.3.3 Högerextrema partier  

De högerextrema och främlingsfientliga partierna har blivit ett omtalat ämne de senaste åren. 

Högerextrema och främlingsfientliga partier kan definieras olika beroende på hur de framställs, 

i denna kontext definieras partierna som förespråkare för populism och motståndare till 

invandring och kritiska till EU.21 Partierna och organisationerna har gjort en betydlig ökning 

både till antal partier och anhängare runt om i Europa. Framgångar är svåra att missa och av 

EU:s 28 medlemsländer finns det i princip ett parti inom varje land som står för de högerextrema 

åsikterna och bidrar till att framgången fortsätter. I ett flertal av EU:s medlemsländerna sitter 

partierna på förtroendeuppdrag för Regeringen vilket tyder på hur mycket partierna ökat sitt 

inflytande, sin makt och sin röst.22  

   Frågor om invandring, nationalism och det egna landet är några av deras hjärtefrågor som de 

ihärdigt debatterar och diskuterar kring. De är starka motståndare till invandring och de 

förespråkar att enbart de som är födda och har släktingar sedan långt tid tillbaka i landet borde 

få ta del av de rättigheter och förmåner som erbjuds.23 De internationella relationerna som utgör 

en viktig del för EU och samarbetet mellan medlemsländerna förändras och påverkas mer och 

mer av den ökade tilliten till de här partierna.24 Begreppet högerextremism används som ett sätt 

att beskriva en viss typ av grupp eller parti som förespråkar nationalism, och detta är bara ett 

av flera namn som används för att beskriva  fenomenet. Nationalism, populism, 

främlingsfientliga och rasister är ytterligare några begrepp som används för att beskriva vad 

partierna grundar sina tankar och åsikter i.25  

   Förtroendet för de högerextrema och populistiska partierna har ökat mer och mer runt om i 

Europa. Frankrike, Italien och Nederländerna är bara några exempel på EU-länder där partier 

fått fäste och ständigt ökar sin ställning bland medborgarna.    

   Det ökade förtroendet för högerextrema och populistiska partier runt om i Europa utgör en 

stor risk för EU och den politiska processen, på grund av att den högerextrema partierna gynnas 

av ett lågt valdeltagande då partierna inte behöver lika många röster för att öka sitt inflytande i 

                                                
20 Kristianstadsbladet, Lågt valdeltagande banar väg för extremhögern. 7/6-2004. (Hämtad: 14/5-18).  
21 Sandelind, C., Högerpopulistiska partier. Migrationsinfo.se, 13/4-2016.  
22 Bjurwald, L., Extremhögern i Europa, FORES 2010, s.12. (Hämtad: 26/4–18).   
23 Diamond, L., When does populism become a threat to democracy? s. 6. (hämtad 11/6-18).   
24 Sandelind, C., Högerpopulistiska partier. Migrationsinfo.se 13/4-2016. (Hämtad: 13/5-18).  
25 Hettne, Björn, Från Pax Romana till Pax Americana: Europa och världsordningen, s.52. 
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EU-parlamentet.26 Kännetecknet för många av partierna är EU skeptiker och starka motståndare 

till invandring. Populism ses som ett fenomen som de högerextrema partierna använder sig av 

tillsammans med nationalism som ideologisk utgångspunkt.27  

   Nationalismen utgår ifrån folket och den självständiga staten, det är en övertygelse om att alla 

med samma bakgrund i form av språk, kultur och religion ska utgöra en egen stat. Nationalism 

som ideologi är en process som sträcker sig långt tillbaka i tiden och syftet är att utveckla och 

gynna den egna staten och det ursprungliga folket.28  

   Det ses som en främlingsfientlig ideologi genom att andra kulturer och bakgrunder inte 

accepteras, ideologin började som en strävan för att utveckla den egna staten men har mer och 

mer övergått till ett rasistiskt tankesätt och nolltolerans mot folk från andra stater.29   

   Citat av Ruth Wodak: 

”Right-wing populist parties claim that they and only they represent the ‘real people’ in 

a nativist and culturalist sense. This ideology manifests a deeply authoritarian mindset” 

(Wodak, R.,  Five views: Is populism really a threat to democracy? 2017).  

 

1.3.4 ENF  

Sedan några år tillbaka finns en etablerad politisk grupp i Europaparlamentet som företräder 

den högerextrema politiken, den går under namnet ENF och står för ”Europe of nations and 

freedom”. Detta innebär att gruppen har tillräckligt stort stöd från medborgarna för att få sin 

politik och sina politiska åsikter genomförda.30  

   Det franska partiet Front nationale och Partij voor de Vrijheid (Frihetspartiet), från 

Nederländerna är drivkraften bakom bildandet av ENF. Initiativet till gruppen har funnit sedan 

några år tillbaka men det är under 2015 som tillräckligt många partier och ledamöter gått 

samman för att representera den här typen av åsikter i Europaparlamentet.31   

   Gruppen består av representanter från åtta olika länder däribland Österrike, Polen, Tyskland 

med flera. Gruppen är kritiska till EU och ser massinvandring, även öppna gränser och en 

gemensam valuta ses som ett hot och gruppen har som mål att åtgärda detta.” We stand for a 

Europe of economic cooperation between nation states”.32 

 

                                                
26 Martinsson, Johan, Värdet av valdeltagandet, 2007. s.47.  
27 Sandelind, C., Högerpopulistiska partier. Migrationsinfo.se 13/4-2016. (Hämtad: 16/4-18).  
28 Hettne, Björn, Från Pax Romana till Pax Americana: Europa och världsordningen, s.52.  
29 Hettne, Björn, Från Pax Romana till Pax Americana: Europa och världsordningen, s.53. 
30 ENF: Europe of Nations and Freedom, About,  2016. (Hämtad: 16/4–18).  
31 Nyhetssajten europaportalen, ENF Högerextrema EU-kritiker, 26/1-2018. (Hämtad: 17/4–18).  
32 ENF: Europe of Nations and Freedom, About, 2016. 
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1.3.5 Demokrati 

Demokrati kan definieras olika beroende av vems synsätt man utgår ifrån och vilka åsikter samt 

tankar som präglar detta. Det finns även olika typer av demokrati som i sin tur påverkar hur det 

framställs. Representativ demokrati utgår ifrån folkets vilja och de folkvalda representanterna 

är de som styr staten.33 

   Synsättet kan skilja sig åt men även själva begreppets betydelse, fenomenet demokrati är både 

heligt och lättsinnigt men beskrivs i de flesta fall som makt och regler. Demokrati utgår ifrån 

ordet demos som också kan förstås som folket, folket i sin tur är vad som utgör staten.34 Staten 

och folket är själva meningen med representativ demokratin och är anledningen till att den 

ständigt växer och etableras inom fler och fler länder. Demokratin är ett styrsätt som kan 

påverkas av utomstående faktorer. Den demokratiska staten går att förstå på flera sätt och den 

utgår inte enbart från sådant som skrivits om den i akademisk litteratur utan speglas även av 

beteende och förståelse hos människor.35  

   När det gäller teorier och utgångspunkter för den demokratiska staten handlar de flesta om 

förhållandet mellan individen och staten, den politiska makten handlar i grunden om 

samförstånd och upprätthållande av individers rättigheter samt skyldigheter. Det är viktigt att 

staten och de fria institutionerna fungerar som de är tänkt så att utomstående faktorer och hot 

mot demokratin inte får för stor genomslagskraft eller lyckas utföra något hot.36 

   Demokratin inom EU ses som en av grunderna för att upprätthålla unionen men även att det 

står skrivet i Lissabonfördraget som är ett av EU:s viktigaste fördrag. Europaparlamentet fick i 

samband med fördraget utökad makt och arbetar för att förbättra demokratin och de mänskliga 

rättigheterna som står skrivna i fördraget.37  

Demokratin i EU går inte att likställa med nationalstaten, EU utgör inte en nationalstat där 

befolkningen har samma härstamning och språk utan är en sammansättning av självständiga 

stater som tillsammans bildar en gemenskap med gemensamma mål.38 Det går dock inte säga 

att nationalismen är borta utan flera partier inom EU:s medlemsländerna präglas och 

förespråkar ideologin. Vissa av partierna sitter även som oppositions och regeringspartier.39  

 

                                                
33 Voter: fakta om politik i Sverige och världen, Demokratier. (Hämtad: 13/5-18).  
34 Leftwich, Adrian (ed.), What is Politics?: The Activity and its Study, 2004. s.76.  
35 Leftwich, Adrian (ed.), What is Politics?: The Activity and its Study, 2004. s.80.  
36 Leftwich, Adrian (ed.), What is Politics?: The Activity and its Study, 2004. s.80. 
37 Europeiska Unionen, EU:s mål och värderingar, 12/6 -2018. 
38 Nyhetssajten europaportalen, Globalister, nationalister och nya EU-fördrag, 19/4-2005. 
39 BBC News, Europe and nationalism: A country-by-country guide, 5/6-2018. 
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1.4 Tidigare forskning 

Tidigare forskning som används i studien är till största del utifrån vetenskapligt publicerade 

artiklar som berör studien olika områden så som populism, EU:s demokratiska system och 

valdeltagandet. Tidigare forskning har även hämtats i form av litteratur för att ge en bra inblick 

i de valda områden för studien. Europaparlamentet, demokrati och valdeltagandet är områden 

som det finns mycket skrivet om vilket är ett bra komplement till artiklarna för att få en djupare 

förståelse och visa på ett samband mellan de olika delarna. I samband med valdeltagandet 

benämns tre olika kategorier som utgör tidigare forskning. En institutionella förklaring, 

kontextuella förklaring och individförklaring. Även litteratur så som Politics in the European 

Union, Av: Bache, Ian, Bulmer, Simon, George, Stephen. Och Demokratin och dess 

antagonister, Av: Dahl, Robert A. samt Värdet av valdeltagandet, Av: Martinsson, Johan 

(uppdrag av: Grundlagsutredningen) används. 

De artiklar som används mest är: Populism – a threat or a challenge for the democratic 

system?.40 Populism is a Symptom Rather than a Cause: The Decline of the Center-left and the 

Rise of Threats to Liberal Democracy.41Populismens många ansikten.42 Extremhögern i 

Europa.43 EU-skeptikernas frammarsch: valet till Europaparlamentet 2014.44 When does 

populism become a threat to democracy, Right-wing populist parties pose clear short and long-

term dangers, och The ambivalence of populism: threat and corrective for democracy.  

