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Abstract:  

The purpose of this study is to examine if the existing theories within the field of Euroscepticism 

is sufficient to help us reach a deeper understanding of the changes in party positions and the 

publics opinion towards the EU and European integration in France between 2016 and 2018. 

To reach a deeper understanding of the case and the existing theories two research questions 

have been designed. One that seeks to examine on how we can understand the changes in voter 

opinion towards the EU. The other one seeks to examine how we can understand how the parties 

En Marche! and Front National has acted from 2016 to 2018. 

The method used in this study is a theory-consuming case study. Five theories where generated 

from the existing body of literature where crucial elements from seven different articles where 

derived to build a theoretical framework that examines different aspects of the voter vs. party 

dynamic. Most of the theories where applicable to the case at some point within the examined 

timeframe and helped us reach a deeper understanding of the case. Although one of the theories 

stood out and helped us reach a deeper understanding of the case during the entire period. That 

was the theory regarding that the French publics opinion about the EU seems to have been 

affected by a wider information-environment more than anything else. Although further 

research focused on that theory would be necessary to substantiate the findings in this thesis.  
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1. Inledning 

I ett tidevarv där det rapporteras om att EU-skepticismen ökar i stort sett alla länder i EU1 och 

forskare rapporterar om att risken med EU-skeptiska partier inte är att de får majoritet i EU-

parlamentet utan är hur de påverkar mainstreampartiernas åsikter och program.2 Hur har då 

mainstreampartier reagerat? Rohrschneider och Whitfield finner bevis för att länders etablerade 

mainstream partier som är positivt inställda till EU-integration har svarat på den ökade EU-

skepticismen genom att tysta ner sitt stöd för EU.3 Även den bilden av EU som ges av 

journalister och media tenderar att fokusera på negativa aspekter av EU vilket ytterligare ger 

EU-skeptikerna vatten på sin kvarn samt att det minskar kunskapen om EU som institution.4  

Mitt under all negativitet kring EU vi får ta del av och det faktum att högerpopulistiska partier 

med EU-skeptiska agendor vinner mark i flertalet länder i Europa5, inte minst i Sverige där 

Sverigedemokraterna gått fram och blivit tredje största parti efter det förra riksdagsvalet 20186, 

händer något speciellt i det land denna uppsats kommer handla om. I Frankrike 2017 gjorde 

högerpopulistiska Front Nationals sitt mest framgångsrika presidentval någonsin. 

Men presidentvalet 2017 i Frankrike vann den, tills då, relativt okände Emmanuel Macron 

framför Marine Le Pen från det radikala EU-skeptiska högerpopulistiska partiet Front National. 

Det som gör fallet Frankrike speciellt, är att Macron vann på en valplattform som förespråkade 

ett djupare EU-samarbete.7 Vilket sett till medierapporteringen angående var EU är på väg och 

den ökade skepticismen i unionen kan ses som ett oväntat drag från en tills nu relativt okänd 

politiker med ett nybildat parti. I och med att det här skedde i Frankrike under presidentvalet 

2017 tyckte jag att det vore intressant att veta om detta inneburit några förändringar i det franska 

folkets opinion mot EU. Vi kan med de här tre Europabarometer(EB)- undersökningarna 

                                                

1 Torreblanca, J. Leonard, M. the continent-wide rise of euroscepticisim. s. 1 
2 Leonard, M. Torreblanca, J. The Eurosceptic surge and how to respond to it s.1  
3 Rohrschneider, Robert. Whitefield, Stephen. Responding to growing European Union-skepticism? The stances 

of political parties toward European integration in Western and Eastern Europe following the financial crisis. 
European union politics. Vol. 17, nr. 1. 138-161. 2016 s.156 
4 Galpin, C. Trenz, H. The Spiral of Euroscepticism: Media Negativity, Framing and Opposition to the EU. s. 18 

5Barendregt, E. Verbruggen, K. What impact to expect from a rise of Eurosceptic parties in the European     

Parliament. Rabobank. 2019-02-10. 
6 Valmyndigheten. Valresultat 2018. 2019-04-15.  

 https://www.val.se/valresultat/riksdag-landsting-och-kommun/2018/valresultat.html (hämtad 2019-05-10) 
7 Chrisafis, A. Rankin, J. Macron Lays out vision for “profound” changes in post-BREXIT EU. The Guardian. 

2017-09-27. 

https://www.theguardian.com/world/2017/sep/26/profound-transformation-macron-lays-out-vision-for-post-

brexit-eu (hämtad 2019-04-29) 

https://www.val.se/valresultat/riksdag-landsting-och-kommun/2018/valresultat.html
https://www.theguardian.com/world/2017/sep/26/profound-transformation-macron-lays-out-vision-for-post-brexit-eu
https://www.theguardian.com/world/2017/sep/26/profound-transformation-macron-lays-out-vision-for-post-brexit-eu
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genomförda mellan våren 2016 till hösten 2018 se ett par förändringar och trender i opinionen 

mot EU. Från tidpunkten precis innan Macron bildade sitt parti till den senaste undersökningen 

som genomförts av EB.  

EB 85 (Maj 2016)8           EB 87 (Maj 2017)9  

  

EB 90 (November 2018)10 

 

Enligt de här tre EB-undersökningarna kan man utläsa att bilden av EU i Frankrike blev 

betydligt mer positiv hos det franska folket efter EB 86 (se tabell under cirkeldiagram till EB 

                                                

8 Standard Eurobarometer 85. The key indicators, France. Våren 2016. S. 3 
9 Standard Eurobarometer 87. The key indicators, France. Våren 2017. S. 3  
10 Standard Eurobarometer 90. The key indicators, France. Hösten 2018. S.3 
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87) fram till EB 87. För att sedan mellan EB 87 och EB 90 sakteligen återgå mot nivåerna av 

positivitet som tidigare. De här förändringarna i opinionen blir då intressanta att undersöka i 

förhållande till den litteratur som tidigare förklarat hur opinionen mot EU påverkas. Även om 

förändringar i opinionen haft någon påverkan på hur partier agerat under den period som 

undersöks blir relevant att undersöka i förhållande till litteraturen.   

1.1 Problemformulering 

Det forskningsproblem som identifierats som gör denna uppsats intressant och fallet värt att 

undersöka har framförallt att göra med den litteratur om finns på ämnet EU-skepticism. När jag 

gått igenom litteraturen på området har jag inte funnit några teorier som tagit i beaktning de 

faktorer som särskiljer fallet Frankrike och Macron från andra fall. De befintliga teorierna 

behandlar etablerade mainstreampartier inom den ideologiska huvudfåran och extrema partier 

på höger- och vänsterflankerna av höger-vänsterskalan. 

Macron bildade ett nytt parti som därför inte kan anses som ett etablerat parti, partiet kan dock 

anses ligga inom den ideologiska huvudfåran då de identifierar sig som varken höger eller 

vänster. Partiet var även uttalat för mer europeisk integration. De här faktorerna finner jag att 

de befintliga teorierna inte tagit i beaktning när de undersökt sina respektive områden. Frågan 

blir då om de teorier som finns kring hur väljare förändrar sin opinion mot EU samt hur partier 

påverkas av förändringar i opinionen och hur de agerar går att applicera och hjälpa oss att förstå 

fallet Frankrike och Macron mellan 2016 och 2018?  

Beträffande statsvetenskaplig relevans är denna studie relevant att genomföra på grund av det 

tidigare nämnda håll som identifierats i litteraturen i kategorin EU-skepticism. För att belysa 

detta hål vill jag använda mig av Green-Pedersens teori som återkommer senare i denna 

uppsats.11 Green-Pedersen menar kortfattat att mainstreampartier väljer att politisera frågor om 

EU och europeisk integration om de finner en tydlig vinnarposition bland opinionen och om 

partiet passar väl in den politiska höger-vänsterskalan. När Macron började kampanja för 

ytterligare integration och ett starkare EU fanns det inte någon tydlig vinnarposition sett till 

opinionen (Se diagram för EB86 i EB87). Uppsatsen är även statsvetenskapligt relevant då den 

kommer att belysa det komplexa förhållandet mellan väljare och parti och vice versa och 

                                                

11 Green- Pedersen, Cristoffer. A Gianst fast asleep? Party incentives and the Politicisation of European 

Integration. Political Studies. Vol. 60, nr. 1. 115-130. 2012. s. 115   
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förhoppningsvis ge oss en djupare förståelse till hur väljare och partier förhåller sig till 

varandra.  

Uppsatsens samhällsrelevans ligger framförallt i att ge läsaren en fördjupad förståelse av de 

teorier som finns kring hur väljare och partier förhåller sig till varandra i frågor om EU och 

europeisk integration. En annat sätt denna uppsats är relevant för samhället är att om vi ska 

basera våra grundantagen på tidigare forskning finns det ett värde att undersöka om de tidigare 

teorier som utvunnits går att applicera på specifika fall. Detta för att se om de teorier som finns 

stämmer eller om de potentiellt kräver en ytterligare översikt. Jag är av uppfattningen att 

vetenskapliga studier är ett bra underlag för till exempel politiker att grunda sina beslut i. Visar 

det sig att det finns brister eller att tidigare studier inte tagit i beaktande vissa faktorer som kan 

ha förändrat resultatet är det viktigt att ta dessa i beaktning och potentiellt upprepa studien med 

dessa faktorer inräknade.   

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att med existerande teorier nå en djupare förståelse kring det som 

skett i det franska folkets opinion mot EU under perioden 2016–2018. Samt att undersöka om 

denna förändring kan ha påverkat En Marche! och Front National som denna undersökning 

kommer att sikta in sig på. För att uppfylla syftet med undersökningen har två övergripande 

forskningsfrågor formulerats, de lyder:  

Forskningsfråga (F1): Hur kan vi förstå förändringarna i det franska folkets opinion mot EU 

under perioden 2016–2018? 

Den andra forskningsfrågan är: 

Forskningsfråga 2 (F2): Hur kan vi förstå En Marche! och Front National agerande under 

perioden 2016–2018?  

För att uppfylla syftet har en teorikonsumerande fallstudie använts och för detta har ett antal 

olika teorier kring EU-skepticism och europeisk integration valts ut. I förhållande till teorierna 

har även fem underliggande forskningsfrågor formulerats för att skapa struktur och tydliggöra 

vad varje teori syftar till att skapa en djupare förståelse för. Vilka underliggande 

forskningsfrågor som formulerats återfinns i uppsatsens teoridel. 

Teorierna som valts ut syftar till att täcka upp ett antal områden som denna uppsatsen 

undersöker. Detta är även en av anledningarna till att de övergripande forskningsfrågorna som 

formulerats är aningen vaga.  Den andra anledningen till att frågorna är vaga är att hur väljare 
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och partier agerar i förhållande till varandra är ett komplext fenomen med flertalet olika 

variabler som förhåller sig till varandra på olika vis. Bara att teoretiskt sett förklara hur till 

exempel hur väljare förhåller sig till partier i frågor om europeisk integration skulle kräva längre 

och djupare studier specificerat på just den delen för att teoretiskt sett komma fram till några 

slutsatser. Denna uppsats syftar till att använda sig av befintliga teorier för att på det viset nå en 

djupare förståelse kring det fall som undersöks genom användandet av de existerande teorierna.  

