
 

 

 

 

  

Demokratins utmaningar i 

Ungern

Författare: Caroline Larsson 

Handledare: Daniel Silander 

Termin: HT18 

Ämne: Statsvetenskap 

Nivå: Master 

Kurskod: 5SK30E 

Masteruppsats 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Abstract 

The aim of the essay was to analyse the problems for democratic consolidation in Hungary 

during Fidesz time in the government. The research question was: which problems could be 

identified for the democratic consolidation in Hungary during 2010 to 2018 when the analysis 

is focused on the civil society, the political society, the rule of law and the state apparatus? 

In order to answer the research question a case study was done. Four of Linz and Stepan’s 

arenas which are important for a consolidated democracy were used. 

The study identified several problems for the democratic consolidation in Hungary. The 

problems for civil society included for instance more regulations for NGO:s and negative 

statements from government representatives . The main problems for political society were 

that Fidesz had unfair advantages, for instance regarding media. Some of the problems for 

rule of law were the lack of unity around the constitution and that the areas which the 

constitutional court has jurisdiction over has been reduced. One of the problems for the state 

apparatus was corruption.  
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1. Introduktion 

Diamond, Plattner och Walker menar att sedan 1990 har tre olika trender utmärkt sig. Den första 

trenden startade redan innan 1990 och varade till runt 2005 och den innebar att antalet 

demokratier ökade. Runt 2005 startade den andra trenden som istället innebar att flera diktaturer 

blev mer auktoritära och exempelvis började begränsa yttrandefriheten ännu mer än tidigare 

(2016:3). Under den senaste trenden har en del av diktaturerna börjat flytta fram sina positioner. 

Detta har inneburit att diktaturerna inte bara blivit hårdare internt utan de har också börjat 

försöka stärka sitt inflytande utomlands, vilket exempelvis syns i form av statligt finansierad 

media som riktas mot internationell publik (Diamond, Plattner & Walker 2016:4). Trenden har 

alltså gått från att antalet demokratier ökade till att en del av diktaturerna har flyttat fram sina 

positioner, vilket skapat nya utmaningar för demokratin (Diamond, Plattner & Walker 2016:3–

5). 

Uppfattningen att demokratin ”is in decline has become more widespread than at any time 

during the past quarter-century” (Plattner 2015:3). Det finns flera aspekter som kan ha betydelse 

för detta, bland annat ”the new self-confidence and seeming vitality of some authoritarian 

countries” (Plattner 2015:7). Men det är inte bara de auktoritära ländernas framflyttade 

positioner som kan antas ha inverkan, även att en del människor upplever att demokratierna inte 

lyckas få särskilt bra resultat ekonomiskt och politiskt kan antas ha påverkan (Plattner 2015:7). 

Dessutom finns det fler utmaningar som vissa demokratier behöver hantera, bland annat 

polarisering, förekomsten av extrema partier och pengars inblandning i politiken (Carothers 

2015:90). Ytterligare utmaningar som många demokratier står inför är minskat förtroende för 

politiker och politiska institutioner, samt minskad andel väljare som väljer att bli 

partimedlemmar (Alonso, Keane & Merkel 2011:8–9). 

Dock är det samtidigt viktigt att poängtera att alla inte är överens om att det sker en generell 

tillbakagång för demokratin. Levitsky och Way menar exempelvis att uppfattningen att 

demokratin befinner sig i tillbakagång bland annat beror på tidigare överskattningar av hur 

demokratiska vissa länder var och förväntades bli, vilket resulterat i besvikelse (2015:59, 63–

64).  