1.5 Disposition 

Det som följer härnäst i studien är kapitel två som är metod, material och avgränsningar. Här 

ges en djupare inblick i metoden för arbetet och vad som ligger till grund för de material och 

resultat som framkommer. Material och avgränsning beskriver vilka delar som finns med och 

inte finns med, samt ger en förklaring varför vissa delar tagits bort. Kapitel tre är ett teorikapitel 

som syftar till att framställa och redogöra för fenomenet populism, fenomenet är en grundtanke 

till de högerextrema partierna och kapitlet är till för att få en djupare inblick i vad studien 

handlar om och en intressant del för läsaren att ta del av. Fjärde kapitlet är en redogörelse och 

syftet med den delen är att knyta samman de tidigare delarna och tillsammans med studiens 

syfte och frågeställning redogöra allt det material som tidigare tagits fram och beskrivits. Här 

                                                
40 Bryder, T., Populism – a threat or a challenge for the democratic system?. 2009. (Hämtad: 24/4–18).  
41 Berman, S., College, B., Populism is a Symptom Rather than a Cause: The Decline of the Center-left and the 
Rise of Threats to Liberal Democracy. FSI 2018. (Hämtad: 24/4–18).  
42 Jungar, A-C., Populismens många ansikten. 2009. (Hämtad: 30/4-18). 
43 Bjurwald, L., Extremhögern i Europa, FORES 2010, s.12. (Hämtad: 24/4–18). 
44 Berg, L., Blomgren, M., Lewander, J (red.), EU-skeptikernas frammarsch: Valet till Europaparlamentet 2014. 
Sieps 2014. (Hämtad: 24/4–18).  
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kommer även artiklar att diskuteras och lyftas fram för att uppfylla syftet med metoden för 

studien. Nästa kapitel är en analys av det som framkommer i redogörelsen. Sista kapitlet heter 

slutsats och avslutande diskussion, här ska en helhet av arbetet diskuteras. Målet är att syftet, 

frågeställning och analys ska knytas samman i sista kapitlet och med hjälp av det resultat som 

jag fått fram göra en redovisning och även uttrycka min egen slutsats. De sista sidorna avslutas 

med en referenslista där alla artiklar, digitala och litterära källor som berörts i studien redovisas, 

och avslutas med en tabellförteckning. 
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2.   Metod   

Valet av metod stod mellan en kvalitativ och en kvantitativ analysmetod, de båda handlar om 

att samla in data men med två olika tillvägagångssätt. Antingen fokuserar jag som författare på 

att inhämta data och material i form av siffror för att sedan analysera som i en kvantitativ 

metod,45 eller en kvalitativ metod som istället utgår ifrån skriven text som i huvudsak handlar 

om att beskriva, förklara och tolka inhämtade data.46  

   Den kvalitativa metoden är den som passar bäst för studien, och tillsammans med metodvalet 

genomföra en kombination av litteraturstudie och diskursanalys. Den kvalitativa metoden är 

den som passar bäst för studiens syfte på grund av att jag vill förklara hur det kommer sig att 

dels den politiska grupper ENF har lyckats öka sin ställning i Europaparlamentet och även få 

en helhets bild av hur de högerextrema partierna i EU, populism och betydelsen av 

valdeltagandet framställs. Genom att studera artiklar som berör dessa ämne kan jag uppnå en 

större förståelse och få en bättre helhetsbild av ämnena samt även tolka denna data så det på 

bästa sätt passar min studie. Där av valet att genomföra en litteraturstudie, då den metoden i 

huvudsak syftar till att studera och analysera artiklar för att få en helhetsbild av ämnet och 

plocka fram de viktigaste delarna som i sin tur blir de koderna som jag kan utgå ifrån för att 

besvara min övergripande forskningsfråga. Littertursstudie är den metod som används mest, då 

det är med hjälp av att analysera artiklar och finna ett samband som forskningsfrågan och syftet 

med förhoppning kan besvaras. Men diskursanalysen kommer spela en roll när det gäller 

framställningen av populism, detta är ett fenomen som på många sätt präglar högerextrema 

partier vilket är intressant i detta sammanhang att se hur partierna präglas av populismen. Så 

diskursanalysen kommer användas mer övergripande för att se hur populism framställs och hur 

författare från de valda artiklarna väljer att diskutera den. Detta är anledningen till att jag väljer 

att kombinera två metoder för att få en helhet av ämnena som berörs i min studie men även för 

att få olika synvinklar på de. På så sätt anser jag att en kombination av en litteraturstudie och 

diskursanalys är ett bra tillvägagångssätt.  

     Den kvalitativa metoden är den som passar bäst på grund av att syftet med studien är att 

förklara, vilket genomförs bäst med hjälp av en kvalitativ metod där fokus ligger på att granska 

den skrivna texten. Men för att lyckas förklara syftet på bästa sätt berörs även kvantitativ metod 

i form av siffror och statistik. I kvantitativ metod använder främst siffror och statistik som 

tillvägagångssätt för att inhämta data och i sin tur analysera för att få fram ett resultat, detta kan 

                                                
45 Lindgren, S, Hjerm, M, Nilsson, M, Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. s.87. 
46 Lindgren, S, Hjerm, M, Nilsson, M, Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. s.30. 
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i sin tur framställas i en tabell eller diagram för att tydliggöra resultatet. Jag använder mig av 

statistiken och den kvantitativa metoden på så sätt att jag vill undersöka Europaparlamentsvalet 

2014, för att se hur valdeltagandet inom bland annat Frankrike, Nederländerna, Ungern, Italien, 

Belgien, polen och Österrike ser ut. De här länderna är intressanta för studien då alla länder har 

ett eller flera partier som präglad av högerextrema åsikter. Jag utgick från länderna ovan och 

undersökte valdeltagandet från år 2009 och sedan år 2014 för att i sin tur sammanställa detta i 

en tabell som redovisas i kapitel 4. Med hjälp av sammanställningen från valen kunde jag få 

fram hur valdeltagandet har ändrats över tid. Med hjälp av statistiken kunde jag även se hur 

många röster vardera parti har fått inom det nationella valet men även Europaparlamentsvalet, 

vilket i sin tur har betydelse för mitt syfte för studien. Statistiken för det nationella valet är 

intressant för att se hur trenden med det ökade stödet för högerextrema partier ser ut i vissa 

medlemsländer. Så metoden för studien är till största delen kvalitativ metod och en 

litteraturstudie, men syftet uppnås med hjälp av statistik från Europaparlamentsvalet vilket 

innebär att en kombination mellan de båda metoderna är det bästa tillvägagångssättet för denna 

studie.  

   För att besvara uppsatsens forskningsfråga så undersöks bland annat de politiska partierna 

Front nationale, Partij voor de Vrijheid (Frihetspartiet) och Fidesz framgång i de nationella 

valen för att se hur trenden med ökat stöd för högerpopulistiska partier ser ut i vissa 

medlemsstater. Om trenden visar att högerextrema politiska partier ökar i betydelse i 

medlemsstaterna och detta sedan förs över till stöd för dessa partier i Europaparlamentet vilken 

betydelse kan det då få för EU:s direktvalda, och på så sätt mest demokratiska institution och 

framtida EU politik?   

   I studien kommer populism, valdeltagande, demokrati och högerextrema partier vara de delar 

som står i fokus, litteraturstudien kommer användas i form av att hitta relevanta artiklar, 

litteratur och statistik för att belysa de här delarna. Diskursanalysen kommer i sin tur användas 

för att beskriva diskursen i studien som är populism, det bidrar till ett sätt att se hur diskussionen 

förs kring fenomenet. Syftet med att kombinera de båda metoderna är att genom att analysera 

artiklar och se hur fenomenet populism framställs få olika synvinklar och material för att i 

slutsatsen svara på syftet med studien.    

   En litteraturstudie utgår från vetenskapliga artiklar vilket kommer analyseras och granskas 

för att sedan kunna redogöra för de problem och poänger som vardera artikeln tar upp. De gäller 

att vara noggrann i granskningen av artiklarna då det är min syn som ska framhävas utifrån 

artikeln och inte ursprungsförfattaren. Artiklarna ska användas för att besvara syftet och 

frågeställningen för studien och därför krävs det att materialet som sedan redovisas är något 
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som jag kan stå för och diskutera fram min slutsats ifrån. Med tanke på ämnets aktualitet utgör 

artiklarna, som är huvudpoängen med en litteraturstudie, det bästa materialet för ändamålet. 

Diskursanalys kommer användas för att betona diskursen populism, fenomenet är en betydande 

del för att förstå vad de högerextrema partierna grundar sina tankar och sin politiska tro i. 

Populism är svårt att enbart förstå från artiklar och genom att analysera som fenomen, därför 

krävs att ideologin får en djupare förklaring på något annat sätt och med hjälp av en 

diskursanalys får den tillgång till det.  

 

2.1 Litteraturstudie  

En litteraturstudie utgår ifrån att analysera och granska vetenskapliga artiklar. Det valda temat 

eller temana ska främst utgå ifrån publicerade vetenskapliga artiklar men en del litteratur 

kommer även användas. Metoden är en systematisk genomgång av litteratur för att hitta det 

material som är mest relevant för studiens syfte, därför kommer inte allt material att analyseras 

utan enbart det som mest rör temat.47 Populism, Europaparlamentet, valdeltagande och 

högerextrema partier är de teman som kommer analyseras i studien.  

   Metoden börjar med en litteratursökning vilket går ut på att beskriva hur artiklar valts ut, vilka 

sökord och databaser som används och utifrån vilket urval som artiklarna tagits fram. Detta ska 

beskrivas så pass tydligt att läsaren har möjlighet att genomföra en likadan studie med hjälp av 

de valda sökorden och databaserna. För att kunna genomföra en litteraturstudie krävs ett antal 

sökord eller teman, så som populism, Europaparlamentet och valdeltagandet, sedan en 

redogörelse för vilka databaser som har använts och då främst Google scholar för att till sist få 

fram vilka träffar sökningen gav. När de här stegen är gjorda ska det finnas tillräckligt med 

material för att kunna analysera, kontrollera och koda materialet vilket i sin tur med 

förhoppning leder till att studiens syfte besvaras.48 Efter att allt material är inhämtat samt 

granskat och kontrollerat är det dags för själva analysen, här är syftet att föra en övergripande 

diskussion kring artiklarna och de valda teman.  

   Kapitel 3 handlar om populism och benämns som studiens teoretiska ramverk och är en del 

som uppkom relativt sent i min skrivprocess, vilket i sin tur begränsade mitt urval av artiklar 

då vi endast har ett antal veckor på oss att färdigställa studien. Jag hade velat analysera fler 

artiklar än de jag valde på grund av att de artiklar som det slutligen blev är relativt lika, alla 

artiklar som jag valde som berör populism syftar på liknade delar och författarna argumenterar 

                                                
47 Korhonen, J., Lindström, K., Litteraturstudie. 2016. (Hämtad: 23/4–18). 
48 Korhonen, J., Lindström, K., Litteraturstudie. 2016. (Hämtad: 23/4–18).  
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på liknade sätt. Jag anser att artiklarna som är valda utgör ett bra urval men istället för att välja 

artiklar som liknar varandra hade jag istället velat analysera flera artiklar som skiljer sig åt för 

att få ta del av flera infallsvinklar och kanske få en annan diskussion i min studie kring 

populism. Jag vill se hur författarna framställer populism och med hjälp av att utläsa tre delar 

som jag uppfattar som återkommande i artiklarna utgör de en röda råd.  

 

2.2 Diskursanalys 

En diskursanalys anses som en vetenskaps och samhällsteori som går ut på att få fram 

innebördsaspekten av en text, den förknippas oftast med sociala relationer, maktutövning och 

språket.49  Förutsättningen för att använda en diskursanalys är att förstå vad en diskurs innebär, 

därför är en redogörelse av begreppen det första som kommer göras. Ordet diskurs får olika 

innebörd beroende av vem som förklarar det, och kan utgöra både en snäv eller en vid 

förklaring.50 Diskursanalysen kommer används för att förklara hur populism framställs och med 

hjälp av artiklar se hur diskussionen kring dess framställning ser ut. Så med hjälp av tal och 

skrift kommer de teman som framkommer i litteraturstudien analyseras och sedan koppla 

samman de båda metoderna för att bidra till en välformulerad analys och ett tydligt resultat.  