1.3 Avgränsning 

För att uppnå syftet och besvara forskningsfrågorna kommer Frankrikes relation till EU i sin 

helhet avhandlas i korthet. Andra länders situation och val kommer därför inte att avhandlas i 

denna uppsats närmare men kan potentiellt lyftas som exempel. En närmare genomgång av de 

två traditionellt sett största partierna, socialist- och republikanska partiet kommer inte heller att 

genomföras i den här uppsatsen då fokus ligger på Front National och En Marche!. Däremot 

kommer en bakgrund av Marine Le Pen och Front National samt Macron och En Marche! göras 

då dessa anses vara särskilt relevanta för fallet. Dels var de motståndare i den sista valomgången 

i presidentvalet och dels för att deras plattform kan ses som starkt EU-skeptisk vs. EU-postiv. 

I och med att uppsatsens är författad under valrörelsen till Europaparlamentet 2019 kommer 

varken valrörelsen eller resultatet att analyseras. Delvis då det ligger utanför tidsramen som 

undersöks och med anledning av den begränsade tid som är avsatt för att skriva denna uppsats.  

1.4 Disposition 

Det inledande avsnittet i denna uppsats är inledningen som innehåller uppsatsens inledning, 

problemformulering, syfte samt vilka avgränsningar som gjorts.  Det andra avsnittet innehåller 

vilken metod som använts för och varför denna metod valts ut. Avsnitt tre är teoridelen av denna 

uppsats och innehåller vad EU-skepticism innebär och varför litteratur om EU-skepticism är 

relevant för denna undersökning. Det tredje avsnittet innehåller även de teorier som använts för 

att genom undersökningen samt de underliggande forskningsfrågorna. Det fjärde avsnittet är 

resultatavsnittet som innehåller den empiri som analyseras i det efterkommande femte avsnittet, 

analys. Det sjätte avsnittet innehåller de slutsatser som har kunnat dras och samt uppsatsens 

diskussionsavsnitt  

 

 

 



6 

 

2. Metod  

För att ge läsaren en inblick i den process och metod som använts för att genomföra denna 

uppsats kommer jag i detta avsnitt redogöra för vilken metod jag har valt att använda mig av 

och varför metoden som valts ut är särskilt lämpad för att genomföra denna undersökning. En 

diskussion och motiveringar kring intern och extern validitet ryms också inom detta avsnitt för 

att tydliggöra ambitionen med denna undersökning.  

2.1 Teorikonsumerande fallstudiedesign 

Den metod jag har valt att använda mig av för att skriva denna uppsats är en teorikonsumerande 

fallstudie. Denna metod går ut på att använda sig av existerande teorier för att förklara ett 

fenomen eller fall.12 I denna uppsats är fallet Frankrike under perioden 2016–2018 som 

undersöks, mer specifikt hur vi kan förstå hur väljarnas opinion påverkats och hur partier agerat. 

För att genomföra detta har jag konstruerat fem teorier från sju artiklar på ämnet EU-skepticism 

och europeisk integration i teoridelen. Dessa fem teorier ska användas för att se om de befintliga 

teorierna som finns går att applicera och ge oss en fördjupad förståelse av de som skett under 

den tidsperiod som undersöks. 

Valet av en teorikonsumerande studie motiveras även genom att det är det särskilda fallet som 

är studiens huvudsakliga fenomen som undersöks. Till skillnad från en teoriprövande studie där 

utgångspunkten är att välja en teori som ska testas och utefter det motivera varför det specifika 

fallet valts ut.13 Eftersom att jag vill undersöka ett specifikt fall genom att använda mig av den 

existerande litteraturen går det därför att motivera användningen av en teorikonsumerande 

studiedesign istället för en teoriprövande design.  

Anledning till att jag valt att strukturera denna undersökning som en fallstudie är att 

fallstudiedesignen lämpar sig väl för undersökningar där en specifik analysenhet undersöks 

över tid. Analysenheten och kontexten i detta fall är Frankrike och hur dess väljare och partier 

agerat. Analysenheten jämförs över flera tidpunkter, mer specifikt våren 2016, innan Macron 

började kandidera i presidentvalet, under valet och efter. Enligt Esaiasson et al. innebär det då 

                                                

12 Esaiasson, Peter. Gilljam, Mikael. Oscarsson, Henrik. Towns, Ann & Wägnerud, Lena Metodpraktikan Konsten 

att studera samhälle, individ och marknad. 5. uppl. Wolters Kluwer, Stockholm: 2017. S.42  

13 Esaiasson et al. Metodpraktikan Konsten att studera samhälle, individ och marknad. S.43 
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att detta bör klassificeras som en fallstudie. Hade en analysenhet lagts till hade det istället blivit 

en jämförande studie.14  

Den data som har samlats in är primärt sekundär- och kvalitativdata. Det finns inslag av 

kvantitativdata i form av undersökningar från EB. I huvudsak är den data som samlats in 

tidningsartiklar, vetenskapliga artiklar och facklitteratur från källor som bedömts pålit liga. De 

tidningsartiklar som valts ut har i största möjliga mån dubbelkollats mot andra artiklar som 

bekräftat det artikeln framställt. Generellt sett är det eftersträvansvärt att arbeta med 

primärkällor då det minskar avståndet mellan berättare och berättelse. Vilket i sin tur ökar 

trovärdigheten, till exempel om en person som varit med om någonting berättar om sin 

upplevelse kan detta anses mer trovärdigt än om det istället är en person som fått en historia 

berättade för sig.15 Men i denna uppsats har bedömningen gjorts att sekundärkällor har varit 

tillräckliga för att genomföra undersökningen även om primärkällor är eftersträvansvärt.   

Inom detta metodsegment är det även relevant att föra en kortare diskussion om den interna och 

externa validiteten av denna undersökning. I och med att denna studie är teorikonsumerande 

och att den undersöker ett unikt fall blir det problematiskt att dra allmängiltiga slutsatser som 

går att generalisera över större kontexter.16 Ambitionen med denna uppsats ligger snarare i att 

försöka identifiera eller potentiella hål i den existerande litteraturen som gör anspråk på att vara 

relativt allmängiltiga i en europeisk kontext. Denna uppsats har alltså inte ambitionen att vara 

uttalat allmängiltig för alla länder och val i Europa och den externa validiteten är därför 

sekundär i denna uppsats. 

Ambitionen för denna uppsats är däremot att den interna validiteten ska vara hög. Vilket i teorin 

innebär att de slutsatser som kan dras av denna undersökning är välgrundade och 

välmotiverade.17 I praktiken har detta inneburit ett par åtgärder som gjorts för att uppnå detta. 

Uppsatsförfattaren har i största möjliga mån försökt vara så objektiv som möjligt vid insamling 

av det empiriska materialet. Detta genom att försöka hitta flera olika artiklar som visar samma 

sak och som försöker att ge en bild av verkligheten utan att direkt försöka uttrycka åsikter. Nu 

ska vi inte fastna i en djupare diskussion om det är möjligt att vara helt objektiv, men ett 

objektivt förhållningssätt är något som eftersträvats när insamlingen av det empiriska materialet 

gjorts. Även genom att vara uppriktig och transparent i analysen när det funnits brister i det 

                                                

14 Esaiasson et al. Metodpraktikan Konsten att studera samhälle, individ och marknad. S. 109  
15 Esaiasson et al. Metodpraktikan Konsten att studera samhälle, individ och marknad. S.292 
16 Esaiasson et al. Metodpraktikan Konsten att studera samhälle, individ och marknad. S.154 
17 Esaiasson et al. Metodpraktikan Konsten att studera samhälle, individ och marknad. S.59 
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empiriska materialet har den interna validiteten försökt säkerställas genom att påvisa läsaren 

om detta. För att visa att de slutsatser som faktiskt dras är välgrundade.  

För att stärka den interna validiteten har de teorier som valts ut lästs mycket noga. De slutsatser 

och faktorer som den tidigare forskningen nått har sedan försökt att framställas på ett så korrekt 

vis som möjligt, även fast översättning från engelska till svenska inte varit helt enkel. Utifrån 

det materialet som samlats går det inte med siffror att fastslå ett definitivt kausalt samband. 

Denna studie syftar snarare till att skapa en fördjupad förståelse över fallet Frankrike med hjälp 

av de teorier som valts ut än att ge definitiva förklaringar förankrade i siffror och statistik. Vilket 

inneburit att stor vikt lagts vid att framställa teorierna har framställts korrekt och att det 

empiriska materialet som samlats in ger en så korrekt bild av verkligheten som möjligt. För att 

på det viset kunna dra slutsatser som är förankrade i det materialet som samlats in.  
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3. Teori 

Utgångspunkten för detta teoriavsnitt är en kortare redogörelse för vad konceptet EU-

skepticism innebär och varför forskning på det området blir relevant att använda sig av för att 

besvara de forskningsfrågor som formulerats. Den andra delen innehåller en kort redogörelse 

för de teorier som valts ut för att genomföra denna undersökning. Den tredjedelen innehåller de 

underliggande forskningsfrågor som formulerats för att tydliggöra vad de respektive teorierna 

kommer att fokusera på och hur de kommer att användas.  

3.1 EU-skepticism 

Anledningen till att litteratur på området EU-skepticism valts ut som teoretisk grund för denna 

undersökning är för att tidigare teoretiska studier på ämnet bland annat berör hur partiet svarat 

på en ökad EU-skepticism och vad medborgares opinioner mot EU påverkas av. Till exempel, 

hur ett upplevt hot mot den nationella identiteten påverkar attityderna till EU18 eller hur 

ekonomiska faktorer påverkar stödet för EU19.  