Ett område där demokratin i alla fall verkar kunna anses ha gått bakåt på senare tid är i många 

av länderna i centrala och östra Europa. Efter 1989 ansågs dessa länder vara framgångsrika i 

sina demokratiseringar. Men på senare tid har många av dessa länders demokratier börjat 

försämras (Rupnik 2016:77–78). Ett av de länder detta kan anses gälla för är Ungern. Vid 
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Ungerns övergång till demokrati var förhandlingar mellan regimen och oppositionen viktiga 

(Linz & Stepan 1996:295). Oppositionens mål i dessa förhandlingar var att få igenom att det 

skulle genomföras fria val (Linz & Stepan 1996:307). I mars och april år 1990 genomfördes 

fria val i Ungern (Linz & Stepan 1996:311). Enligt Diamond började Ungern redan år 1992 i 

viss mån likna en liberal demokrati och Ungern fortsatte att utvecklas i denna riktning 

(2008:190–191). År 2004 blev Ungern till och med medlem i EU (Diamond 2008:191).  

Men på senare tid har det istället riktats kritik mot Ungerns utveckling beträffande demokratin. 

Den 12 september 2018 röstade Europaparlamentet för att påbörja processen för att införa 

artikel 7 mot Ungern. Artikel 7 används när ett land kan anses bryta mot EU:s värderingar, 

vilket bland annat inkluderar ”respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, 

rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna” (Thörnqvist 2018). Artikel 7 innebär 

bland annat att ett land i EU kan förlora sin rösträtt. Dock är det nog låg sannolikhet att Ungern 

skulle förlora sin rösträtt eftersom Polen troligtvis skulle motsätta sig detta och för att beslutet 

ska gå igenom krävs det att alla länder, utom det landet som det gäller, ska vara överens 

(Thörnqvist 2018).  

Men EU är inte den enda som är kritisk mot förändringarna.  Forst menar att demokratin i 

Ungern kan anses ha blivit sämre i flera aspekter (Melén 2016a). Bugarič skriver att Ungern 

har blivit ”a semi-authoritarian regime” (2015:225).  

Rupnik skriver beträffande demokratins försämring i centrala och östra Europa att ”The 

harbinger of all this was the victory of Viktor Orbán’s Fidesz party in Hungary in 2010” 

(2016:78). Fidesz har suttit i regeringen i allians med kristdemokraterna sedan 2010. I valen 

2010, 2014 och 2018 fick Fidesz och kristdemokraterna tillsammans två tredjedels majoritet av 

platserna i parlamentet (OSCE/ODIHR  2014:4, 29 & OSCE/ODIHR 2018:30). Detta har 

inneburit att regeringen med Viktor Orbán som premiärminister har haft tillräckligt många 

mandat för att kunna få igenom ändringar i grundlagen (OSCE/ODIHR 2014:4). Dock förlorade 

regeringen sin två tredjedels majoritet när det skedde fyllnadsval år 2015 (OSCE/ODIHR 

2018:4). Viktor Orbán verkar ha som mål att göra Ungern till en illiberal stat, i ett tal 2014 sa 

Orbán nämligen om Ungern att ”the new state that we are building is an illiberal state” (Tóth 

2014).  

1.1 Syfte 

Uppsatsens syfte är att analysera vilka problem som har funnits för demokratins konsolidering 

i Ungern under tiden Fidesz har suttit i regeringen. 
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1.2 Frågeställning 

Denna studie ställer frågan: vilka problem kan identifieras för konsolideringen av Ungerns 

demokrati när utgångspunkten är civilsamhället, det politiska samhället, rättsstaten och den 

statliga byråkratin under perioden 2010 till 2018?  

1.3 Metod och avgränsningar 

För att besvara frågeställningen genomfördes en fallstudie. Valet att genomföra en fallstudie 

gjordes eftersom det kan vara lämpligt att använda när målet är ”to understand complex social 

phenomena” (Yin 2018:5). I denna studie handlar det om att försöka förstå vad det är som 

händer med Ungerns demokrati och därför framstod fallstudie som en lämplig metod. En styrka 

som finns med fallstudier är att det finns förutsättningar för att kunna ”achieve high levels of 

conceptual validity” (George och Bennett 2005:19). Detta eftersom det ofta finns större 

möjligheter att få med olika nyanser av ett begrepp vid fallstudier än vid statistiska 

undersökningar. Då det vid statistiska undersökningar kan vara nödvändigt att använda sig av 

grövre klassificeringar av ett begrepp så att fler fall hamnar i samma kategori, medan det vid 

fallstudier ofta finns mer utrymme för att analysera olika aspekter av begreppen (George & 

Bennett 2005:19–20). Vid fallstudier kan det exempelvis vara möjligt att försöka undersöka 

vilka aspekter av demokratin som har betydelse för vissa teorier, istället för att bara undersöka 

vilken betydelse ett demokratiskt statsskick som helhet har (George & Bennet 2005:20). 