 

2.3 Material  

Bedömningen är utifrån mitt perspektiv och där av valet av material till studien. 

Tillvägagångssättet för studien innebär att studera artiklar och relevant litteratur. Information 

om Europaparlamentet, demokrati och valdeltagandet går att hitta i litterära källor, men en 

förklaring på populism och de högerextrema partierna är svårare att hitta. På grund av att många 

delar av det som studeras är relativt nya och aktuella, innebär det att utbudet av skriven litteratur 

är begränsad till ett fåtal. På så sätt utgör digitala källor och skrivna artiklar ett bra 

kompletterande materialvalet för studien. Därav metodvalet att genomföra en litteraturstudie på 

grund av att stor del av den information som krävs för att färdigställa studien är hämtad ifrån 

vetenskapligt publicerade artiklar.  

  Tanken bakom en litteraturstudie är att granska och analysera material och då främst 

vetenskapliga artiklar, och med tanke på aktualiteten kring ämnet utgör artiklarna en 

grundförutsättning för att få fram relevant material att analysera. Alla de artiklar och hemsidor 

                                                
49 Bergström, G., Boréus, K., (red.)., Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys. Lund, 2012, s.354. 
50 Bergström, G., Boréus, K., (red.)., Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys. Lund, 2012, s.355. 



 18 
 

som används i studien har noga undersökts för att vara säker på att informationen stämmer samt 

att materialet som används inte finns att hitta på någon annan mer trovärdig sida. Som exempel 

Nyhetssajten Europaportalen som används i studien, hemsidan ger en bra inblick i de nyheter 

som sker kring EU och dess medlemsländer. Artiklarna på hemsidan är publicerade av 

trovärdiga skribenter och har alltid ett publiceringsdatum vilket ökar trovärdigheten för 

materialet. Jag anser att vissa sidor känns osäkra då det är hemsidor eller texter publicerade av 

en nyhetssajt, dock används de här sidorna endast för att ge en klarhet till texten, det används 

inte som huvudmaterial utan där ligger fokus på relevant litteratur och publicerade 

vetenskapliga artiklar.  

   Den statistik som redovisades under en egen rubrik med samma namn är flyttad till denna del 

då statistiken utgör material för studien. Den statistik som analyseras och studeras är hämtad 

från Europaparlamentets hemsida där en översikt av resultatet från valet 2014 finns. Genom att 

välja ett land framkom den statistik som är betydande för den här studien, allt från valdeltagande 

till antal röster som vardera partier fått. För denna studie är det intressant att analysera 

valdeltagandet till Europaparlamentet och antalet röster de högerextrema partierna i ett urval 

av länder fick. 51 Det går att undersöka statistik som sträcker sig så långt som till slutet av andra 

världskriget, men det blir irrelevant att ta upp så många år när det tydligt går att se ett fallande 

mönster av valdeltagandet, kring de senaste åren. 

   Sökfunktionen som användes för att hitta de mest relevanta artiklarna, är främst Google och 

för att utöka sökningarna Google scholar som är inriktad på vetenskapligt publicerade artiklar.  

   Den första sökningen i Google scholar var på ordet ”populism democratic decline” och gav 

flera träffar men med tanke på studien tidsram och omfång blev urvalet tre olika vetenskapliga 

artiklar som jag ansåg var mest relevanta och gav en tydlig överblick över fenomenet populism.  

1. Populism – a threat or a challenge for the democratic system? Publicerad av forskare vid 

Köpenhamns universitet, avdelningen för statsvetenskap.52  

2. Populism is a Symptom Rather than a Cause: The Decline of the Center-left and the Rise of 

Threats to Liberal Democracy. Publicerad av Stanford University, institute of international 

studies, FSI.53  

3. Populismens många ansikten, Publicerad: Ann-Cathrine Jungar, Södertörns högskola.54  

Den andra sökningen som gjordes på Google scholar berörde ” högerextrema partier, EU 

                                                
51 Europaparlamentet, Resultat för EU-valet 2014. 22/9-2014.  
52 Bryder, T., Populism – a threat or a challenge for the democratic system?. 2009. (Hämtad: 24/4–18).  
53 Berman, S., College, B., Populism is a Symptom Rather than a Cause: The Decline of the Center-left and the 
Rise of Threats to Liberal Democracy. FSI 2018. (Hämtad: 24/4–18).  
54 Jungar, A-C., Populismens många ansikten. 2009. (Hämtad: 30/4-18). 
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Parlamentet” och även den gav flera användbara träffar. Det gav även en stor spridning av 

artiklar men det är på grund av det breda sökordet. Syftet med studien är att undersöka utifrån 

EU:s och medlemsländerna synvinkel, därför är valet 2014 och högerextrema i Europa en bra 

avgränsning.  

4. Första sökningen var på Extremhögern i Europa. Skriven av: Lisa Bjurwald, publicerad av 

FORES Policy Paper 2010:6.55 

5. EU-skeptikernas frammarsch: valet till Europaparlamentet 2014. Skriven av: Linda Berg, 

Magnus Blomgren och Jacob Lewander (red.), publicerad av Sieps, svenska institutet för 

europapolitiska studier.56  

   Sökningarna avser att analysera de delar i artiklarna som är relevanta att belysa för att läsaren 

ska se en röd tråd genom arbetet och hänga med i processen för hur studiens syfte och 

övergripande forskningsfråga besvaras. De här artiklarna är de som i huvudsak analyseras i 

studien men yttligare tre artiklar har tillkommit senare och de står med under rubriken tidigare 

forskning bland de andra artiklarna, för att inte bli upprepande.  

 

2.4 Avgränsning 

I studien görs vissa avgränsningar detta på grund av omfånget och tidsramen. En avgränsning 

som görs är gällande metoden, både diskursanalys och litteraturstudie nämns men störst fokus 

ligga på litteraturstudien, och diskursanalysen kommer främst användas för att beskriva hur 

diskussionen kring populism framställs och förs i allmänhet.   

   Det var ett aktivt val att fokusera på Europaparlamentsvalet 2014 och inte lägga lika stor vikt 

kring 2009 samt tidigare år. År 2014 genomfördes det senaste valet och nästa val genomförs 

2019, det går att spekulera i framtiden men den statistik som finns från 2014 är den som utgör 

den viktigaste delen för just denna studie.  

   En annan avgränsning som görs är att titta närmare på vissa av EU:s medlemsländer och inte 

alla, främst de länder som har partier som präglas av populism och högerextrema åsikter och 

däribland Nederländerna, Frankrike, Italien och Ungern. Anledningen till detta är att partierna 

som präglar de här länderna utgör till stor del högerextrema åsikter samt att Nederländerna och 

Frankrike tillsammans ansvarar för den politiska gruppen i Europaparlamentet.  

                                                
55 Bjurwald, L., Extremhögern i Europa, FORES 2010, s.12. (Hämtad: 24/4–18). 
56 Berg, L., Blomgren, M., Lewander, J (red.), EU-skeptikernas frammarsch: Valet till Europaparlamentet 2014. 
Sieps 2014. (Hämtad: 24/4–18).  
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   En tabell av de övriga länderna kommer redovisas i analysen för att lättare kunna utläsa vilket 

parti som tillhör vilket land.  

   En avgränsning och ett problem som uppstod i samband med statistiken för 2014 är att den 

politiska gruppen ENF bildades först 2015 och de benämndes tidigare som grupplösa, vilket 

innebär att ledamöterna inte tillhörde någon politisk grupp under valet 2014. Så istället för att 

enbart undersöka statistiken för de politiska grupperna så utgör även resultatet för de nationella 

partierna en betydande del.57  

 

2.5 Operationalisering 

Jag har valt ut ett antal artiklar som berör olika delar av det jag vill studera. Genom att tolka 

artiklarna kommer jag få en djupare inblick i de valda delarna men även en bredare kunskap 

som jag i sin tur kan använda i min analys.  

   Populism som utgör ett av temana för studien är ett svårdefinierat begrepp och får olika 

innebörd beroende på vilken kontext det används i. Själva ordet populism kan framställas som 

både vänster och höger vilket bestäms av det som det förknippas med. Denna studie kommer 

utgöras av högerpopulism som används för att förklara högerextrema och främlingsfientliga 

partiers åsikter. De definitioner som görs i denna studie kring populism är hur de framställs 

utifrån de valda artiklarna, fenomenet tolkas olika beroende på hur författaren väljer att 

framställa det. I denna studie ligger fokus på att få en djupare förståelse för populism när det 

sätts i samband med högerextrema partier och ifall populism utgör ett hot mot EU:s 

demokratiska system. Europaparlamentet är EU:s mest demokratiska institutionen och 

majoriteten av de högerextrema partierna i EU förespråkar populism. Så genom att förklara 

sambandet mellan populism och demokratin som finns inom EU utgör det en avgränsning för 

populismen.  

   Jag kommer tolka artiklarna utifrån det jag anser är mest relevant för studien och utifrån olika 

vinklar för att ge läsaren en bakgrund till fenomenet men även en förståelse om varför jag tycker 

de delarna är relevanta. Jag började med att läsa igenom tre vetenskapliga artiklar som är 

Populism – a threat or a challenge for the democratic system?, Populism is a Symptom Rather 

than a Cause: The Decline of the Center-left and the Rise of Threats to Liberal Democracy och 

Populismens många ansikten. Alla tre artiklar är offentliggjorda inom avdelningen för politiska 

studier och är publicerad på vetenskapliga sidor så som, politik.se, FSI standford och 

politicalscience.ku.dk (Köpenhamns universitet).  

                                                
57 Europaparlamentet, Resultat för EU-valet 2014. 22/9-2014. (Hämtad: 23/4–18).  
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   Med hjälp av att läsa artiklarna fick ja ta del av de tre olika författares synsätt på populism 

samt se hur de väljer att framställa det. Genom att tolka artiklarna fick jag fram att alla tre hade 

liknande syn och jag kunde då utforma tre påstående som jag tycker ringar in populism utifrån 

artiklarna på ett bra sätt. Jag läste igenom artiklarna en gång och fick fram tre delar som var 

återkommande i alla artiklar, efter det läste jag artiklarna igen lite mer noggrant för att hitta 

argument som styrker de delar som jag fann var relevanta. Jag tolkade författarnas argument på 

så sätt att de passar de delar jag vill belysa.  

   När jag väl fått en uppfattning om populism och de olika synvinklarna valde jag ytterligare 

en artikel som heter, Extremhögern i Europa, den är publicerad av FORES policy paper och är 

skriven av Lisa Bjurwald.58 Med hjälp av artikeln kunde jag skaffa mig en uppfattning om vilket 

förhållande populismen har till demokratin. Det svåra när det handlar om att tolka så pass 

laddade artiklar anser jag är att inte blanda in mina egna åsikter, mitt mål med artiklarna är att 

tolka och hitta relevanta argument för att styrka de tre ovannämnda påståendena, detta var 

enkelt under läsningen men svårare under själva skrivandet. De länder som berörs i studien har 

en koppling till populismen och EU:s demokrati på så sätt att partierna som präglar länderna är 

förespråkare för populismen och är skeptiska till EU:s demokratiska system.   