Som utgångspunkt är det relevant att redogöra för vad EU-skepticism innebär. EU-skepticism 

definieras av Szczerbiak och Taggart på två olika vis. Hård och mjuk EU-skepticism där hård 

EU-skepticism definieras som principiellt motstånd mot utökad europeisk integration baserad 

på ett motstånd mot att ge supranationella institutioner (EU) ökad makt, vilket innebär att den 

suveräna staten förlorar makt och handlingskraft. Mjuk EU-skepticism definierar de som en 

term som kan användas när det inte finns ett principiellt motstånd mot ökad europeisk 

integration. Men att det finns ett visst motstånd eller tveksamhet mot unionens nuvarande eller 

framtida planerade kompetensexpandering.20  

Catherine De Vries utvecklar ytterligare konceptet med EU-skepticism i sin bok Euroscepticism 

and the Future of European integration och utökar spektrumet av begreppet EU-skepticisms 

innebörd till att innefatta fyra olika kategorier av stöd till EU, vilka är lojala supportar, 

policyskeptiker, regimskeptiker och utträdesskeptiker. De lojala supportrarna är de som är mest 

EU-vänliga och föredrar EU:s policy och regim framför den egna nationens.  Utträdesskeptiker 

                                                

18 Carey, Sean. Undivided Loyalties, Is National Identity an Obstacle to Eurpean Integration. European Union 

Politics. Vol. 4, nr. 4. 387-413. 2002 S. 387 
19 Gabel, Matthew. Whitten, Guy. D. Economic Conditions, Economic Perceptions and Public Support for 

European Integration. Political Behaviour. Vol. 19, nr. 1. 81-96. 1997. S.81 
20Szczerbiak, A. Taggart, P. Hard choices and few options: The implications of BREXIT for Euroscepticism across 

Europe.https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2016/08/05/hard-choices-and-few-soft-options-the-implications-of-

brexit-for-euroscepticism-across-europe/ (hämtad 2019-04-25)  

https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2016/08/05/hard-choices-and-few-soft-options-the-implications-of-brexit-for-euroscepticism-across-europe/
https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2016/08/05/hard-choices-and-few-soft-options-the-implications-of-brexit-for-euroscepticism-across-europe/
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är de som är mest anti-EU och föredrar alltid den egna nationens policy och regim framför 

EU:s. Policyskeptiker och regimskeptiker är mer obestämda i sin syn på EU och ogillar olika 

delar av EU. Men De Vries definierar det som att policyskeptiker föredrar EU:s regim men inte 

policy, medan regimskeptiker föredrar policy men inte regimen.21 De Vries menar också att 

olika typer av skeptiker är fördelade inom unionen och inom stater i förutsägbara mönster. Har 

du ett högpresterande land ekonomiskt med låg arbetslöshet eller att folket uppfattar det som 

att det är fallet finner hon stöd för att utträdesskeptiker är de skeptikerna som hörs mest. Men i 

motsattsförhållandet där landet är relativt lågpresterande ekonomiskt och arbetslösheten är hög 

eller att folket uppfattar det som att det är på det viset, finner hon stöd för att lojala supportrar 

är de mest förekommande inom landet. Som förklaring till fenomenet föreslår hon att i 

lågpresterande länder är folket mer benägna att primärt lägga skuld på den nationella regimen 

istället för EU.22  

För att förtydliga varför detta är användbart i denna uppsats vill jag generalisera var Frankrike, 

Macron och Le Pen passar in bland dessa kategorier. Frankrike överlag skulle jag påstå passa 

in på de två mellan-kategorierna, policy- eller regimskeptiker, som De Vries presenterar eller 

mjuk skepticism enligt Szczerbiaks och Taggarts definition. Le Pen passar in som en 

utträdesskeptiker eller en hård skeptiker medan Macron inte är EU-skeptisk överhuvudtaget 

och passar i den här definitionen in som en lojal supporter.   

Som avslutning av denna del om definitionen av EU-skepticism innebär, ska det poängteras att 

EU-skepticism inte är en företeelse som återfinns enbart på en sida av det politiska spektrumet 

även fast termen blivit förknippad med högerpopulistiska partier som Front National. Enligt 

Usherwood går det att hitta EU-skepticism på båda sidor av spektrumet men att deras 

problembilder är olika. EU-skeptiska partier på högersidan tenderar att vara kritiska mot EU 

för att de anser att det utgör ett hot mot den nationella suveräniteten och självständigheten. 

Medan från vänstersidan brukar kritiken riktas mot att EU hotar arbetares rättigheter och kritik 

mot den interna marknaden.23 Usherwoods slutsats är att de grupper som är EU-skeptiska är 

dynamiska på det sättet att de skiftar fokus beroende på vilka frågor som är aktuella för att 

                                                

21 De Vries, Catherine. Euroscepticism and the Future of European Integration. Oxford university press,  Oxford: 

2018. S.101 
22 De Vries, C. Euroscepticism and the Future of European integration. S.101 
23 Usherwood, Simon. The Shifting Focus of the European Union. Journal of Contemporary European Research. 

Vol. 9, nr. 2. 279-296. 2013. S.283  
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maximera sitt inflytande. Det krävs alltså en djupare förståelse av vilka motiveringar och 

intressen dessa grupper har för att få en fullständig bild av fenomenet.24 

3.2 Teorier på området EU-skepticism 

Som tidigare nämnts har flertalet teorier, för att täcka upp flera områden som behandlar hur 

väljare och partier förhåller sig till varandra, valts ut. Detta har gjorts för att bilda en fördjupad 

förståelse för hur väljare och partier förhåller sig till varandra.  

De två första artiklarna har valts ut som teoretiskt grund för den första teorin och behandlar hur 

och när EU frågor tar plats i nationella val av Catherine De Vries. Den första artikeln från 2007 

avhandlar hur nationella val påverkas av EU-frågor.25 Den andra De Vries artikeln är en 

utveckling av den första artikeln och undersöker vilka partier det är som påverkas av att EU-

frågor tar plats i nationella val.26  I och med att den period som undersöks innehåller en 

presidentvalsrörelse blir det intressant att undersöka om EU-frågor potentiellt hade någon 

påverkan på valet och vilka som potentiellt drog nytta av EU-frågor påverkade valet. För att på 

det viset få en fördjupad förståelse och undersöka relationen mellan väljare och parti i Frankrike 

under den tids som undersöks. En mer djupgående redogörelse för hur dessa två artiklar 

kommer att användas i arbetet och analysen kommer att framgå i kommande del av detta avsnitt.   

Den tredje artikeln har fungerat som teoretiskt underlag för den andra teorin och är skriven av 

Ezrow et al. som undersökt hur mainstreampartier och extrema partier förhåller sig till 

medianväljaren.27 I och med att denna uppsats strävar efter att nå en fördjupad förståelse för 

hur En Marche! och Front National agerat är det relevant att ha med en teori som tar upp hur 

olika partier förhåller sig till den stora generella väljarbasen i landet och till sina egna väljare. 

Mer om resultatet från Ezrow et al. artikeln och hur detta kommer att användas återfinns i nästa 

del av detta teoriavsnittet.  

Den fjärde artikeln har valts ut till teoretiskt underlag till teori tre och är skriven av Leonard 

Ray. Rays artikel behandlar hur och när partier påverkar väljare att tycka som dem i frågor om 

                                                

24 Simon Usherwood, The Shifting Focus of Opposition to the European Union. S.290 
25 De Vries, Catherine. Sleeping Giant: Fact or Fairytale?: How European Integration Affects National Elections. 

European Union Politics. Vol. 8, nr. 3, 363-385. 2007. S. 363 
26 De Vries, Catherine. EU Issue Voting: Asset or Liability?: How European Integration Affects Parties’ Electoral 

Fortunes. European Union Politics. Vol. 11, nr. 1. 89-117. 2010. S. 89 
27 Ezrow, Lawrence. De Vries, Catherine. Steenbergen, Marco. Edwards, Erica. Mean voter representation and 

partisan constituency representation: Do parties respond to the mean voter position or to their supporters? Party 

Politics. Vol. 17, nr. 3. 275-301.  2011. S. 288 
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europeisk integration.28 Detta blir relevant för denna uppsats då den potentiellt ger oss förståelse 

om när väljare tar efter partier som de sympatiserar med i frågor om europeisk integration. 

Vilket relaterar till F1 då det ger oss förståelse om vad partier kan göra för att påverka 

opinionen. Hur denna artikel kommer att användas kommer precis som de två tidigare artiklarna 

att framgå i nästa del av detta avsnitt. 

Den femte artikeln har valts ut som teoretiskt underlag för teori fyra och behandlar om väljare 

svarar på partiers manifest eller till en vidare informationsmiljö när det kommer till 

uppfattningen om partiernas positioner till europeisk integration. Artikeln är skriven av Adams 

et al. och hjälper oss att förstå vad väljare uppdaterar sina uppfattningar efter när det kommer 

till partier.29 Detta är relevant för denna undersökning då artikeln säger något om vad som krävs 

för att väljarna ska skifta sina uppfattningar om europeisk integration. Mer handfast vilka 

verktyg denna artikel ger oss för att ytterligare förstå förändringar i opinionen återfinns i nästa 

del av detta avsnitt.  

Den sjätte artikeln som är en av två artiklar som ligger till grund för teori fem är skriven av 

Rohrschneider och Whitefield. Artikeln handlar om hur partier svarat på den ökade 

skepticismen i EU-länderna30 och hjälper oss att förstå hur partier agerar när de märker att 

skepticismen till EU ökar i sina respektive länder. Artikeln ger oss inblick i och hjälper oss att 

förstå hur partier tidigare agerat som vi sedan kan sätta i relation till hur partierna som denna 

undersökning fokuserar på agerat. Mer exakt hur denna artikel kommer att användas i denna 

undersökning kommer att redogöras för i nästa del av detta avsnitt.  

Den sjunde och sista artikeln har valts ut som teoretisk grund till teori fem, likt den sjätte  

artikeln. Artikeln är författad av Green-Pedersen och behandlar när mainstreampartier väljer att 

politisera europeisk integration.31 Green-Pedersen menar att politisering av europeisk 

integration sker när två incitament finns på plats. Dessa två incitament kommer jag att återvända 

till i nästa del av detta avsnitt. Anledningen till att Green-Pedersen lägger fokus på 

                                                

28 Ray, Leonard. When Parties Matter: The Conditional influence of Party Positions on Voter Opinions about 
European Integration. Journal of Politics. Vol. 65, nr. 4. 978-994. 2003. S. 990 
29 29 Adams, James. Ezrow, Lawrence. Somer-Topcu, Zeynep. Do Voters Respond to Party Manifestos or to a 

Wider Information Environment? An analysis of Mass-Elite Linkages on European Integration. American Journal 

of Political Science. Vol. 58, nr. 4, 967-978. 2014. S. 975 
30 Rohrschneider, Robert. Whitefield, Stephen. Responding to growing European Union-skepticism? The stances 

of political parties toward European integration in Western and Eastern Europe following the financial crisis. S.156 
31 Green-Pedersen, Christoffer. A Giant Fast Asleep? Party Incentives and the Politicisation of European 

Integration. Political Studies. Vol. 60, nr. 1. 115-130. 2012. S.115 
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mainstreampartier i sin artikel är att Green-Pedersen menar att den forskning som bedrivits på 

området om politisering av europeisk integration framförallt fokuserat på partier långt ut på 

höger- och vänsterkanterna och att detta varit missriktat. Green-Pedersen menar att det är på 

grund av dessa två incitament som mainstreampartier har eller inte har politiserat frågan om 

europeisk integration.32  

3.3 Underliggande forskningsfrågor 

I detta avsnitt kommer en redogörelse för de underliggande forskningsfrågor som formulerats 

för att undersöka de två övergripande forskningsfrågorna. Frågorna har formulerats för att täcka 

upp ett antal olika teorier om hur väljare och partier förhåller sig till varandra. De här 

underliggande forskningsfrågorna kommer sedan att användas för att skapa en djupare 

förståelse för fallet Frankrike. De underliggande forskningsfrågorna är förankrade i 

tidskriftsartiklar som visar vad tidigare forskning pekar mot i frågor om till exempel när EU 

frågor tar plats i nationella val och vad väljare svarar på när det kommer till europeisk 

integration. Genom att sedan analysera dessa underliggande forskningsfrågor i förhållande till 

den franska kontexten bör vi få en djupare förståelse både för teorierna i sig, hur väl teorierna 

lämpar sig för att ge oss en djupare förståelse om fallet frankrike, samt en djupare förståelse för 

hur partier och väljare förhåller sig till varandra.  