Följaktligen borde fallstudie kunna anses vara lämpligt för den här studien eftersom syftet med 

studien är att undersöka vilka problem som finns med konsolideringen av Ungerns demokrati 

utifrån fyra olika aspekter. 

Det är viktigt att definiera vad det är för sorts fall som studeras vid fallstudier (George & 

Bennett 2005.77; Yin 2018:54). Det finns flera olika alternativ för vad Ungerns demokratiska 

tillbakagång skulle kunna anses vara ett fall av. Det skulle kunna anses vara ett fall av den större 

trend av demokratisk tillbakagång som Plattner (2015:3) talar om. Men det skulle också kunna 

klassas som ett fall av de länder i centrala och östra Europa som ansågs vara framgångsrika i 

sin demokratisering efter 1989, men på senare tid trots sina EU-medlemskap börjat gå i en 

riktning som kan anses vara negativ för demokratin snarare än positiv (Rupnik 2016:77–78). I 

den här uppsatsen kommer Ungern främst ses som ett fall av de länder som finns i centrala och 

östra Europa som först var framgångsrika i sin demokratisering och blev medlemmar i EU, men 

vars demokrati på senare tid har försämrats. Att förändringarna i Ungern kan antas vara en del 

av en större pågående trend borde kunna ses som en indikation på att studien har ett ämne som 

är aktuellt och intressant utifrån ett vetenskapligt perspektiv. 
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Dock går det inte att dra några generella slutsatser utifrån den här studien, varken om de andra 

länderna i centrala och östra Europa eller om den större demokratiska tillbakagången. 

Anledningen till detta är att det enligt Yin inte går att dra slutsatser om många fall som inte 

studerats vid fallstudier så som det går att dra slutsatser om populationen som helhet vid 

statistiska undersökningar trots att inte hela populationen tagits med i urvalet (2018:37–38). 

Visserligen menar Flyvbjerg att om fallen väljs strategiskt kan det gå att göra generaliseringar 

baserat på fallstudier, exempelvis om det fall där det förväntades finnas högst sannolikhet att 

en teori ska stämma undersöks och det visar sig att teorin inte stämmer (2006:225–226). Men 

Ungern antas inte vara ett sådant typ av fall i den här studien, vilket innebär att inga generella 

generaliseringar förväntas kunna dras från studien.  

Det är inte bara typen av fall som indikerar att uppsatsen studerar ett aktuellt ämne, även 

tidsperioden som studien fokuserar på kan anses tyda på att det är ett aktuellt ämne som berörs. 

Tidsmässigt är uppsatsen nämligen avgränsad till perioden 2010 till 2018. Studien avgränsades 

till denna period eftersom det är sedan år 2010 som Fidesz har suttit i regeringen och det finns 

flera faktorer som redan nämnts i introduktionen som talar för att Fidesz tid i regeringen kan ha 

haft betydelse för försämringarna som skett av demokratin i Ungern. För det första menar 

Rupnik att Fidesz seger i valet 2010 kan anses ha varit ”the harbringer” för försämringarna av 

demokratin i centrala och östra Europa (2016:78). För det andra förefaller EU vara missnöjt 

med utvecklingen i Ungern med tanke på att Europaparlamentet påbörjat processen med att 

införa artikel 7 (Thörnqvist 2018). För det tredje har Orbán som är partiledare för Fidesz sagt 

att han försöker skapa en illiberal stat, dock verkar Orbán anse att en illiberal stat ändå kan vara 

demokratisk (Tóth 2014).  