 

2.6 Validitet & Reliabilitet 

   Validitet innebär att det jag skrivit i syftet och frågeställningen samt min utgångspunkt för 

studien är det som står i slutsatsen, har jag gjort det jag i inledningen säger att jag ska göra.59  

Målet med studien är att uppnå en hög validitet, och ett sätt att försöka uppnå det är att 

fortlöpande koppla tillbaka till studiens syfte och forskningsfråga så att läsaren hela tiden ska 

se en röd tråd, även förklara under varje rubrik vad som kommer under just den rubriken så det 

tydligt framgår för läsaren vad hen förvänts ta del av i varje kapitel.   

   Flera svårigheter har uppkommit under studiens gång och den röda tråden har ibland varit 

svår att få till. Då jag väljer att analysera artiklar har det i vissa delar varit svårt att inte blanda 

in egna åsikter, det är ett laddat ämne som berörs i studien och de egna åsikterna har i vissa fall 

varit svåra att undvika. Men fördelen med att analysera artiklar är att författarna i flera av fallen 

förespråkar liknade åsikter vilket varit en fördel i skrivprocessen.  

                                                
58 Bjurwald, L., Extremhögern i Europa, FORES 2010, (14/5-18).  
59 Lindgren, S, Hjerm, M, Nilsson, M, Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. s.94.  



 22 
 

   Problemformuleringen av studien har varit svår, jag har under studiens gång haft en klar bild 

av vilka problem som finns och bör uppmärksammas men det uppkom svårigheter i att utforma 

problemformuleringen för studien.  

   Det optimala för min studie hade varit ifall Europaparlamentsvalet skedde i början av 2018 

och inte under 2019, då statistiken från det kommande valet hade kunnat tillföra mer material 

och mer aktuella siffror. Statistiken som främst används är från valet 2014 vilket innebär att 

den är mer än fyra år gammal. Men detta var en avvägning som behövde göras och analysering 

av statistiken från 2019 skulle kunna användas för att göra en vidare forsknings studie.  

   Reliabilitet innefattar kvalitén på det jag säger att jag ska göra, studien ska utifrån materialet 

och syftet kunna genomföras igen och komma fram till samma slutsats.60  

   Jag använder de källor och artiklar som är mest relevant till studien men kvalitén på materialet 

kan kritiseras. På grund av att ämnet är så pass aktuellt så utgör kombinationen av litteratur, 

artiklar och digitala källor de bästa förutsättningarna för studien, men det uppkom flera 

svårigheter när det gäller materialet. En svårighet som uppkommer i samband med att använda 

digitala källor är vikten av att vara källkritisk, det gäller att granska och kontrollera allt material 

som är hämtat från internet och dubbelkolla det som går för att vara säker på att informationen 

stämmer och är trovärdig. Det gäller även att vara noga med när artiklarna publicerats, för att 

få så aktuell information som möjligt.  

  Det gäller även hela tiden att vara källkritisk och noggrann i läsningen av artiklarna för att 

dels spara tid och inte läsa något som är irrelevant till studien, detta genomförs genom att koda 

artiklarna och enbart ta med det som är relevant till studien. 

   Varje artikel och digital källa som använts i studien har dubbelkollats innan, jag har gjort flera 

sökningar på varje ord för att försäkra mig om att det material jag använder är så trovärdigt som 

möjligt. Detsamma gäller datumet då artiklarna är publicerade, när det gäller 

Europaparlaments-valet används främst artiklar från 2014 då de är mest relevant på grund av 

att nästa val genomförs 2019, så den information som kom ut 2014 efter valet är fortfarande 

trovärdig idag. Litteraturen som använd är i vissa fall lite äldre, boken som används för att ge 

en inblick i Europaparlamentet och EU är från 2011, men jag anser att den är relevant på grund 

av att jag vill ge en överblick av parlamentet som helhet och den information som fanns 2011 

är fortfarande trovärdig idag.  

 

                                                
60 Lindgren, S., Hjerm, M, Nilsson, M, Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. s. 94. 
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3.Teoretiskat ramverk 
Populism är min teoretiska utgångspunkt för studien och är en av grundtankarna till de 

högerextrema partierna, på så sätt kommer fenomenet få en mer djupgående förklaring för att 

kunna besvara mitt syfte och frågeställning. De teoretiska begrepp som berörs i detta kapitel är 

populism och demokrati, de här två används för att uppnå och försöka förstå ett samband mellan 

de båda begreppen.   

   Jag kommer att utgå ifrån ett antal vetenskapliga artiklar för att få en djupare förståelse för 

grunden av fenomenet populism, och även för att ge olika perspektiv på hur populism framställs 

utifrån olika författares synsätt. För att få en mer djupgående förklaring över fenomenet 

populism har jag utifrån vetenskapligt publicerade artiklarna tagit fram det som jag anser ramar 

in de centrala delarna inom populism, de här delarna anser jag är bidragande faktorer till att 

fenomenet fått en sådan genomslagskraft både inom politiken och samhället.  

   De tre delar som var återkommande i artiklarna förklaras nedan, och framställs utifrån 

författarna till artiklarna.  

1. Populism uppkommer som en konsekvens av demokratin 61,62 

2. Populism anpassa sig till situationer beroende på efterfrågan63,64 

3. Populismen nischar sig för att utnyttja till sin fördel65,66 

De tre påståendena är utformade med hjälp av artiklar och det är min tolkning av artiklarna som 

har lett fram till just de här tre. De tre utgör i min studie en viktig del för att förstå hur populism 

framställs men även för att läsarna ska få en djupare förståelse till bakgrunden av varför jag 

anser att de här tre utgör en viktig poäng.  

 

3.1 Populism uppkommer som en konsekvens av demokratin 

På alla ställen där populismen etablerar sig finns det demokrati.67 Populism i förhållande till 

demokrati ses som en konsekvens av att något inte fungerar på det sätt som de är tänkt, så när 

de demokratiska institutionerna fungerar dåligt växer populismen och får ett starkare fäste. Det 

finns tydliga exempel från historien som visar på populismens ökning och hur det kan bidra 

                                                
61Berman, S., College, B., Populism is a Symptom Rather than a Cause: The Decline of the Center-left and the 
Rise of Threats to Liberal Democracy. FSI 2018. S.1. (Hämtad: 14/5–18).  
62 Bryder, T., Populism – a threat or a challenge for the democratic system?. 2009. s.4. (Hämtad: 14/5–18). 
63Bryder, T., Populism – a threat or a challenge for the democratic system?. 2009. s.4. (Hämtad: 14/5–18).  
64 Berman, S., College, B., Populism is a Symptom Rather than a Cause: The Decline of the Center-left and the 
Rise of Threats to Liberal Democracy. FSI 2018. (Hämtad: 26/4–18). 
65Berman, S., College, B., Populism is a Symptom Rather than a Cause: The Decline of the Center-left and the 
Rise of Threats to Liberal Democracy. FSI 2018. (Hämtad: 14/5–18).  
66 Diamond, L., When does populism become a threat to democracy? s.6. (hämtad 13/6-18).   
67Bryder, T., Populism – a threat or a challenge for the democratic system?. 2009. s.4. (Hämtad: 14/5–18).  
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negativt till demokratin. Den stora depressionen under 1930-talet som följde av en långdragen 

lågkonjunktur är ett bevis på när institutionerna inte klarade trycket och demokratin fick utstå 

kritik i form av att vara ineffektiv och svag.68  

   I samband med modernisering, globalisering, ekonomiska förändringar och massinvandring 

är det vanligt att populismen förekommer. Dessa händelser uppfattas som kriser som det 

demokratiska systemet har svårt att åtgärda, vilket gynnar populismen. De gynnas på så sätt att 

populismen inte förväntas åtgärda kriserna, utan uppkommer i rätt tid och framställs som en 

positiv reaktion vid sidan av ett dåligt demokratiskt system.69 

   En annan konsekvens som kan uppkomma och som får populismen att växa är att fenomenet 

uppkommer i samband med majoritetens förtryck mot minoriteten, vilket i sin tur ses som en 

baksida av demokratin. Populismen framställas på så sätt som anti-elitisk vilket innebär att de 

är emot att det finns en elit som besitter bättre färdigheter så som mer kunskap, högre utbildning 

och mer makt än andra. Så inom populism förespråkas Anti-elitisk som innebär att elitens 

intresse inte överensstämmer med folkets, vilket leder till majoritetens förtryck mot 

minoriteten.70 EU ses som eliten och bör därför begränsas enligt populismen. Uppmuntran om 

folkomröstning har blivit partiernas främsta vapen för att begränsa minoriteternas inflytande 

och möjlighet att påverka beslutsfattandet.71 De utnyttjar det demokratiska systemet för att få 

en fördel gentemot de andra partierna. Detta är några konsekvenser som kan uppkomma och 

som gynnar populismens framgång men missgynnar demokratin.  

 

3.2 Populism anpassa sig till situationer beroende på efterfrågan 

Populism kan ses som ett fenomen, något som varken är eller har någon bestämd definition. 

Fenomenet har en förmåga att anpassa sig beroende av situationen som uppstår, vilket gör att 

den åtar sig olika skepnader och ges möjligheten att framställas annorlunda beroende på 

situation.72 Fenomenet är svårdefinierat och komplicerat att få grepp om, med tanke på att det 

anpassar sig till olika situationer blir det svårt att tydligt veta när det uppkommer. Det framställs 

både som en ideologi, en form av politisk strategi samt ett sätt att argumentera. Och på grund 

                                                
68Berman, S., College, B., Populism is a Symptom Rather than a Cause: The Decline of the Center-left and the 
Rise of Threats to Liberal Democracy. FSI 2018. s.5. (Hämtad: 26/4–18).  
69 Kaltwasser, C-R., The ambivalence of populism: threat and corrective for democracy, 24 maj 2011, s. 186.  
70 Diamond, L., When does populism become a threat to democracy? s. 3. (hämtad 12/6-18).   
71Bjurwald, L., Extremhögern i Europa, FORES 2010, s.10. (Hämtad: 30/4–18). 
72Berman, S., College, B., Populism is a Symptom Rather than a Cause: The Decline of the Center-left and the 
Rise of Threats to Liberal Democracy. FSI 2018. (Hämtad: 26/4–18).  
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av de olika skepnaderna fenomenet kan åta sig har det även ett nytt syfte och mål för just denna 

skepnad.73  

   I samband med att populismen anpassar sig går det även att ställa frågan gällande utbud och 

efterfrågan, i denna kontext innebär efterfrågan vad det är som motiverar medborgarna att rösta 

på populistiska partier, medan utbud innebär hur populismen framställs och mer ordagrant hur 

många etablerade högerextrema partier det finns.74  

   Populism kan även framställas som ett tillvägagångssätt för partier som vill få en fördel 

gentemot andra partier, de använder fenomenets olika skepnader för att skaffa sig ett försprång 

och övertag.75 Då majoriteten av partierna är högerextrema och EU-kritiska så fungerar de här 

frågorna som en typ av skepnad för att uppnå syftet med att få ett övertag, då de ständigt 

debatterar och argumenterar kring frågor om invandring. 76     

   En av populismens skepnader är även att fenomenet uppfattas som mer och mer nationalistisk 

på så sätt att den ideologiska synen präglas av att skapa osäkerhet bland medborgarna och 

minoriteten, men även att militanta grupper accepteras för att sprida denna osäkerhet. Front 

nationale, Partij voor de Vrijheid (Frihetspartiet), och bulgariska Ataka är några av partierna 

som sitter som representanter för EU i Bryssel och förespråkar de nationalistiska budskapen.77   