De fem underliggande forskningsfrågorna som formulerats för att nå en djupare förståelse om 

förändringarna i det franska folkets opinion och hur partier agerat är:  

- Hur och när påverkar EU-frågor nationella val? 

- Förhåller sig partier till medianväljaren eller sina supportrar? 

- När påverkar partier väljare?   

- Svarar väljare på en vidare informationsmiljö eller på förändringar i partiers manifest 

angående europeisk integration? 

- Parti-mottaglighet, hur svarar partier på ökad EU-skepticism? 

I den kommande delen kommer vi att gå igenom de teorier som svarar på dessa frågor i 

kronologisk ordning.   

                                                

32 Green-Pedersen, Christoffer. A Giant Fast Asleep? Party Incentives and the Politicisation of European 

Integration.  
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3.3.1 Hur och när påverkar EU-frågor nationella val? 

Den första frågan har formulerats utifrån det att den första halvan av tidsperioden som 

undersöks präglades av valrörelsen som ledde fram till det franska presidentvalet 2017. Det blir 

därför relevant att undersöka om EU-frågor kan ha haft någon potentiell påverkan på valet och 

väljarna. Även den parametern angående vilka partier som kan ha haft något att vinna på att 

EU-frågor har påverkat undersöks. Mer konkret vad teorin pekar mot och vilka faktorer som 

kommer att undersökas i analysen kommer en redogörelse för nu.  

Den första delen av teorin innehåller ett par faktorer som kommer att undersökas om de finns 

närvarande i det utvalda fallet. De faktorer som kommer att undersökas för att skapa en djupare 

förståelse för fallet är; om det fanns en pågående konflikt över EU-frågor mellan partier i landet 

och har den här konflikten funnits i landet under en längre tid. Även att väljarna måste anse att 

EU-frågor är viktiga för att EU-frågor ska påverka utgången i valet är en av faktorerna som 

kommer att undersökas.33  

Den andra delen av denna teori syftar till att undersöka vilka partier som potentiellt kan ha haft 

något att tjäna på att EU-frågor blev betydande i valet. Att något parti dragit fördel av att EU-

frågor haft betydelse i valet är dock avhängigt mot att EU-frågor potentiellt haft någon inverkan 

på valet i sin helhet vilket de tidigare faktorerna syftar till att ge en fördjupad förståelse kring.  

De faktorer som kommer att användas för att undersöka vilket parti som potentiellt kan ha dragit 

nytta av EU-frågor i valet är först hur tydligt ett parti tar ställning för eller mot europeisk 

integration. Den andra är partistrategi, med partistrategi åsyftas hur partier använder EU-frågor 

över tid för att tjäna på det under valdagen.34 Teorin förväntas att vara särskilt applicerbar under 

perioden mellan EB 85 och 87 då den syftar till att undersöka om partier kan ha påverkat 

väljarnas opinion genom att göra de uppmärksammade på EU-frågor. Som sedan möjligtvis kan 

ha påverkat utgången av valet. 

3.3.2 Förhåller sig partier till medianväljaren eller till sina supportrar? 

Den andra teorin syftar till att försöka förstå hur partier i detta fall anpassat sig efter väljarna 

och förväntas bli särskilt relevant för perioden efter valet 2017 där franska folket sakteligen gått 

mot att ha liknande attityder mot EU som de hade under våren 2016. Det den här teorin syftar 

                                                

33 De Vries, Catherine. Sleeping Giant: Fact or Fairytale?: How European Integration Affects National Elections. 

S. 379 
34 De Vries, Catherine. EU Issue Voting: Asset or Liability?: How European Integration Affects Parties’ Electoral 

Fortunes. S. 110-111 



15 

 

till att undersöka mer specifikt är hur partier, under den givna tidsramen, potentiellt rört sig 

närmare medianväljaren i policy angående europeisk integration eller om de stått kvar vid sin 

tidigare policy.  

Den andra teorin kommer att applicera faktorn att partier inom den ideologiska huvudfåran 

tenderar att ändra policy om europeisk integration i förhållande till medianväljaren i 

befolkningen. Medan extrema, nationalistiska partier tenderar att ändra policy om europeisk 

integration i förhållande till medianväljaren bland deras egna supportrar.35 Jag förväntar mig att 

denna teori kommer att vara särskilt applicerbar under den senare perioden som undersöks där 

opinionen inte förändrats i någon större utsträckning. Men att policyförändringar gjorda av 

Macron och Le Pen i frågor om europeisk integration potentiellt kan hjälpa till att ge en 

fördjupad förståelse för de mindre förändringar som skett i opinionen bland väljarna och hur 

partier anpassar sig till väljarna.  

3.3.3 När påverkar partier väljare?  

Med kö-tagande eller ”Cue taking” på engelska, menas att genom att väljare observerar andra 

handlingar eller åsikter sedan använder dessa som en guide för ens egna handlingar och 

åsikter.36  

Den tredje teorin är uppbyggd på fyra faktorer som syftar till att undersöka hur partiers 

signaleringsförmåga till väljarna påverkar väljarnas inställning till europeisk integration. Vilket 

blir relevant i förhållande till forskningsfråga 1 då de här faktorerna hjälper oss att förstå om 

partier potentiellt lyckats signalera till väljarna vilken position de ska ta i frågor om europeisk 

integration som sedan potentiellt återspeglas i opinionen mot EU.  

De fyra faktorerna som ligger till grund för den tredje teorin är ett, hur viktig frågan är för 

partiet. Två, hur stark väljarens koppling till partiet är.37 Tre, partiets enighet i frågan. Fyra, 

måttet av politiska diskussioner som förs om europeisk integration. Effekten av faktor tre kan 

dock förminskas om det förs större politiska diskussioner om europeisk integration samtidigt.38 

För att illustrera hur faktor fyra kan dämpa effekten av faktor tre är debatten om 

                                                

35 Ezrow, Lawrence. De Vries, Catherine. Steenbergen, Marco. Edwards, Erica. Mean voter representation and 

partisan constituency representation: Do parties respond to the mean voter position or to their supporters? S. 288 
36 The Free dicitionary. Take cue from.  

https://idioms.thefreedictionary.com/take+cue+from (hämtad 2019-05-16) 
37 Ray, Leonard. When Parties Matter: The Conditional influence of Party Positions on Voter Opinions about 

European Integration. S. 990 
38 Ray, L. When Parties Matter: The Conditional influence of Party Positions on Voter Opinions about European 

Integration. S. 990 

https://idioms.thefreedictionary.com/take+cue+from
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Maastrichtfördraget ett bra exempel. 1992 var ett år där partiers effekt på väljarna var större än 

vanligt. Enligt teorin har det att göra med den stora debatten angående fördraget. Vilket i sin 

tur medförde att partier fick ut sitt budskap om sin ståndpunkt i frågan om europeisk integration 

trots de eventuella interna splittringar som fanns angående frågan.39 I analysen kommer de här 

faktorerna undersökas om de går att hitta i den kontext som Frankrike befunnit sig i under den 

angivna tidsperioden. Detta undersöks för att ge oss en fördjupad förståelse för när partiers 

signaleringsförmåga potentiellt har haft en påverkan på väljarna. 

3.3.4 Svarar väljare på en vidare informationsmiljö eller på förändringar i partiers 

manifest angående europeisk integration? 

Den fjärde teorin syftar till att hjälpa oss att undersöka hur det franska folkets opinion möjligtvis 

påverkats av den vidare informationsmiljö som varit rådande under den tid som undersöks. 

Denna teori är uppbyggd på teorin att väljare inte uppdaterar sina uppfattningar om partiers 

positioner om europeisk integration i förhållande till deras partiprogram. Utan snarare svarar 

till en vidare informationsmiljö och experters utlåtanden.40 Längre fram i denna uppsats 

kommer enbart att informationsmiljön att nämnas och inte experter. Då teorin menar att det är 

just för att experter också uppdaterar sina uppfattningar om partiers positioner angående 

europeisk integration via en vidare informationsmiljö och inte genom partiers manifest som 

dessa två faktorer följer varandra.41 Denna teori kommer att undersöka vad den vidare 

informationsmiljön var under den givna tidsperioden för att på så vis potentiellt kunna förse oss 

med en djupare förståelse kring de förändringar som skett i opinionen bland de franska väljarna.  

3.3.5 Parti-mottaglighet, hur svarar partier på ökad EU-skepticism?   

Den femte teorin är uppbyggd för att täcka upp ytterligare områden som skulle kunna ge oss en 

djupare förståelse för hur partier agerat under tiden som undersöks. Faktorerna som kommer att 

undersökas i förhållande till teorin är hur partier svarat på en ökad EU-skepticism och vilka 

incitament de har för att svara på en ökad EU-skepticism. Teori fem innehåller ett antal faktorer 

som kommer att analyseras i förhållande till det material som redogörs för i nästa avsnitt. De 

första faktorerna syftar till att öka förståelsen för hur mainstreampartier och partier på 

                                                

39 Ray, L. When Parties Matter: The Conditional influence of Party Positions on Voter Opinions about European 

Integration. S. 990 
40 Adams, James. Ezrow, Lawrence. Somer-Topcu, Zeynep. Do Voters Respond to Party Manifestos or to a Wider 

Information Environment? An analysis of Mass-Elite Linkages on European Integration. S. 975 
41 Adams et al. Do Voters Respond to Party Manifestos or to a Wider Information Environment? An analysis of 

Mass-Elite Linkages on European Integration.  S. 975-976 
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ytterkanterna av det ideologiska spektrumet svarat på en ökad EU-skepticism i unionen. Teorin 

menar att, generellt, har extrema partier svarat på den ökade skepticismen i unionen genom att 

vara uttalat för mindre integration. Medan mainstreampartier svarat på den ökade EU-

skepticismen genom att tysta ner sitt stöd för EU. Framförallt på grund av att de anser att risken 

att vara uttalat för mer europeisk integration är större än den potentiella belöningen.42  

De återstående faktorerna för teori fem handlar om politisering av europeisk integration. I denna 

uppsats förstås politisering av europeisk integration som att den allmänna opinionen lyfts in 

och blir en del av politiken kring europeisk integration.43 De faktorer som kommer att 

undersökas i förhållande till det utvalda fallet är när, teoretiskt sett, partier har incitament för 

att lyfta in den allmänna opinionen i politiken om europeisk integration. Teorin menar att 

mainstreampartier politiserar europeisk integration om två kriterier är uppfyllda. Den första 

faktorn är att politisering sker om mainstreampartier identifierar en tydlig vinst band väljarna 

genom att politisera europeisk integration. Den andra faktorn är att politisering sker om frågan 

tydligt kan placeras ut på landets politiska höger-vänsterskala.44  

Teori 5 kommer att hjälpa oss att förstå hur partier svarar på förändringar i opinionen för att på 

det viset ge oss en inblick i hur opinionen förändrats hos folket.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                

42 Rohrschneider, Robert. Whitefield, Stephen. Responding to growing European Union-skepticism? The stances 

of political parties toward European integration in Western and Eastern Europe following the financial crisis. S.156 
43 Green-Pedersen, C. A Giant Fast Asleep? Party Incentives and the Politicisation of European Integration. S.115 
44 Green-Pedersen, C. A Giant Fast Asleep? Party Incentives and the Politicisation of European Integration. S.115 
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4. Resultat  

Detta avsnitt kommer att börja med en bakgrund till Frankrike och dess relation till EU som 

land. För att sedan redogöra för Macron och En Marche! samt Le Pen och Front National under 

den tiden som undersökts. Dessa delar är sedan de som kommer att ligga till grund för den 

analysen som görs i nästa avsnitt.  

4.1 Frankrikes relation med EU  

Frankrike är ett av de sex länder som var med och la grunden till EU i och med bildandet av 

kol- och stålunionen 1952.45 Trots att Frankrike har varit med från början sen bildandet av 

unionen har de alltid varit skeptiska till att ge upp delar av sin suveränitet till någon 

internationell organisation överhuvudtaget. Två exempel på detta är att Maastrichtfördraget 

nästan inte kunde ratificeras, men ja-sidan lyckades tillslut vinna en knapp seger i 

folkomröstningen i Frankrike. Det andra är exemplet är konstitutionsfördraget från 2005 som 

inte kunde ratificeras på grund av en klar förlust för ja-sidan i Frankrike i folkomröstningen.46  

Frankrike har idag ett komplicerat förhållande med EU vilket också syns i den senaste 

europabarometerundersökningen från hösten 2018. Detta enligt standard Eurobarometer 90 och 

sammanställningen av fråga två som handlar om tilliten till EU. Här går det att utläsa att 

fransmännen tenderar att lita mindre på EU än snittet av de andra medlemmarna i unionen.47  

Undersöker man över tid hur invånarna i länderna som varit med i unionen historiskt sett 

upplevt att det är en bra sak att deras land är med i unionen går det att utläsa att de som tyckte 

att det var positivt stadigt minskade från 1991 när finanskrisen skedde och detta korrelerade 

även med ratificeringen av Maastrichtfördraget 1992. För att sedan stabiliseras runt 1997 och 

nå liknande nivåer mellan cirka 50 till 55 procent fram till 2016. Som nivåerna var under 

perioden 1973 till ungefär 1985. Från 1985 till 1991, när trenden vände nedåt, är den period där 

invånarna i länderna generellt ansåg att EU-medlemskap var en bra sak med nivåer på runt 60 

till 70 procent.48  
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Hur har de då sett ut i Frankrike över tid med opinionen till europeisk integration? För att få en 

överblick görs först nedslag i EB 50 som ger en bild av hur det franska folkets opinion stöd för 

EU-medlemskap sett ut från 1981–1998. Där kan vi utläsa att fransmännen från 1981 till 1988, 

generellt sett, tyckte att EU medlemskap var en bra sak för att sedan ligga i nivå eller lite under 

de andra medlemsländerna fram till 1998. 1998 ansåg 52 procent av fransmännen att EU-

medlemskap generellt sett var en bra sak medan genomsnittet i unionen var 54 procent.49  

Tio år senare genomfördes EB 69 våren 2008. I denna framgår det att 48 procent av 

fransmännen anser att EU-medlemskap är en bra sak för Frankrike och att genomsnittet inom 

unionen som anser att EU-medlemskap är bra för deras land ligger på 52 procent.50 I och med 

dessa siffor från EB går det att se att förhållandet mellan EU och Frankrike varit komplicerat 

över en längre tid men vad detta beror på kommer att kort att redogöras för i fortsättningen av 

detta avsnitt.  

Hur kommer det sig då att Frankrike har ett komplicerat förhållande till unionen som de var 

med och grundade? Ett enkelt svar på frågan har jag tidigare berört och det är att de inte är 

beredda att ge upp delar av Frankrikes suveränitet till EU, men finns det fler anledningar? För 

att få en djupare förståelse om Frankrikes förhållande med EU är Helen Drakes artikel France: 

an EU Founder Member Cut Down to Size? en värdefull artikel. Även fast den är från 2005 ger 

den värdefulla insikter om varför förhållande mellan Frankrike och EU är komplicerat.  

Helen Drakes utgångspunkt är Jacques Flochs presentation av den franska EU-delegationens 

rapport till den franska nationalförsamlingen och Drake behandlar tre av de perspektiv som 

Floch lyfter fram som faktorer som förändrats och som påverkar det franska förhållandet med 

EU. De faktorer Floch lyfter fram är politiskt ledarskap, den administrativa arkitekturen och 

användandet av det franska språket inom EU. Drake lägger dock till ett perspektiv som hon 

anser vara väsentlig och det är det fransk-tyska förhållandet.51 Denna uppsats kommer dock 

inte lägga någon större vikt vid dessa perspektiv då de ligger utanför det teoretiska ramverk 

som utformats. Men de är värda att nämna då de kan ha en påverkan på attityderna till EU. Det 

finns dock ett värde i att förstå varför dessa perspektiv är viktiga för Frankrikes relation till EU. 

För att förstå detta behövs även en förståelse över Frankrikes självbild och deras inställning till 

EU. Fransmännen var under många år det största landet i unionen och med detta tillkom en 
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arrogant syn på sin egna roll i unionen. En syn präglad av sin egna storhet (la grandeur) och sin 

rang (le rang) i en global kontext gjorde det att fransmännen såg sin roll som självklar och 

ledande i den europeiska integrationsprocessen.52 Tack vare självbilden som fransmännen 

besitter kring deras egna land kan minskat inflytande på de punkter Drake tog upp leda till 

minskat förtroende för EU.  

4.2 Macron och En Marche!  

Emmanuel Macron blev 2017 Frankrikes yngsta president genom tiderna efter seger över 

Marine Le Pen i den andra rundan av det franska presidentvalet. Macrons väg till 

presidentskapet kan ses som okonventionell då han efter examen från prestigefulla École 

Nationale d’Administration (ENA) 2004 först jobbade under den republikanske presidenten 

Nicolas Sarkozy som finansinspektör för det franska finans- och ekonomidepartementet. Där 

blev han kvar under fyra år innan han köpte ut sig från sitt kontrakt och började jobba för den 

internationella investeringsbanken Rotschild & CO. som investeringsbankir. Han avancerade 

snabbt inom banken och var 2012 med och mäklade fram Nestlés köp av Pfizers 

barnmatssektion för 12 miljarder euro. Medan Macron fortfarande jobbade för Rotschild & CO. 

började han jobba för socialistpartiets Francois Hollande medan han kampanjade för att bli 

partiets presidentkandidat inför valet 2012.53  

Francois Hollande blev partiets representant och vann sedan valet. Macron hade då förtjänat en 

plats i Hollandes stab och fick titeln biträdande stabschef och ekonomisk rådgivare. 2014 blev 

Macron utnämnd till ekonomiminister av Hollande, och under sin tid som ekonomiminister blev 

han mest känd för ett reformpaket som kallas för ”loi Macron” (Macrons lag) vilket syftade till 

att stimulera den stagnerande franska ekonomin.54 Exempel på reformer som lagen innebar var: 

Regler för shopping på kvällar och söndagar löstes upp och sektorer som bussresande 

avreglerades.55 Macrons lag togs inte väl emot av den vänstra flanken av partiet vilket medförde 

att för att få igenom lagen i parlamentet var premiärminister Manuel Valls tvungen att aktivera 

artikel 49 i den franska konstitutionen. En artikel som innebär att en lag kan godkännas utan att 

passera genom parlamentet, men att premiärministern istället utsätts för en 
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förtroendeomröstning istället. Valls överlevde omröstningen och lagen trädde i kraft. Macrons 

tid som minister kantades av att han ofta gled ifrån den traditionella partilinjen och var öppet 

mot socialistpartiets hjärtefrågor som till exempel 35h arbetsveckor.56  

I april 2016, medan Macron fortfarande var minister, annonserade han att bildat ett nytt parti. 

Ett parti som han definierade som varken höger eller vänster och som han valt att kalla för ”En 

Marche!” som betyder nått i stil med ”framåt!” eller ”På väg!”. Målet med partiet var att vinna 

över fransmännen till nya idéer kring landets framtid.57 Mer om vad En Marche! står för och 

vad det är för parti kommer jag att ta upp senare i det här avsnittet.  

I augusti 2016 meddelade Macron att han lämnar sitt uppdrag som ekonomiminister och i 

november 2016 tillkännagav han officiellt att han skulle ställa upp i presidentvalet.58 

Tack vare klavertramp och skandaler av Macrons motståndare från de två stora partierna kunde 

han efter första rundan av valet den 23 april 2017 se sig själv och sitt parti som de partiet som 

vunnit flest röster framför Marine Le Pen i högerpopulistiska Front National. När rösterna för 

den andra omgången räknades den 7 maj stod det klart att Macron tagit en klar seger med 66% 

av rösterna i andra omgången och blev därmed den yngsta presidenten i Frankrikes historia.59 

Vad är då En Marche! för parti och vad står de för?  

Partiet som Macron grundade beskrivs av han själv som varken höger eller vänster utan ska 

ligga i mitten av det politiska landskapet. Partiet har även sedan de grundades varit öppet för 

alla personer oaktat deras tidigare partitillhörigheter. Partiet har också sedan de grundades gjort 

ett namnbyte och heter idag La République En Marche (LREM). För att bygga partiets program 

frångick de den traditionella top-down modellen där utgångspunkten är förutbestämda 

policyförslag för att istället använda sig av 5000 volontärer som genomförde djupintervjuer 

med 25 000 personer över hela Frankrike. De som blev intervjuade fick berätta vad de tyckte 

om Frankrike och vilka problem de såg för sina familjer och för samhället och vilken framtid 
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de ville ha för Frankrike. Denna storskaliga konversation med befolkningen kallade Macron för 

Le Grande Marche. Dessa intervjuer gick sedan experter inom partiet genom och plockade fram 

ett 176 sidor långt dokument med analys över Frankrikes problem.60  

Jag nämnde i inledning att Macron kandiderade på en plattform som var för mer EU-integration, 

jag vill i denna del även redogöra för delar av Macrons vision av Europa som han lade ut under 

ett tal vid Sorbonne universitetet i Paris. Dels en gemensam budget för länderna i euro-

samarbetet för att vidare stärka samarbetet och för att göra EU mer konkurrenskraftigt mot Kina 

och USA. Ett annat område som Macron är för är ett djupare och utökat EU-samarbete i är 

länderna i unionens försvar. Dels är han för ett gemensamt försvar där alla länder är med och 

deltar, samt en europeisk försvarsfond som ska finansiera den utökade kapaciteten och 

forskning. Detta europeiska försvar är tänkt att fungera som ett komplement till NATO och inte 

som en ersättare. Han är även för ett europeiskt civilförsvar som ska kunna bistå länder vid 

katastrofer som är skapat av klimatförändringar som till exempel bränder och 

översvämningar.61 Med Macrons Sorbonnetal som facit går det att tydligt se att Macron är 

väldigt uttalat för ytterligare europeisk integration.  