   Populismen har skaffat sig ett försprång i form av att de kontinuerligt växer och får ett starkare 

fäste i Europa, och med hjälp av sina olika skepnader sker detta i det tysta, den är ständigt 

verksam men uppmärksammas främst i samband med att en förändring eller kris sker. De social 

och ekonomiska förändringar som skett är tydliga drivkrafter för populismen men det är även 

globaliseringen och europeiseringen.78 De förväntas inte att medverkan till en förändring utan 

kan istället vänta ut situationen tills dess att det demokratiska systemet inte längre klarar trycket, 

vilket populismen kan utnyttja till sin fördel och på så sätt stärka sitt väljarstöd.79  

 

3.3 Populismen nischar sig för att utnyttja till sin fördel 

Efter att ha läst flera vetenskapliga artiklar som ”Populism is a symptom rather than a cause”, 

”Populismens många ansikten”, ”When does populism become a threat to democracy”, ”When 

does populism become a threat to” och ”Populism a threat or a challenge for the democratic 

                                                
73 Jungar, A-C., Populismens många ansikten. 2009. (Hämtad: 1/5-18).  
74Berman, S., College, B., Populism is a Symptom Rather than a Cause: The Decline of the Center-left and the 
Rise of Threats to Liberal Democracy. FSI 2018. s.1. (Hämtad: 26/4–18).  
75Bryder, T., Populism – a threat or a challenge for the democratic system?. 2009. (Hämtad: 26/4–18).  
76 Jungar, A-C., Populismens många ansikten. 2009. s.15. (Hämtad: 17/5-18). 
77Bjurwald, L., Extremhögern i Europa, FORES 2010, s.12. (Hämtad: 30/4–18).  
78 Jungar, A-C., Populismens många ansikten. 2009. s. 17. (Hämtad: 30/4-18).  
79 Kaltwasser, C-R., The ambivalence of populism: threat and corrective for democracy, 24 maj 2011, s. 186.  
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system, framkommer det att de högerextrema partierna ökar sitt inflytande inom områden som 

de övriga partierna inte lägger lika stort fokus på. De övriga partierna fokuserar på en helhets 

politik och debatterar kring flera områden, vilket leder till att de saknar lösningar för frågor och 

problem som uppstår inom mer specifika områden. Detta leder i slutändan till att populismen 

växer, de övriga partierna minskar och demokratin fortsätter att förfalla.80 

   En av anledningarna till att populismen och de högerextrema partierna fått en sådan 

genomslagskraft runt om i Europa är att de har lyckats nischa sig.81 De nischar sig genom att 

rikta in sig på vissa sociala grupper och då främst invandrare och personer med en annan kultur 

och etnisk bakgrund.82 Populismen grundar sina tankar i frågan gällande invandring vilket ökar 

deras kunskap och förmåga att debattera kring just den frågan. Övriga partier fokuserar på en 

helhet av flera frågor och hamnar på så sätt efter, vilket är en bidragande faktor till att 

populistiska partier kan driva sina specifika frågor hårdare och få ett övertag över de andra 

partierna.83 

   Okunskap gäller politiken i allmänhet, medborgare är inte lika engagerade och intresserade 

av vad som händer på den politiska dagordningen och är inte heller lika insatta i de beslut som 

tas.84  

   Att populism nischar sig inom vissa områden och använder det till en fördel i den politiska 

debatten är redan nämnt. De populistiska partierna utgör ingen större fara mot EU så länge de 

fungerar som protestpartier i opinion, men i samband med att de företräder regeringen och får 

ta del av den makt som medföljer ges de en möjlighet att genomföra sina idéer och det bidrar 

till att populismen får ett starkare färst.85 

 

3.4 Populism som hot mot demokratin inom EU 

Robert Dahl utgår i sin teori från fem kriterier för att förklara demokratiprocessen.86 De fem 

kriterierna Dahl utgår ifrån är lika rösträtt, effektivt deltagande, upplyst förståelse, kontroll över 

                                                
80 Berman, S., College, B., Populism is a Symptom Rather than a Cause: The Decline of the Center-left and the 
Rise of Threats to Liberal Democracy. FSI 2018. s.8. (Hämtad: 26/4–18).  
81 Jungar, A-C., Populismens många ansikten. 2009. s. 16. (Hämtad: 14/5-18).   
82 Diamond, L., When does populism become a threat to democracy? s.6. (hämtad 12/6-18).   
83 Berman, S., College, B., Populism is a Symptom Rather than a Cause: The Decline of the Center-left and the 
Rise of Threats to Liberal Democracy. FSI 2018. (Hämtad: 26/4–18).  
84 Holmberg, S., Oscarsson, H., Väljare: Svensk väljarbeteende under 50 år. Nordstedts Juridik AB 2004. 
(Hämtad: 13/5-18).  
85Bryder, T., Populism – a threat or a challenge for the democratic system?. 2009. (Hämtad: 27/4–18).  
86 Dahl, Robert A, Demokratin och dess antagonister, s.14.  
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dagordningen och allomfattande medborgarskap. Dahl anser att de fem kriterierna är grunden 

till att förstå vad demokrati är och hur det är tänkt att den demokratiska processen ska fungera.87   

   Populismen blir ett hot mot demokratin när institutionerna inte fungerar som det är tänkt, det 

bidrar även till att de internationella relationerna förändras i samband med att tilltron till 

demokratin försämras.88  

   Ett hot mot demokratin behöver inte enbart gälla formen av styrning eller hur den genomförs, 

utan i flera fall är syftet att störa systemet med hjälp av våld för att sprida skräck bland 

befolkningen och visa på den makt som extremhögern och populismen anser sig ha.89  

   Så länge partierna fungerar som protestpartier och inte får för mycket inflytande utgör de 

inget större hot mot demokratin, men i samband med missnöje, kriser och förändringar bygger 

populismen en grund att stå på. Ekonomiska kriser, flyktingkrisen och förödande händelser 

bidrar till att demokratin och dess institutioner kritiseras och framställs som ineffektiva vilket 

ger populismen och de högerextrema partierna en möjlighet att utnyttja till sin fördel.90  

   Populismen kan i vissa fall uppfattas som demokratiskt, på så sätt att populismen anpassar 

sig till demokratins spelregler. Genom att de deltar och röstar i allmänna val, de antar uppdrag 

i regeringen och i vissa fall driver de frågor som grundar sig på demokratins värderingar även 

om de strider emot de egna. Detta är dock enstaka fall då partierna främst vill gå sin egen väg 

både vad det gäller värderingar och att inte behöva anpassa sig eller ta ansvar för politiska 

beslut. Enligt denna synvinkel finns det klart likheter mellan demokrati och populism men det 

innebär inte att hot mot varandra slutar existera.91  

   Populism uppkommer i samband med att institutionerna inte fungerar som de är tänkt och på 

så sätt framställs populism som anti- institutionella, vilket innebär att de som förespråkar 

populism framför demokratin argumenterar för att vissa etablerade institutioner endast belastar 

medborgarna och borde tas bort eller ändras om.92 När de högerextrema partierna i sin tur 

lyckats vinna majoriteten av rösterna i valet som exempel i Ungern och Polen, har deras första 

uppdrag varit att försöker förstöra de viktiga demokratiska institutionerna och göra de instabila 

                                                
87 Dahl, Robert A, Demokratin och dess antagonister, s.247. 
88 Berman, S., College, B., Populism is a Symptom Rather than a Cause: The Decline of the Center-left and the 
Rise of Threats to Liberal Democracy. FSI 2018. (Hämtad: 26/4–18).  
89 Bjurwald, L., Extremhögern i Europa, FORES 2010, s.10. (Hämtad: 30/4–18).   
90 Berman, S., College, B., Populism is a Symptom Rather than a Cause: The Decline of the Center-left and the 
Rise of Threats to Liberal Democracy. FSI 2018. (Hämtad: 30/4–18).  
91 Jungar, A-C., Populismens många ansikten. 2009. s. 18. (Hämtad: 30/4-18).   
92 Diamond, L., When does populism become a threat to democracy? s.4. (hämtad 13/6-18).   
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samt avlägsna sig själva från grundläggande demokratiska principer och ansvar. De vill inneha 

makten men inte ansvara för konsekvenserna som besluten kan föra med sig.93  

   En yttligare punkt om när populism utgör ett hot mot demokratin är när populism avvisar 

demokratins pluralism, då en av grunderna för demokratin är mångfald och fri opinionsbildning 

utgör detta ett tydligt hot mot demokratin.94 De föraktar pluralistiska begrepp som i sig 

respekterar olikheter och motsättningar, och menar att endast den infödda befolkningen är den 

som ska få ta del av vad landet har att erbjuda.95 

   En av punkterna som Dahl nämner är allomfattande medborgarskap vilket är en förutsättning 

för att demokratin ska upprätthållas, populismen anser att det är okej att begränsa medborgare 

grundläggande fri-och rättigheter, tryckfrihet, föreningsfrihet med mera.96 Även att vissa 

grupper i samhället exkluderas från att delta, en av de största punkterna när det gäller populism 

som hot mot demokratin är att de förespråkar ojämlikhet, de strävar efter att begränsa de 

politiska, etniska, kulturella och minoritetens rättigheter. De vill försöka omintetgöra 

tankefrihet, information och människors förmåga att kritisera de valda populistiska ledarna.97  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
93 Wodak, R., Right-wing populist parties pose clear short and long-term dangers, 24/7-2017. 
94 Diamond, L., When does populism become a threat to democracy? s. 5. (hämtad 13/6-18).   
95 Diamond, L., When does populism become a threat to democracy? s. 6. (hämtad 13/6-18).   
96 Diamond, L., When does populism become a threat to democracy? s. 6. (hämtad 13/6-18).   
97 Diamond, L., When does populism become a threat to democracy? s. 6. (hämtad 13/6-18).   
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4. Redogörelse  
I detta kapitel kommer en redogörelse över årtalen 2014-2019 att göras. En eller flera händelser 

har skett under de valda åren vilket i sin tur har eller sannolikt kommer att få stor betydelse för 

antingen EU, Europaparlamentet eller de högerextrema partierna. Syftet med studien är att 

förklara hur de högerextrema europaparlamentarikerna kan påverka EU:s demokratiska system 

i en negativ riktning när de organiserar sig som en grupp. Genom att koppla studiens teoretiska 

ramverk till händelserna som sker under de valda åren 2014-2019 är förhoppningen att syftet 

besvaras. 

   2014 genomfördes det senaste Europaparlamentsvalet. 2015 lyckades några av de grupplösa 

partierna bilda en politisk grupp i Europaparlamentet. 2016 hamnar Brexit i fokus. Brexit i sig 

utgör inte en stor del av denna studie men Storbritanniens deltagande i Europaparlamentet är 

av betydelse. 2017 ligger fokus på valdeltagandet inom det nationella valet i Frankrike och 

Nederländerna. 2018 är det Ungern och landets parlamentsval som är i fokus, även här benämns 

valdeltagandet och ett tufft beslut för EU. 2019 är nästa Europaparlamentsval vilket kommer 

spekuleras kring, och Storbritanniens officiella utträde nämns även för att knyta samman 

analysen.  