Den nästa delen av detta avsnitt om Frankrike behandlar Macrons motståndare i andra 

presidentvalsrundan i det franska presidentvalet 2017. 

4.3 Le Pen och Front National 

Marine Le Pen är dotter till Jean-Marie Le Pen som grundade Front National (FN) och som hon 

senare efterträdde som ledare för partiet. Marine Le Pen är i grunden jurist och tog examen 

1992 och var verksam som försvarsadvokat i Paris fram till 1998 då hon tog en administrativ 

tjänst i Front National som ansvarig för partiets juridiska affärer. 2003 avancerade Le Pen inom 

partiet och blev vald till vice-president och 2004 drev hon en framgångsrik EU-valskampanj 

och blev invald i europeiska parlamentet och fick en stol bredvid sin far.62 

Le Pen fortsatte att växa i popularitet i partiet och drev hennes fars kampanj i det franska 

presidentvalet 2007. Samtidigt som hennes popularitet växte inom partiet började Marine Le 
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Pen ta avstånd från de mer extrema åsikter, särskilt de anti-semitiska, som tidigare hade 

marginaliserat partiet. Hon började även arbetet med att omprofilera partiet, hon behöll de 

traditionella invandringskritiska åsikterna men profilerade partiet som ett nationalistiskt parti 

istället för EU-skeptiskt.63 Men mer om vad FN står för idag kommer att tas upp senare i detta 

avsnitt. 

2011 blev hon vald till ledare av Front National och ersatte då sin far och hon blev även 

nominerad till presidentkandidat till valet 2012. I valet 2012 fick Le Pen och Front National de 

starkaste röstsiffrorna partiets hade fått hittills men det räckte inte till att gå vidare till andra 

rundan. Efter valet fortsatte Le Pen med att omprofilera partiet för att bli mer accepterat som 

ett alternativ till de två stora traditionella partierna och fortsatte att vinna mark. Framförallt 

bland de som började se EU som något som kostar mer än det smakar. Vilket också visade sig 

i EU-parlamentsvalet 2014 då Front National för första gången fick flest röster i ett nationellt 

val.64 

Efter terrorattackerna i Paris 2015 tog Le Pen chansen och skyllde attackerna på 

immigrationspolitiken som Frankrike hade och Hollande. Två andra händelser som Le Pen såg 

som bevis på att de åsikter och den politik Le Pen och Front National drev började vinna mer 

mark var Brexit omröstningen i Storbritannien och valet av Donald Trump som president i 

USA. Trump hade stått på en plattform som var mot invandring, islam och det rådande 

etablissemanget och vann mycket mark hos mellanklassen på landsbygden vilket i sin tur talade 

för Marine Le Pen. Men som senare ändå fick se sig besegrad av Macron i andra rundan av 

presidentvalet.65    

Front National kan ses som ett arketypiskt högerpopulistiskt radikalt parti i en västeuropeisk 

kontext då de står för nationalism, auktoritarism och populism. De är även som de flesta 

radikala högerpopulistiska partier EU-skeptiska och starka försvarare av nationella intressen 

som de anser inte är förenliga med ytterligare expansion av till exempel EU:s kompetenser. 

Även fast Marine Le Pen har försökt att omprofilera partiet efter sin far argumenterar Gilles 
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Ivaldi för att partiet är detsamma som förut och att det endast är kommunikationsstrategierna 

ändrats.66  

I och med att jag tidigare redogjort för Macrons vision av EU är det lämpligt att även göra 

detsamma med Marine Le Pens då hon kan ses som en direkt motpol mot vad Macron vill. Le 

Pen ville under presidentvalet 2017 ta Frankrike ur euro-samarbetet och tillbaka till en egen 

valuta om inte EU gick med på att bli en lösare koalition av länder utan en gemensam valuta 

och utan öppna gränser. Om de inte skulle gå med på detta skulle Frankrike hålla en 

folkomröstning som skulle bestämma om de skulle stanna kvar i unionen eller inte.67 

4.4 Macron och Le Pen efter Presidentvalet 2017 

Efter det att Macron besegrat Le Pen i den andra presidentvalsomgången i maj 2017 följde 

ytterligare en vinst där hans parti vann majoritet i parlamentsvalet. En Marche! vann ensamma 

301 av 577 säten i parlamentet och tillsammans med deras allierade MoDem fick de totalt 350 

säten. Le Pen vann 8 säten i parlamentet vilket var en bit under det uppsatta målet på 15 säten. 

Det som var speciellt med det här valet var det låga röstdeltagandet och ointresset som präglade 

parlamentsvalet. 42% röstdeltagande är den lägsta andelen deltagande som uppmätts i Frankrike 

någonsin.68  

För att ge en bild av hur Macrons första år som president i Frankrike sett ut vill jag gå till en 

opinionsundersökning som genomfördes i september 2018 och sedan kort redogöra ett par 

händelser som påverkat detta. Nästa del blir att genomföra samma procedur för Marine Le Pen. 

I en undersökning som gjord i september 2018 svarade endast 29% att de var nöjda med Macron 

som president vilket kan jämföras med augusti där 34% svarade att de var nöjda och juli där 

39% var nöjda med presidenten. Ett par händelser tros ligga till grund för den här utveckling 

där den första är att delar av medborgarna anklagar Macron och hans politik för att bara gynna 

företag och rika. Vilket förkroppsligades av att Macron i september 2018 sa till en arbetslös 
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man att han enkelt kunde få ett jobb om han ville.69 Den andra händelsen som kan ha fått 

opinionen att svänga snabbt är miljöministerns Nicolas Hulot hastiga avhopp. Den primära 

anledningen till att Hulot avgick som miljöminister var att jaktlobbyn lyckades nå fram till 

Macron utan att tala med Hulot om uppluckrade jaktlagar och fick presidentens godkännande. 

Även de faktum att Frankrike inte kommer att klara Parisavtalets klimatmål till 2020 och att 

landet inte kommer att nå målet med att banta ner kärnkraftens andel av landets 

energiförsörjning från 75% till 50% i utsatt tid ska vara en del av beslutet.70   

Samtidigt som Macron backade i undersökningarna hur nöjda fransmännen var med honom 

från juli till september, gick Marine Le Pen och hennes parti, i september, upp lika med Macrons 

parti i en opinionsundersökning om hur medborgarna i Frankrike tänkt rösta i det kommande 

EU-valet.71 I november hade Le Pen och hennes parti gått om Macron i opinionssiffrorna inför 

EU-valet.72 Det är dock viktigt att ha med sig att EU-val är ett så kallat ”second-order election” 

vilket i praktiken innebär att människor i Europa tenderar att bry sig mindre om EU-valet än 

nationella val. Det som också går att säga om EU-val är att styrande partier generellt sett 

tenderar att göra bra ifrån sig om EU-valet är nära det inhemska valet. Sker EU-valet mitt under 

en mandatperiod tenderar dock folk att lägga proteströster. Vilket i sin tur medför att 

oppositionspartier och småpartier göra bättre ifrån sig i EU-val om så är fallet.73 Ser vi till 

Frankrike går det att säga att Macron befinner sig i mitten av mandatperioden. Men att dessa 

undersökningar och läget i Frankrike tyder på att folket inte är helt nöjda med den nya 

presidenten. 
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5. Analys  

Hur kan vi förstå förändringarna i det franska folkets opinion mot EU och hur kan vi förstå En 

Marche! och Front National agerande under perioden 2016–2018? Är de frågor som har 

formulerats för att uppfylla syftet, att med hjälp av existerande teorier inom ämnet EU-

skepticism få en fördjupad förståelse kring skeenden bland opinion och partier i Frankrike under 

den givna tidsperioden. För att besvara dessa frågor har fem teorier formulerats med hjälp av 

fem underliggande forskningsfrågor efter de teorier som valts ut. De fem teorierna ligger till 

grund för detta avsnitt och kommer att redogöras för i kronologisk ordning. 

De faktorer som kommer att undersökas för att se om teori ett hjälper oss att få en fördjupad 

förståelse om fallet är först: EU-frågor tar plats i nationella val om, det finns en konflikt mellan 

partier om EU-frågor och denna konflikt existerat under en längre tid. Samt att väljarna anser 

att EU-frågor är viktiga. Teori ett syftar därefter till att studera vilka partier som potentiellt 

dragit nytta av att EU-frågor haft effekt på hur väljarna röstat. För att undersöka detta undersöks 

två ytterligare faktorer. Hur tydligt har ett parti tagit ställning till EU-frågor samt vilken strategi 

partiet använt för att framställa sin position i frågorna.  

Ser vi till de två första faktorerna som undersöks i teori ett för att visa att EU-frågor potentiellt 

haft någon påverkan på valet går det med tydlighet säga att det fanns en konflikt mellan Macron 

och Le Pen angående EU-frågor. Macron är uttalat för mer europeisk integration och Le Pen är 

uttalat för mindre europeisk integration. Vad gäller tidsperspektivet är det svårare att säga något 

med säkerhet i förhållande till just Macron och Le Pen. Men i och med att Le Pen och Front 

National varit mot EU och mer europeisk integration under en längre tid vill jag ändå 

argumentera för att tidsfaktorn finns där. Gällande hur viktiga EU-frågor är för franska folket 

är det svårt att uttala sig med säkerhet om denna faktor utifrån det empiriska material som 

samlats in. Men jag argumenterar för att det är en fråga som delar av befolkningen bryr sig om 

då relativt stora förändringar skedde i opinionen mot EU mellan EB 86 och EB 87. 

Avslutningsvis innan vi går vidare till vilka partier som potentiellt dragit nytta av att EU-frågor 

haft effekt på det nationella valet, ska det sägas att eftersom de första faktorerna får anses vara 

uppfyllda. Är det relevant att analysera de återstående faktorerna som ryms i den första teorin.  