Under rubriken 4.1.1 finns en tabell som omfattar sex länder och sex partier. Tabellen är till för 

att ge en tydlig inblick i vilka partier som tillhör vilket land. Även vilket valdeltagande vardera 

parti har haft i de senaste två Europaparlamentsvalen. De sex partierna i tabellen utgör partier 

med högerextrema och populistiska åsikter, vilket har betydelse för studien.  

 

4.1 2014 

  Valresultatet från Europaparlamentsvalet 2014 visade att av 751 ledamöter var 52 stycken 

grupplösa, med grupplösa innebär att de övriga ledamöterna inte vill ingå något samarbeta med 

de här 52.98 Majoriteten av de grupplösa ledamöterna grundar sina tankar och åsikter i 

populismen. Frankrike, Italien, Nederländerna, Belgien och Polen är några av länderna vars 

ledamöter representerar de grupplösa. Av de åtta politiska grupperna ligger de grupplösa på en 

delad femteplats med sina 52 ledamöter, vilket innebär att även ifall de saknar någon officiell 

grupp har de redan ett stort antal anhängare och tilliten tenderar att öka i samband med bildandet 

av en egen politisk grupp.99     

                                                
98 Europaparlamentet, Resultat för EU-valet 2014: Platser per politisk grupp och medlemsland, 2014. (Hämtad: 
1/5–18).  
99 Europaparlamentet, Resultat för EU-valet 2014: Platser per politisk grupp och medlemsland, 2014. (Hämtad: 
1/5–18). 
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   Front nationale, Lega nord, Partij voor de Vrijheid (Frihetspartiet), Vlaams belang, FRÖ och 

Nowa prawica är några av partierna som representeras i gruppen med de grupplösa och alla 

uttrycker högerextrema åsikter,100 det här är även fyra av partierna som under 2015 lyckas bilda 

den första högerextrema politiska gruppen i Europaparlamentet som går under namnet ENF. I 

samband med detta har de nu fått tillräckligt med ledamöter på sin sida för att kunna gå från 

grupplösa till en officiell grupp med populism som ideologi och grundtanke.101  

   Utifrån valresultatet för varje nationellt parti inom de egna länderna går det se hur pass stort 

förtroende samt tillit som medborgarna har till partiet. Förtroendet för Front nationale låg efter 

valet på 24,86 procent, vilket innebär att de ligger i topp bland partierna i Frankrike,102 

förtroendet för Partij voor de Vrijheid (Frihetspartiet) i Nederländerna hamnade på 13,32 

procent och är även det en hög siffra som ger partiet en tredje plats bland landets 11 partier.103 

Även i Österrike hamnade partiet som representerar de högerextrema åsikterna på en tredjeplats 

med 19,72 procent av medborgarnas röster,104 denna statistik visar att de högerextrema 

partierna har ett stort väljarstöd och stort förtroende bland medborgarna i det egna landet som 

de i sin tur tar med sig in i Europaparlamentet.  

 

Tabell 4.1 Partier med tillhörande land  

Land  Parti Valdeltagande 

per parti 2009 

Valdeltagande 

per parti 2014 

 

Frankrike  Front nationale 6,3% 24,86%  

Nederländerna  Partij voor de 

Vrijheid  

16,97% 13,32%  

Ungern Fidesz 56,36% 51,48%  

Italien Lega nord 10,2% 6,15%  

Belgien Vlaams belang 9,85% 4,26%  

Polen  Nowa prawica - 7,15%  

Österrike  FRÖ 12,71% 19,72%  

 

                                                
100 Europaparlamentet, Resultat för EU-valet 2014: Platser per politisk grupp och medlemsland, 2014. (Hämtad: 
1/5–18). 
101 ENF: Europé of Nations and Freedom, About,  2016. (Hämtad: 1/5–18). 
102 Europaparlamentet, Resultat för EU-valet 2014: Resultat i varje medlemsland.(Frankrike), 2014. (Hämtad: 1/5–
18).  
103 Europaparlamentet, Resultat för EU-valet 2014: Resultat i varje medlemsland.(Nederländerna), 2014. 
(Hämtad: 1/5–18). 
104 Europaparlamentet, Resultat för EU-valet 2014: Resultat i varje medlemsland.(Österrike), 2014. (Hämtad: 2/5–
18).  
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   Statistiken efter valet 2014 visar att antalet EU skeptiska har ökat sedan valet 2009 medan 

EU positiva har minskat, det innebär att utifrån ett lands mandat som fördelas på landets partier 

i Europaparlamentet är en del skeptiska och en del positiva. Exempelvis i Polen stod 23 av 51 

mandat för de EU skeptiska. De här siffrorna får betydelse för mindre länder men i det stora 

hela leder EU positiva med 55 procent vilket i slutändan är viktigt både för EU:s del gentemot 

tilliten från medlemsländerna och förtroendet för demokratin.105  

   Det framkommer av statistiken efter valet att det sammantagna valdeltagandet från EUs 28 

medlemsländer låg på 42,61 procent vilket innebär det lägsta valdeltagandet sedan första 

Europaparlamentsvalet 1979. Deltagandet har minskat från 61,99 procent år 1979 till 42,61 

procent år 2014 vilket är ett tecken på att väljarstödet minskade och medborgare väljer att avstå 

från att använda sin rösträtt.106 

 

4.2 2015–2016 

   Efter valet 2014 tog de grupplösa initiativet till att bilda en politisk grupp i 

Europaparlamentet, det krävs minst sju medlemsländer varav 25 ledamöter för att lyckas med 

det och med hjälp från fyra utomstående ledamöter lyckades gruppen bildas. I mitten av 2015 

stod det klart att ENF är en av åtta etablerade politiska grupper i Europaparlamentet. Gruppens 

initiativtagare är Geert Wilder från Nederländska Partij voor de Vrijheid (Frihetspartiet) och 

Marine Le Pen som driver Front nationale i Frankrike.107   

   ENF består av 38 ledamöter från åtta olika länder däribland Polen, Belgien och Italien,108 alla 

länder som ingår i gruppen är högerextrema partier som förespråkar populismen. Syftet med 

gruppen är att öka partiernas inflytande och makt, men även kämpa mot frågor gällande 

massinvandring och den ständigt ökande islamiseringen som sker runt om i Europa.109 Partierna 

bildade gruppen men ändamål att utbudet inte tidigare fanns i Europaparlamentet, det fanns 

ingen politisk grupp som förespråkade de populistiska åsikterna och därför togs initiativet till 

bildandet.110  

                                                
105 Berg, L., Blomgren, M., Lewander, J (red.), EU-skeptikernas frammarsch: Valet till Europaparlamentet 2014. 
Sieps 2014. s.10. (Hämtad: 2/5–18).  
106 Europaparlamentet, Resultat för EU-valet 2014: Resultat i varje medlemsland.(Frankrike), 2014. (Hämtad: 3/5–
18).  
107 Haglund, F., Högerextrema nationalister bildar eget. Nyhetssajten: europaportalen 16/6-2015. (Hämtad: 2/5–
18).  
108 Nyhetssajten europaportalen, ENF Högerextrema EU-kritiker, 26/1-2018. (Hämtad: 2/5–18).  
109 Haglund, F., Högerextrema nationalister bildar eget. Nyhetssajten: europaportalen 16/6-2015. (Hämtad: 2/5–
18).. 
110 Berman, S., College, B., Populism is a Symptom Rather than a Cause: The Decline of the Center-left and the 
Rise of Threats to Liberal Democracy. FSI 2018. s. 1.  
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   Under 2016 stod det klart att Brexit skulle genomföras och i samband med det uppkom det 

konsekvenser. En av dem är att Storbritannien har 73 mandat i Europaparlamentet och i 

anslutning till utträdet ur EU ska de här mandaten fördelas om och ett flertal politiska grupper 

mister sina ledamöter och kan därför behöva splittras.111  

   Detta kan innebära en fördel för ENF, gruppen har enbart en ledamot från Storbritannien112 

och chansen är stor att de politiska grupper som nu har för få antal ledamöter splittras och 

fördelas ut på de övriga grupperna. I samband med det har ENF en möjlighet att öka sitt 

inflytande om de lyckas övertyga andra ledamöter att ansluta sig till gruppen, vilket skulle 

stärka gruppens ställning gentemot andra politiska grupper i Europaparlamentet.113  

   Den stora anledningen till att Storbritannien begärde om utträde ur EU handlar om en negativ 

syn till invandring och att britterna själva vill avgöra vilka lagar och regler som ska gälla.114 

Det uppstår som en konsekvens av att de anser att EU:s politik inte fungerar för dem och det 

populistiska synsätt passar bättre när det gäller synen på invandring och en överordnad 

makthavare.115  

    

4.3 2017 

   2017 genomfördes ett flertal presidentval runt om i Europa och ett som blivit mycket 

uppmärksammat är valet i Frankrike. Detta på grund av vilka som kandiderar men även vilka 

konsekvenser det kan får för ett framtida EU. Marine Le Pen är drivkraften bakom franska 

partiet Front nationale och en skeptiker till EU, hon gjorde klart i samband med valet att ifall 

hon väljs till president är chansen stor att Frankrike genomför (en ”Frexit) liknande 

Storbritannien och begär ett utträde ur EU.116 Frexit är en sammansättning av Frankrike och 

exit samt genomförs med hjälp av en folkomröstning. Le Pen grundar sina politiska åsikter i 

populism och nationalism vilket kan uppfattas som olika skepnader, partiet har även nischat sig 

inom frågor kring invandring och integration vilket utgör tydliga täcken på att de förespråkar 

populism och utgår från det tankesättet.117 

   Liberalen Emmanuel Macron gick som segrare ur parlamentsvalet och tilldelades 350 av 

landets 577 mandat, vilket är en klar seger och innebär att han nu är den sittande presidenten.118    

                                                
111 Brexit: Konsekvenser för EU och Sverige, Sieps 2017. s.10. (Hämtad: 2/5–18).  
112 Haglund, F., Högerextrema nationalister bildar eget. Nyhetssajten: europaportalen 16/6-2015. (Hämtad: 2/5–
18).  
113Brexit: Konsekvenser för EU och Sverige, Sieps 2017. s.13. (Hämtad: 2/5–18).  
114 Brexit: Storbritannien lämnar EU, Nyhetssajten Europa portalen, (hämtad: 13/6–18). 
115 Diamond, L., When does populism become a threat to democracy? s. 3. (hämtad 14/6-18 
116 Haglund, F., Frankrike väljer EU-väg, Nyhetssajten europaportalen, 10/2-2017. (Hämtad: 3/5–18).  
117 Jungar, A-C., Populismens många ansikten. 2009. s. 15.  
118 Haglund, F., Liberal storseger i Frankrike, Nyhetssajten europaportalen, 19/6-2017. (Hämtad: 3/5–18).  
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   Frankrike ses som ett av EU:s viktigaste medlemsländer och har varit med sedan bildandet av 

unionen, ett utträde från ett så pass viktigt land hade kunnat medföra att fler länder väljer att 

lämna vilket skulle få konsekvenser för framtiden och utvecklingen av EU. Den liberala segern 

innebär en positiv effekt för EU, Frexit står inte längre upp på agendan och Macrons åsikter 

kring EU är mer positiva än skeptiska. Macron strävar efter att stärka samarbetet mellan länder 

runt om i Europa och förespråkar både EU: demokratiska system och integration.119  

   I samband med Frankrikes parlamentsval får även valdeltagandet en stor betydelse, det går 

tydligt att se att deltagandet i Europaparlamentet har minskat och oavsett om partierna har ett 

högt väljarstöd syns inte detta i deltagandet. 