Den andra delen av teori ett undersöker vilka partier som kan ha gynnats av att EU-frågor haft 

påverkan på presidentvalet 2017. Angående den första faktorn går det med det insamlade 

materialet argumentera för att både Macron och En Marche! samt Le Pen och Front National 

hade tydliga ståndpunkter i EU-frågor och europeisk integration under valet 2017. Gällande 
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den andra faktorn, partistrategi, använde sig Macron av ett förhållningssätt präglat av en 

framtidsvision för Frankrike och EU under valet vilket namnet på partiet han bildade skvallrar 

om. Medan Le Pen använt sig mer av ”naming and shaming” där hon till exempel skyllde 

terrorattackerna i Paris på den franska immigrationspolitiken och den dåvarande presidenten 

Hollande. Vad gäller framtidsvisioner för EU är Le Pen och Front National mer regressiva än 

Macrons då Le Pen till exempel vill återgå till ett EU utan en gemensam valuta. Slutsatserna 

som går att dra av denna analys i förhållande till forskningsfrågorna kommer att tas upp vidare 

i nästa avsnitt.   

Teori två är relevant för att bilda en djupare förståelse till hur de partier som undersökts anpassat 

sig efter medianväljaren och är särskilt intressant i förhållande till F2. Med det sagt blir det 

intressant att analysera hur Macron och Le Pen förhållit sig till medianväljaren då det oss att 

förstå hur partierna agerat i förhållande till väljarna. 

Det går att se den stora undersökningen som Macron gjorde med En Marche! som ett sätt att 

närma sig medianväljaren. Även att partiet definierar sig själva som varken höger eller vänster 

kan ses som ett medel för att fånga upp den väljarbas som traditionellt ligger mellan de två 

traditionella höger och vänster partierna. Medan Marine Le Pens uteslutande av sin far för 

dennes kontroversiella uttalanden och hennes ambition att ändra partiets profil, kan ses som ett 

medel för att ytterligare närma sig medianväljaren.  

Den teori som undersöks är framförallt intressant och applicerbar under perioden efter valet och 

tiden innan men inte under hela den tidsperiod som undersökts. Men är ändå relevant att 

analysera i förhållande till den franska kontexten mellan de två senare EB-undersökningarna 

och under tiden som EB 85 genomfördes.  

Teori tre är uppbyggd av faktorer som syftar till att nå en fördjupad förståelse kring när partiers 

positioner i frågor om europeisk integration kan agera som signaler till väljare och påverka 

väljarnas positioner. De primära faktorerna som teorin innehåller och som appliceras på de 

franska väljarnas attityder i förhållande till den nationella politiska kontexten är ett, hur viktig 

frågan är för partiet i fråga. Två, hur stark koppling väljaren har till partiet. Tre, partiers enighet 

i frågan och fyra, omfattningen av den politiska diskussion som förs kring europeisk integration. 

Om vi utgår från faktor ett går det att säga att frågan om europeisk integration var viktig för 

både Macron och Le Pen, som ses som representanter för respektive parti. Att frågan om 

europeisk integration var viktig för Macron och Le Pen under valet kan potentiellt funkat som 

en signal till väljarna. Vidare till faktor två är det utifrån det empiriska material som samlats in 
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svårt att säga något specifikt angående hur starkt de franska väljarna kände att deras koppling 

till respektive parti var då detta varit problematiskt att hitta. Enligt faktor tre är partienighet i 

frågan en faktor som är viktig, men att effekten av denna faktor kan avta om omfattningen av 

den politiska diskussionen om europeisk integration är stor. Det som går att säga om faktor tre 

och fyra är därför att partienighet om frågan europeisk integration potentiellt inte hade lika stor 

effekt eftersom att det under den tiden som attitydförändringarna var som störst pågick en 

valrörelse och politiska budskap och diskussioner var mer framträdande. 

Teori fyra är uppbyggd på teorin att väljare inte svarar partiers manifest gällande europeisk 

integration utan till en vidare informationsmiljö. Då det var en påtaglig förändring av opinionen 

mot EU mellan EB 86 och EB 87 åt att det franska folket blev mer positiva till EU. För att sedan 

börja återgå mot liknande nivåer av positivitet och negativitet som tidigare uppmätts. Det blir 

då intressant att ta upp den stora händelse som det gick att se konsekvenserna av under EB 86 

och det är BREXIT.74 Den stora händelsen under perioden EB 87 är presidentvalsrörelsen i 

Frankrike. Där frågan om europeisk integration drevs av både Macron och Le Pen under 

valrörelsen och det faktum att det fanns en konflikt mellan dem under valrörelsen gjorde att 

frågan hamnade inom ramen för det som kan anses vara en vidare informationsmiljö. Efter valet 

borde rapporteringen om politiska frågor ha trappat ned och framförallt Macrons positiva 

budskap fått mindre plats. Ytterligare om vad denna teori hjälper oss att förstå kring upp- och 

nedgången i opinionen kommer att lyftas ytterligare i nästa avsnitt.  

Den sista teorin som appliceras i denna analys är uppbyggd på teorin att extrema partier svarat 

på den ökade EU-skepticismen inom unionen med att vara uttalat mot mer europeisk 

integration. Medan mainstreampartier svarat med att tysta ner sitt stöd för ökad integration. 

Sätter vi detta i förhållande till Macron och Le Pen som var de två kandidaterna i den andra 

rundan av det franska presidentvalet går det att utläsa att Macron inte var en tyst supporter för 

ökad europeisk integration och även om det är ett nystartat parti är partiet ideologiskt sett ett 

mainstreamparti. Vilket renderar i att teori fem hittills inte går att applicera på Macron. Men 

går den att applicera på Macron efter valrörelsen och under den perioden där stödet för EU 

sjunkit? Detta kommer att lyftas i diskussionsdelen. Angående Le Pen innehåller den empiri 

som samlats in inte tillräckligt med data för att uttala sig med säkerhet om Front national blivit 

uttalat mer mot europeisk integration över tid. Men att partiet omprofilerat sig från ett EU-

                                                

74 Europeiska unionen. Storbritannien, Brexit. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom_sv (hämtad 2019-05-25) 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom_sv
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skeptiskt parti ett nationalistiskt parti är värt att nämna i sammanhanget då detta potentiellt tyder 

på att de svarat på en opinionsförändring eller anpassat sig efter väljarna. Även fast, som 

tidigare nämnt, Ivaldi argumenterar för att det bara är kommunikationsstrategierna som ändrats 

och partiet är i stort sett det samma. Vilket i sin tur skulle peka på att nämnvärda förändringar 

i policy angående europeisk integration inte skett. Detta i linje med teorin att nationalistiska 

och extrema partier ändrar policy kring EU i enlighet med de egna väljarna.  

Den andra delen av teori 5 behandlar när partier väljer att politisera europeisk integration. De 

faktorer som togs ut till teorin som potentiellt kunde hjälpa till att nå en djupare förståelse för 

det franska folkets opinion under den givna tidsperioden var att mainstreampartier endast 

politiserar frågan om de identifierar att det finns en tydlig vinst att göra bland väljarna. Samt 

att frågan är enkel att integrera i landets politiska höger-vänsterskala. Macrons parti får ses som 

ett mainstreamparti, men inte ett etablerat mainstreamparti sedan tidigare då de bildades våren 

2016. Men dock ett mainstreamparti, särskilt i förhållande med Marine Le Pen och Front 

National. EB-undersökningarna pekar på att opinionen förändrades av något i Frankrike under 

den tidsramen som är angiven och att det inte var partier som anpassade sig efter väljarna, 

speciellt mellan EB 85 och EB 87. Givet bakgrunden ser jag det inte som troligt att Macron 

identifierat en tydlig vinnarposition bland väljarna i frågan då fransmännen under tiden som 

undersökts generellt inte hade en positiv bild av EU, med undantaget våren 2017 när EB 87 

genomfördes. En möjlighet är att den data som samlats in under le grand marche visade på 

något annat, En annan möjlighet att Macron genomfört kampanjen på grunder som han tror på 

och lyckats inspirera de franska väljarna under våren 2017. Den andra faktorn som syftar till 

höger-vänsterskalan är mer vansklig att uttala sig om. Det är möjligt att argumentera för att 

skalan inte passar alls då Macrons parti identifierar sig som mitten eller att frågan integreras 

perfekt i höger-vänsterskalan när ett parti i mitten av skalan kampanjar för ökad integration.   
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6. Slutsatser och diskussion: 

Slutsatser: 

Analysen av teorierna har genererat ett par intressanta slutsatser där de teorier som låg närmast 

till att ge en fördjupad förståelse till varför det franska folkets opinion ändrades under den givna 

perioden är teori tre och teori fyra. Teori ett, teori två, och teori fem kom med potentiella 

förklaringar som kunde ge en fördjupade förståelse till hur En Marche! och Front nationals 

agerande under den tid som undersökts. Innan en redogörelse för vad analysen och vad 

slutsatserna är för teori tre och teori fyra kommer de slutsatser som utkristalliserat sig i analysen 

i de andra teorierna att redogöras för nedan. 

Teori ett – Hur och när EU-frågor påverkar nationella val?  

Teori ett hade potentiellt fungerat som en förklaring till hur de franska väljarnas opinion mot 

EU spelat roll när de gått till valurnorna på valdagen. Alla de faktorer som utvunnits från teorin 

är mer eller mindre på plats. Att det funnits en konflikt mellan partier och att partier haft tydliga 

positioner i EU-frågor är något som potentiellt kan ha påverkat opinionen mot EU, speciellt i 

kombination med resultaten i teori tre och teori fyra. Men att EU-frågor haft ett större inflytande 

i den andra omgången av det franska presidentvalet är något jag ställer mig tveksam till och är 

något som kommer att tas upp ytterligare i diskussionsdelen. 

Teori två – Förhåller sig partier till medianväljaren eller till sina supportrar?  

Teori två anser jag vara speciellt intressant i tiden efter valet, och potentiellt innan perioden 

som undersökningen genomförts i och med opinionen återigen blev aning mer negativ mot EU. 

Men för att ge oss en djupare förståelse till hur partierna agerat och opinionsförändringarna 

under valet är den inte lämplig. Anledningen till att teorin är intressant mellan de två senare EB 

undersökningarna är att det går att argumentera för att Macron och Le Pen gjort försök till att 

närma sig medianväljaren. I och med detta får jag anledning till att återkomma till denna teori 

i diskussionsdelen. Men för hela perioden som undersökts är den inte lämplig för att ge oss en 

djupare förståelse.  

Teori fem - Parti-mottaglighet, hur svarar partier på ökad EU-skepticism?  

Den första faktorn som utvunnits till teori fem ger oss inte någon fördjupad förståelse till vad 

som skedde i Frankrike mellan de två första EB-undersökningarna och i det fallet som 

undersöks talar analysen snarare för att den teori som faktorn bygger på inte stämmer i just det 

här fallet. I och med att Macron, som får ses som en ledare för ett mainstreamparti, ideologiskt 
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sett, var uttalat för mer europeisk integration. Med det sagt är detta fallet utvalt just för denna 

relativt unika händelse och gör inte anspråk på att vara generaliserande över en vidare kontext 

i slutsatserna. Men mellan EB 87 och EB 90 skulle potentiellt denna faktor vara applicerbar, 

men detta får jag anledning till att återkomma till i den kommande diskussionsdelen.  