   Valdeltagandet för parlamentsvalet i Frankrike hamnade på 42.64 procent vilket utgör den 

lägsta siffran i ett franskt parlamentsval sedan 1950-talet, även om populationen sedan dess har 

ökat betydligt så minskar valdeltagandet.120  

   Valdeltagandet för det franska parlamentsvalet har under de senaste åren fortsatt att falla, och 

även om landets invånarantal ökat kraftigt verkar det inte ha någon större inverkan på 

betydelsen för deltagandet.121  

    Fram till 2017 men även under 2017 har Europa präglats av motgångar och utmaningar, allt 

från Brexit i Storbritannien, Trump i USA, populismen och de högerextrema partiernas framfart 

samt risken för att ytterligare fler länder är villiga att utträda ur EU. Men efter motvind kommer 

medvind som parlamentsvalet i Nederländerna är ett exempel på.122    

   För det första hade Nederländerna ett valdeltagande på 81,93 procent vilket utgör deras högsta 

deltagande sedan valet 1989, detta ger en positiv effekt till betydelsen av valdeltagandet.123 I 

stora delar av Europa har valdeltagandet länge varit relativt lågt samt fått utstå en del kritik, 

men i samband med detta valresultat går det dra en slutsats att deltagandet är något som varierar 

och kan överraska.   

   För det andra stod det klart att den redan sittande premiärministern Mark Rutte fick flest röster 

och valet sågs i samband med detta som ett misslyckande för populismen. Motståndaren Geert 

                                                
119 Haglund, F., Frankrike väljer EU-väg, Nyhetssajten europaportalen, 10/2-2017. (Hämtad: 3/5–18).  
120 International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), France, 2018. (Hämtad: 
3/5-18).  
121 International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), France, 2018. (Hämtad: 
3/5-18).  
122 Sveriges Radio, Valet i Nederländerna 2017, Analys: Suck av lättnad för västeuropeiska ledare, 16/3-2017.  
(Hämtad: 3/5-18).  
123 International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), Netherlands, 2018. 
(Hämtad: 3/5-18).  
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Wilders som tillsammans med Marine Le Penn driver den politiska gruppen ENF är båda EU 

skeptiska samt starka motståndare till invandring och islamisering.124  

   Valet i Nederländerna sågs som ett test inför de kommande parlamentsvalen i Frankrike och 

Tyskland, de tre länderna har vardera ett parti som grundar sina åsikter i populism, nationalism 

och driver en främlingsfientlig politik. Länder runt om i Europa hoppas på att i samband med 

att väljarstödet för Geert Wilders högerextrema parti minskade, skulle det påverka väljarna i 

Frankrike och Tyskland att lägga sina röster på de övriga partierna som inte förespråkar 

populismen och högerextrema åsikter.125 Syftet med att påverka väljarna är att försöka minska 

populismens framgång och istället stärka de övriga partiernas ställning.   

 

4.4 2018 

   En händelse som kan ha betydelse för Europaparlamentsvalet 2019 är valresultatet från 

parlamentsvalet i Ungern. Valet genomfördes i början av 2018 och närmare hälften av alla som 

röstade gav sitt stöd till den sittande premiärministern Viktor Orbán, slutresultatet är ett 

glädjande besked till alla EU kritiker och nationalister runt om i Europa. Viktor Orbáns parti 

samt partiet Jobbik är två av Ungerns mest nationalistiska och högerextrema partier och har 

efter valet 70 procent av landets väljarstöd, detta hyllas av bland andra Marine Le Pen, Geert 

Wilder och tyska partiet AfD.126 

   En liknelse med parlamentsvalet i Nederländerna är att Ungern i detta val också hade sitt 

bästa valdeltagande på flera år, detta får en positiv effekt för betydelsen av deltagandet. På så 

sätt att även ifall ett EU kritiskt parti står som segrare är det tydligt att ett väljarstöd finns, vilket 

i sin tur ger hopp om att det fallande valdeltagandet kanske är på väg att vända. Valdeltagandet 

efter valet låg på 69,67 procent vilket innebär den näst högsta siffran av Ungerns åtta 

parlamentsval.127   

   Viktor Orbán har suttit som premiärminister sedan 2010 och blev i samband med valet omvald 

att sitta en period till, vilket innebär att hans nationalkonservativa parti Fidesz fungerar som 

landets regering de kommande fyra åren.128   

                                                
124 Sveriges Radio, Valet i Nederländerna 2017, Analys: Suck av lättnad för västeuropeiska ledare, 16/3-2017.  
(Hämtad: 3/5-18).  
125 Sveriges Radio, Valet i Nederländerna 2017, Analys: Suck av lättnad för västeuropeiska ledare, 16/3-2017.  
(Hämtad: 3/5-18).  
126 Haglund, F., Orbánseger glädjer EU-kritiker, Nyhetssajten europaportalen, 9/4-2018. (Hämtad: 4/5–18).  
127 International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), Hungary, 2018. (Hämtad: 
4/5-18).  
128 Haglund, F., Orbánseger glädjer EU-kritiker, Nyhetssajten europaportalen, 9/4-2018. (Hämtad: 4/5–18).  
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   För EU:s del innebär det höga valresultatet och väljarstödet en nackdel dels på grund av att 

Viktor Orbán är stark EU kritiker, hans främsta valfråga handlar om att begränsa invandring 

och sedan en tid tillbaka har han gjort inskränkningar i både medborgarnas rättigheter och 

landets demokrati.129  

   Alla EU:s medlemsländer har en skyldighet emot EU att följa de lagar och regler som finns 

samt även upprätthålla de avtal som är avgörande för att samarbetet mellan unionen och 

medlemsländerna ska fungera som det är tänkt. Denna typ av inskränkning i både landets 

demokrati och de mänskliga rättigheterna ses som en överträdelse från Ungerns sida gentemot 

EU. Ungern har under de senaste 7 åren gjort flera inskränkningar och ställs nu till svars för 

det, genom att EU åberopar artikel sju som aldrig tidigare används.130  

   Under allmänna bestämmelser i Lissabonfördraget finns artikel sju att hitta och får åberopas 

av Europaparlamentet, Europeiska kommissionen eller om en tredjedel av medlemsstaterna 

anser det.131 I fall landet i fråga allvarligt åsidosätter de värden som nämns i artikel två i 

Lissabonfördraget får artikel sju åberopas. Artikel två i sin tur innebär att frihet, demokrati, 

rättsstaten, jämlikhet och människans värdighet alltid ska respekteras av alla medlemsländer 

som ingår ett samarbete med unionen.132 

    Ungerns utveckling de senaste sju åren inskränker på samtliga av värdena i artikel två och de 

riskerar nu att förlora rösträtten i ministerrådet, dock måste röstningen ske enhälligt från alla 

EU:s medlemsländer och Polen har uttryckt att de inte kommer rösta.133  

   Samt med tanke på bemötandet som Viktor Orbán fick efter segern i parlamentsvalet från 

både Frankrike, Nederländerna och Tyskland är chansen liten att artikel sju går igenom. Vilket 

i så fall ses som ett bakslag för EU och en framgång för populismen. 

 

4.5 Spekulering kring 2019 

   2019 ska Storbritannien officiellt avsäga sig som EU medlem och påbörja en övergångsperiod 

på två år för att lämna unionen. Sedan ska det nionde Europaparlamentsvalet genomföras, 

skillnaden från föregående val är att i samband med Brexit kommer antalet platser i 

Europaparlamentet att minska från 751 till 678 stycken.  

                                                
129 Haglund, F., Europaparlamentet tar fram hårdhandskarna mot Ungern, Nyhetssajten europaportalen, 19/5-
2017.  
130 Haglund, F., Europaparlamentet tar fram hårdhandskarna mot Ungern, Nyhetssajten europaportalen, 19/5-
2017.  
131 Haglund, F., Europaparlamentet tar fram hårdhandskarna mot Ungern, Nyhetssajten europaportalen, 19/5-
2017.  
132 Hur ändras EU? EU-fördraget Lissabonfördraget, Sieps 2008,  
133 Haglund, F., Europaparlamentet tar fram hårdhandskarna mot Ungern, Nyhetssajten europaportalen, 19/5-
2017.  
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Samt att valet 2019 är först gången den högerextrema politiska gruppen ENF får ställa upp i 

valet, då deras bildande skedde efter förra valet. 

   Europaparlamentsvalet kan i sin tur komma att bli EU:s nästa utmaning under 2019. 

Storbritanniens utträde får inte enbart konsekvenser för den framtida handeln utan påverkar 

även platserna i Europaparlamentet, i samband med Brexit lämnar 73 parlamentariker sitt 

tjänsteuppdrag och sina platser till någon annans förfogande. 134  

   Det är än så länge oklart hur platserna ska fördelas, enligt Lissabonfördraget får inte mandaten 

överstiga 751 och vardera medlemsland får inte överstiga 96 mandat. Antingen kommer 

mandaten fördelas ut över medlemsländerna för att uppnå en mer proportionerlig fördelning 

jämfört med folkmängden eller så kan antalet minskar till en permanent siffra på 678, oavsett 

hur fördelningen blir får det en betydelse för Europaparlamentsvalet 2019 och framtiden för 

parlamentet.135  

   ENF bildades som nämnt i mitten av 2015, vilket innebar att de under valet 2014 tillhörde de 

grupplösa och inte en etablerad politisk grupp, därför kan Europaparlamentsvalet 2019 ses som 

en viktig vändpunkt i gruppens politiska arbete. Partierna som ingår i gruppen har var för sig 

ett starkt väljarstöd från det egna landet och i samband med valet får de möjligheten att se hur 

stort stöd deras politiska grupp får.  

   Därför går det endast att spekulera i hur de högerextremas framfart i Europaparlamentet 

kommer gå men med tanke på uppståndelsen som varit kring bland annat Front nationale, Partij 

voor de Vrijheid (Frihetspartiet) i Nederländerna och de övriga partierna så kan valet bidra till 

en framgång för populismen vilket innebär en bakslag för EU.  

   Valet och Brexit kan även bidra till att gruppen utökar sitt medlemsantal, de 73 

parlamentariker som lämnade parlamentet, lämnade även ett flertal politiska grupper. Det 

resulterar i att vissa politiska grupper har för få antal ledamöter och tvingas därför i samband 

med valet att omfördelas. Lyckas de inte bilda egna grupper kan de ingå koalitioner med andra 

som i detta fall ENF som skulle gynnas av fler medlemmar.136  

   Det återstår dock till efter valet för att se hur det slutliga resultatet blir och först då kan 

spekulationerna få ett tydligt svar.   

 

 

                                                
134 Brexit: Konsekvenser för EU och Sverige, Sieps 2017. s.10. (Hämtad: 8/5–18).  
135 Brexit: Konsekvenser för EU och Sverige, Sieps 2017. s.16. (Hämtad: 8/5–18).  
136 Brexit: Konsekvenser för EU och Sverige, Sieps 2017. s.14. (Hämtad: 8/5–18).  
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5. Analys 
Demokratin är ett fenomen som ständigt växer och utvecklas, den statliga makten ska utgå från 

medborgarna och de mänskliga rättigheterna samt att bevarandet av rättsstaten är det som ska 

stå i fokus.137 Därför ses inte populism som det enda hotet, utan tecken på inskränkning kan 

vara en bidragande faktor till att det demokratiska systemet känner sig hotat och får svårigheter 

att fungera på de sätt som det är tänkt. Valresultatet från det ungerska parlamentsvalet medförde 

att det högerextrema partiet Fidesz numera sitter i landets regering. Fidesz blev i samband med 

valet omvalda att sitta en mandatperiod till vilket innebär att efterfrågan för partiet finns. 

Efterfrågan i detta sammanhang innebär vad som motiverar medborgarna att rösta på 

högerextrema partier, vilket tydligt finns eftersom de blev omvalda till ytterligare en 

mandatperiod, så både efterfrågan för populism och utbudet av partier som förespråkar det finns 

bland väljarna.138 Detta påverkar EU:s demokratiska system i en negativ riktningen på så sätt 

att Ungern tidigare kritiserats för att ha gjort inskränkningar i de grundläggande rättigheterna 

och landets demokrati, vilket ses som negativt då partiet och partiledaren som gjort det nu sitter 

på en regeringsställning.139   

   Populism ses i stora delar av samhället som något negativt, som ett fenomen som är till för 

att hota de demokratiska institutionerna och värdena som det står för. Högerpopulism framställs 

som något ickeönskvärt och konservativt som dyker upp när en förändring skett endast för att 

påverka situationen negativt, det gäller då att begränsa fenomenets framfart och minimera 

kraften den har.140 Populism i relation till EU framställs som kritiskt, flera av partierna som 

förespråkar populism är skeptiska till EU:s demokratiska system och som makthavare. 

Populism framställs mer och mer som en farlig trend i form av att de förespråkar folklig 

suveränitet, vilket innebär att det inte ska finnas någon överordnad makthavare så som EU 

uppfattas och även att etniska minoriteter ska exkluderas.141 Å andra sidan kan populismen 

framställas som en förbättring av demokratin på så sätt att fenomenet fungerar som en röst för 

de grupper som inte känner sig representerade av eliten som i detta fall är EU och populismen 

tvingar EU på detta sätt att ändra den politiska agendan.142  

                                                
137 Europeiska Unionen, EU:s mål och värderingar, 12/6 -2018,  
138 Berman, S., College, B., Populism is a Symptom Rather than a Cause: The Decline of the Center-left and the 
Rise of Threats to Liberal Democracy. FSI 2018. s. 1.  
139 Haglund, F., Europaparlamentet tar fram hårdhandskarna mot Ungern, Nyhetssajten europaportalen, 19/5-
2017.  
140 Jungar, A-C., Populismens många ansikten. 2009. s. 15.   
141 Kaltwasser, C-R., The ambivalence of populism: threat and corrective for democracy, 24 maj 2011, s. 185.  
142 Kaltwasser, C-R., The ambivalence of populism: threat and corrective for democracy, 24 maj 2011, s. 185.  
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   Ett sätt som har prövats för att populismen och de högerextrema partierna inte ska utgöra 

något hot mot demokratin är att införa åtgärder som begränsar deras framgång. Ett förslag som 

testats men som tyvärr inte gav någon större framgång är att de etablerade partierna skulle ingå 

ett avtal med varandra, avtalet skulle i sin tur innebära att de högerextrema partierna isolerades 

från att ingå i samarbeten med de övriga partierna. Tanken med detta är att begränsa partiernas 

påverkan till beslut och tillkännage för väljarna att de högerextrema partiernas åsikter inte är 

äkta. Detta kallas för isoleringsmetoden143 och syftet med metoden är att försvara EU:s 

demokratiska system, men effekten av den verkar vara att populismen representerar de 

missnöjda väljarna och lyckas genom metoden få dem till vallokalerna för att rösta. Genom att 

isolera de högerextrema partierna i riksdagen vinner de istället röster på valdagen.144 

Populismen stärker sitt fäste i samband med händelser som isolering, parlamentsvalet i Ungern 

och att fler högerextrema parlamentariker intresserar sig för Europaparlamentet. Detta innebär 

i sin tur att efterfrågan från medborgarna ökar då det tydligt går att se att de högerextrema 

partierna vinner röster på valdagen, och även att utbudet av högerextrema partier ökar både 

inom det nationella valet och Europaparlamentsvalet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
143 Jungar, A-C., Populismens många ansikten. 2009. s. 18-19. (Hämtad: 8/5-18). 
144 Jungar, A-C., Populismens många ansikten. 2009. s. 18-19. (Hämtad: 8/5-18).  
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6.  Slutsats och avslutande diskussion  

I detta kapitlet följer en slutsats och avslutande diskussion av vad jag med hjälp av studien 

kommit fram till. Syftet med studien är att förklara hur högerpopulistiska 

europaparlamentariker när de organiserar sig i en politisk grupp inom Europaparlamentet kan 

påverka EU:s demokratiska system i negativ riktning. När utgör de högerextrema partierna ett 

hot mot demokratin inom EU?  

   De högerextrema partierna utgör ett hot mot EU:s demokratiska system när det ges för mycket 

makt och möjlighet att påverka. De fungerar bra som oppositionsparti men när de hamnar i 

regeringsställning och får uttrycka sina populistiska åsikter på den politiska agendan kan de 

utgöra ett hot, de vill främst sitta i regeringsställning men avsäger sig i samband ansvaret som 

besluten medför.  

De högerextrema partierna går emot EU:s demokratiska tankesätt och bidrar på ett negativt sätt 

till EU:s demokratiska system. På så sätt att de förespråkar att invandare och andra etniska 

minoriteter inte ska tilldelas samma rättigheter som landets infödda medborgare. De ser även 

sig själva som det riktiga folket och anser att vissa sociala grupper bör exkluderas i samhället. 

De är demokratiska i den grad att de är folkvalda men partierna strider ändå mot ett flertal av 

demokratins principer.   

Partierna utgör ett hot mot EU:s demokratiska system i samband med att de uttrycker 

populismens åsikter så som anti-elitism, anti-institutionella, är förespråkare för ojämlikhet och 

uppmuntrar förtryck mot minoriteten och andra kulturer.  

   Europe of Nations and Freedom är en av de politiska grupper som lyckats organisera sig och 

skaffa sig inflytande i Europaparlamentet. De har lyckats bilda gruppen i samband med att det 

uppnått tillräckligt många ledamöter från tillräckligt många länder för att bli erkända av de 

andra politiska grupperna i Europaparlamentet. De är den enda etablerade politiska gruppen 

med renodlade högerextrema och populistiska åsikter, samt att de är sammansatta av partier 

som står för de här åsikterna. Utbud och efterfrågan är även här en viktig del då tillräckligt 

många ledamöter ansåg att initiativ borde tas och gruppen borde bildas. 

   Om fler högerpopulistiska parlamentariker lyckas bilda politiska grupper i Europaparlamentet 

kommer det populistiska budskapet få starkare fäste, frågor som anti-elitism, anti-

institutionella, ojämlikhet och begräsning av invandring kommer stå högt upp på den politiska 

agendan. I samband med att fler politiska grupper bildas kommer även de här frågorna få större 

utrymme på agendan och de högerextrema parlamentarikerna kan utnyttja det låga 

valdeltagandet för att få sina maktpositioner som de strävar efter. Parlamentarikerna är 
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demokratiskt valda och det finns inget som hindrar dem från att bilda nya grupper i 

Europaparlamentet, men med tanke på vad de förespråkar så för de EU:s demokratiska system 

i en negativ riktning. De uppfattas som mindre demokratiska på grund av att de inskränka på 

demokratins principer och grundläggande rättigheter, medan de övriga etablerade partierna 

kämpar för att upprätthålla demokratin och främja Europaparlamentet som är EU:s mest 

demokratiska institution.    

   EU:s demokratin kan påverkas i en negativ riktning på grund av att populismens ses som 

nästa steg av demokrati, och uppkommer som en konsekvens när demokratin kritiseras. Ju fler 

som förespråkar och använder populismen desto svårare blir det för EU att stå emot den. Ju fler 

personer som anser att de inte får sin röst hörd eller känner sig representerade av demokratin 

kommer bli lätta att övertala till populismens sida. Missnöje bidrar med att detta ses som en 

positiv effekt av populismen, på så sätt att de högerextrema partierna representerar de som inte 

har en röst och använder det i sin tur för att tvinga eliten och makthavarna att ändra på agendan 

för sin egen vinning skull. 

   I de nationella valen som analyserats, framkom det att både Front nationale, Partij voor de 

Vrijheid (Frihetspartiet) och Fidesz har gjort bra siffror och ligger i topp bland partierna i sitt 

eget land. De har medborgarnas tillit och tar med sig sitt väljarstöd in i Europaparlamentet för 

att öka förtroendet för den politiska grupp de representerar. Detta kan påverka EU:s framtida 

politik på så sätt att de högerextrema partierna gynnas av ett lågt valdeltagande i 

Europaparlamentet genom att de redan har ett starkt väljarstöd från det egna landet och behöver 

inte kämpa lika hårt för att tilldelas mandat ifall deltagandet är lågt. Vilket kan påverka en 

framtida fördelning av platserna i Europaparlamentet, då varje land har ett antal platser till sitt 

förfogande men ju fler högerextrema politiska grupper som bildas desto fler platser kommer de 

tilldelas, vilket kan leda till att de övriga demokratiska partierna blir underrepresenterade i en 

av EU:s mest demokratiska institutioner.   

   Jag anser att ifall ENF i samband med bildandet av sin grupp lyckats få fler högerextrema att 

intressera sig för Europaparlamentet kan det uppstå stora problem för EU:s framtida politik. 

Punkter som artikel sju i Lissabonfördraget kommer med stor risk inte genomföras, 

inskränkningar i de mänskliga rättigheterna och länders demokrati skulle inte kunna begränsas 

då alla medlemsländer måste rösta enhälligt för att en artikel ska gå igenom. Den politiska 

agendan kommer präglas av populismens åsikter och de övriga punkterna på agendan kan 

sannolikt få svårigheter att uppmärksammas. Ju fler högerextrema partier i parlamentet desto 

fler partier som backar varandra och desto större risk för de demokratiska partierna att uteslutas 

och mista kontrollen över den politiska agendan.  
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Tabellförteckning  

Tabell 4.1 Partier med tillhörande land  

Land  Parti Valdeltagande 

per parti 2009 

Valdeltagande 

per parti 2014 

 

Frankrike  Front nationale 6,3% 24,86%  

Nederländerna  Partij voor de 16,97% 13,32%  

Ungern Fidesz 56,36% 51,48%  

Italien Lega nord 10,2% 6,15%  

Belgien Vlaams belang 9,85% 4,26%  

Polen  Nowa prawica - 7,15%  

Österrike  FRÖ 12,71% 19,72%  

 

 