Likt den första faktorn i teori fem är den andra faktorn inte applicerbar över hela den period 

som undersöks. Men mellan EB 87 och EB 90 skulle den faktorn potentiellt vara applicerbar 

och ge oss en djupare förståelse. Men precis som den tidigare faktorn i teori fem kommer 

anledningen till detta lyftas i diskussionsdelen. Anledningen till att den inte är applicerbar 

mellan de två första EB undersökningarna och särskilt mellan EB 86, som går att se i tabellen 

under EB 87, och EB 87 är att det inte fanns en tydlig vinnarposition mellan de två första EB 

undersökningarna. Angående den sista faktorn gällande hur frågan politiseras om den passar 

väl in på höger-vänsterskalan råder det också tveksamheter om och analysens resultat går det 

inte att dra några definitiva slutsatser om.  

Teori tre – När påverkar partier väljare?  samt Teori fyra – Svarar väljare på en vidare 

informationsmiljö eller förändringar partiers manifest angående europeisk integration? 

De två teorier som är mest lämpliga för att ge oss en fördjupad förståelse för förändringar i 

opinionen mot EU samt ger oss det bästa teoretiska underlaget sett över hela tidsperioden 

mellan alla EB-undersökningarna är teori tre och teori fyra. Att väljarna lyssnar till en vidare 

informationsmiljö som teori fyra bygger på skulle potentiellt ge oss en fördjupad förståelse till 

ökningen under valrörelsen då Macrons positiva budskap om ökad europeisk integration fick 

plats bredvid Le Pens motsatta budskap. En vidare informationsmiljö med ett positivt budskap 

under valrörelsen som senare övergick till att frågan inte fick lika mycket plats efter valet är 

potentiellt en del av förklaringen.  

Lägg sedan analysen av teori fyra i förhållande till teori tre så går det att utläsa att frågan om 

europeisk integration var viktig för både Macron och Le Pen. Faktor två var svårare att 

analysera i förhållande till det empiriska materialet som samlats in. Men att framförallt faktor 

fyra var uppfylld också är viktigt, att det fanns en större politisk diskussion angående europeisk 

integration under valrörelsen. Att faktor fyra får anses vara uppfylld medför i sin tur att faktor 

tre är mindre viktig i sammanhanget. Sammantaget vill jag ändå säga, att i förhållande till de 

faktorer som teorin lutar sig mot, att det är möjligt att framförallt Macrons ståndpunkter har 

fungerat som en ”cue” för delar av väljarna. Framförallt under perioden mellan de två första EB 

undersökningarna. Men den är även applicerbar på perioden mellan de två sista EB 
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undersökningarna. Mer specifikt vad detta innebär kommer att lyftas i den kommande 

diskussionsdelen.  

Diskussion: 

Utgångspunkten för denna diskussionsdel kommer att vara de teorier som analyserats som inte 

hjälper oss att nå en fördjupad förståelse över hela den tid som undersökts och som verkar 

mindre troliga och varför. Även potentiella utomstående faktorer som kan vara relevanta nu 

under EU-valet för opinionen mot EU i Frankrike kommer att lyftas i korthet. Samt vad 

resultaten säger om forskningsläget och vad som kan undersökas ytterligare i framtida studier 

av ämnet.  

Faktorerna som analyserades för teori ett hade potentiellt kunnat bistå med en ökad förståelse 

till om den förändrade, mer positiva, opinionen i Frankrike mot EU hade någon effekt på 

valutgången. Givet de faktorer som teorin undersökt för när EU-frågor har effekt på nationella 

val kan de ha haft effekt och påverkat utgången. Men att frågor om europeisk integration skulle 

ha haft någon större inverkan på det franska valet ser jag dock inte som något avgörande i detta 

fall. Anledningen till att de franska väljarna valde Macron till president och inte Le Pen i den 

andra omgången tror jag mer beror på att fransmännen inte vill ha Le Pen än att de älskade 

Macron, anledningen till detta kommer jag att redogöra för nu.  

En snabb jämförelse mellan andrarundorna i presidentvalen 2002, när Le Pens far gick till andra 

rundan, 2012 när valet stod mellan två kandidater från de två traditionellt sett största partierna 

och det senaste valet 2017 ser ut på följande vis. 2002 vann Chirac framför Le Pens far med ca 

82% mot 18% och de som inte valde att rösta i andra rundan var ca. 20%.75 2012 vann Hollande 

framför Sarkozy på 51,7% mot 48,3% med ett valdeltagande på 81% i andra rundan.76 2017 

vann Macron med 65,5 mot Le Pens 34,5% och valdeltagandet låg på 74,7%.77 Att de franska 

presidentvalen varit betydligt jämnare när en av representanterna inte är från högerpopulistiska 

Front National är tydligt. I de nämnda fallen men även historiskt sett bak till mitten av 60-

                                                

75 Kuhn, Raymond. The French presidential and parliamentary elections, 2002. Representation.  Vol. 39, nr. 1. 44-

56. 2002 S. 46 
76 Ministère de l’intèrieur. Résultats de l'élection présidentielle 2012.  

https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Presidentielles/elecresult__PR2012/(path)/PR2012/FE.html 

(hämtad 2019-05-25) 
77 Ipsos. 2nd tour présidentielle 2017: sociologie des électorats et profil des abstentionnistes. 

https://www.ipsos.com/sites/default/files/files-fr-

fr/doc_associe/ipsos_sopra_steria_sociologie_des_electorats_7_mai_20h15_0.pdf (hämtad 2019-05-25) 

https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Presidentielles/elecresult__PR2012/(path)/PR2012/FE.html
https://www.ipsos.com/sites/default/files/files-fr-fr/doc_associe/ipsos_sopra_steria_sociologie_des_electorats_7_mai_20h15_0.pdf
https://www.ipsos.com/sites/default/files/files-fr-fr/doc_associe/ipsos_sopra_steria_sociologie_des_electorats_7_mai_20h15_0.pdf
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talet.78 Vilket pekar mot att den stora anledningen till att Macron blev vald var att han inte kom 

från det högerpopulistiska partiet. En av anledningarna till att det franska folket inte är redo att 

släppa fram en högerpopulistisk president kan ha att göra med franska självbilden av grandeur 

som nämns i resultatavsnittet. Detta för att bilden av att vara ett stort och ledande land i Europa 

inte rimmar med att ha en president som är EU-skeptisk.  

Mitt huvudsakliga resultat i denna undersökning argumenterar jag för är att skiften i opinionen 

under tidsperioden som undersökts framförallt har att göra med den vidare informationsmiljön 

om EU i en nationell och internationell kontext. Undersöks de stora och viktiga händelserna 

som skett under den tid som EB undersökningarna genomförts som potentiellt kan ha påverkat 

den vidare informationsmiljön kring EU. Går det att utläsa att när den första EB undersökningen 

(EB 85) genomfördes i maj 2016 hade 36% en positiv och 29% en negativ bild av EU. I juni 

samma år röstade medborgarna i Storbritannien för att lämna EU.79 I november genomfördes 

EB 86, som resultatet av är möjligt att se via tabellen i EB 87. Under hösten 2016 när EB 86 

genomfördes hade 29% en positiv och 31% en negativ bild av EU. Efter det att Storbritannien 

röstat för att lämna EU, som får ses som en stor händelse i EU:s historia, lär den vidare 

informationsmiljön i Frankrike handlat om Brexit och ett negativt budskap om EU eller en 

osäkerhet om framtiden påverkat informationsmiljön. Opinionen ändrades till 40% positiv och 

22% negativ bild av EU till när EB 87 genomfördes. Från tidpunkten när EB 86 till EB 87 

skedde valrörelsen till presidentvalet och Macrons positiva budskap om EU och ökad europeisk 

integration nådde folket. Men efter valet, vad har hänt i Frankrike som har präglat den vidare 

informationsmiljön?  

Dels har den informationsmiljö som fanns under presidentvalskampanjen försvunnit och 

politiska budskap får inte samma genomslagskraft då de inte är lika intressanta som när en 

valrörelse pågår. Men en komplicerad process för hur Brexit-avtalet ska se ut eller om det ska 

vara en avtalslös Brexit kan ha präglat informationsmiljön. Vilket får ses som något troligtvis 

påverkat bilden av EU något negativt, vilket i sin tur kan ha renderat i att opinionen i Frankrike 

blir något mer negativ. Macron har även fått se sina grandiosa planer för Europa möta motstånd 

bland andra europeiska länder och på hemmaplan, vilket renderat i att han fått backa i sina 

                                                

78 Kuhn, R. The presidential and parliamentary elections, 2002. S. 49 
79 Europeiska unionen. Storbritannien, Brexit. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom_sv (hämtad 2019-05-25)  

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom_sv
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planer om mer europeisk integration.80 Denna teori renderar också i att den tidsram som teori 

ett lyfter inte blir relevant då slutsatsen jag kommit fram till handlar om det som sker i den 

vidare informationsmiljön när EB undersökningarna genomförs. Det ska poängteras att det här 

är min teori om varför opinionen utvecklats sig i Frankrike som den gjort, under den tid som 

undersökts. Detta efter den empiri och teori som samlats in och analyserats. Denna teori behöver 

undersökas ytterligare för att kunna uttala sig med större säkerhet, men det är enligt mig är det 

den mest lämpliga teorin som bäst hjälper oss att förstå opinionsförändringarna över hela 

tidsperioden.  

De teorier som ännu inte nämnts i diskussionsdelen skulle potentiellt erbjuda oss en djupare 

förståelse om varför Macron tyglat sina EU-ambitioner. Teori två såg till hur mainstreampartier 

ändrar policy efter medianväljaren, vilket Macron potentiellt kan ha gjort. En faktor i teori fem 

stod på den teoretiska grunden att mainstreampartier tystat ner sitt stöd för europeisk integration 

när EU-skepticismen ökat i landet. Vilket ser ut att vara bli applicerbart i Macrons fall. Den 

andra faktorn i teori fem kan också bli relevant för att förstå Macrons handlingar då faktorn står 

på den teoretiska grunden att mainstream partier politiserar frågan om det finns en tydlig vinst 

att göra bland väljarna. Kan Macron ha identifierat en potentiell förlust bland väljarna och 

därför backat? Precis som min tidigare teori om franska folkets attityder är detta något som 

skulle behövas undersökas ytterligare för att med säkerhet kunna uttala sig.  

Nästa EB undersökning borde komma ut fram mot hösten 2019 och kommer att vara väldigt 

intressant att ta del av i relation till Frankrike, Le Pen, Macron och det EU-val som hållits när 

denna uppsats författas. Särskilt när den kommer täcka perioden för ett fenomen, som jag tror i 

förhållande till min teori om en vidare informationsmiljö, kan komma att bli betydande. Det 

fenomen jag syftar på är gula västarna som demonstrerat mot Macron och den politik han fört 

sedan hösten 2018.81  
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