En typ av kritik som ibland riktas mot en del fallstudier är att de inte är tillräckligt systematiska 

och att det inte beskrivs tillräckligt noggrant vad det är som görs (Gerring 2007:6–7). 

Följaktligen är det viktigt att vara systematisk och att ha tydliga operationaliseringar vid 

fallstudier (Yin 2018:18, 43–44). Det bör alltså beskrivas på vilka grunder en viss bedömning 

görs eller slutsatser dras så att det inte upplevs som otydligt varför slutsatserna drogs (Yin 

2018:43–44). För att strukturera upp analysen används fyra av Linz och Stepans fem arenor 

som utgångspunkt. De fyra arenorna som används är civilsamhället, det politiska samhället, 

rättsstaten och den statliga byråkratin. 

Anledningen till att Linz och Stepans arenor har valts är att de verkar belysa olika aspekter som 

kan anses vara viktiga för en demokrati. Linz och Stepans arenor kan nämligen kopplas till 

andra forskares definitioner av demokrati. Dahl (1989:221) skriver exempelvis att vid 
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polyarkier ska yttrandefriheten och organisationsfriheten respekteras, medan Fareed (1997:22) 

och Diamond (2008:22) skriver att bland annat yttrandefriheten och mötesfriheten måste 

respekteras vid liberala demokratier, vilket nog kan falla under Linz och Stepans arena 

civilsamhället. Beträffande det politiska samhället lyfts exempelvis val fram av Dahl 

(1989:221), Fareed (1997:22), och Diamond (2008:21–22) som viktiga för demokratier, eller i 

Dahls fall för polyarkier. Men val förefaller även ha betydelse för liberala demokratier utifrån 

Fukuyama då det är sätt att försöka uppnå ”democratic accountability” på (Fukuyama 2015:12). 

Rättsstaten tas upp som viktigt för liberala demokratier av Fareed (1997:22), Diamond 

(2008:22) samt av Fukuyama (2015:12). Fukuyama (2015:12) skriver även om statens 

betydelse för liberala demokratier, vilket nog kan kopplas till Linz och Stepans arena den 

statliga byråkratin. 

Det finns framför allt två anledningar till att den femte av Linz och Stepans arenor, det 

ekonomiska samhället, inte kommer användas som utgångspunkt för uppsatsen. För det första 

är detta en statsvetenskaplig uppsats och om det ekonomiska samhället skulle tagits med hade 

det nog funnits en stor risk att det hade blivit för mycket fokus på det ekonomiska ramverket. 

För det andra skulle det troligtvis vara relativt svårt att tolka resultatet för det ekonomiska 

samhället. Linz och Stepan skriver att en demokrati generellt varken bör vara en renodlad 

marknadsekonomi eller en renodlad planekonomi (1996:11). Detta innebär att det skulle behöva 

ske väldigt radikala förändringar för att det skulle gå att avgöra om det skett en försämring för 

demokratin beträffande det ekonomiska samhället. Förändringar för det ekonomiska samhället 

skulle således troligtvis bli svårtolkat, om till exempel en hel del regleringar försvunnit eller 

tillkommit skulle det nog varken kunna tolkas som positivt eller negativt för det ekonomiska 

samhället. Att det skulle skett så pass stora förändringar så att Ungern antingen skulle ha blivit 

en renodlad marknadsekonomi eller planekonomi framstod som relativt osannolikt.  

1.4 Material 

Uppsatsens avgränsningar tidsmässigt hade inverkan på vilket material som blev relevant. Att 

studien fokuserar på tidsperioden 2010 till 2018 innebar att det i stort sett bara var material från 

år 2010 eller senare som var relevant som empiriskt material till resultatdelen. Dock fanns en 

risk att materialet som rör slutet av 2018 skulle vara mer begränsat eftersom det kanske inte 

hunnit komma ut så många rapporter som tog upp vad som hände under år 2018. Dock gjordes 

antagandet att det nog borde finnas en hel del material ändå, exempelvis i form av nyhetsartiklar 

så förhoppningen var att det inte skulle utgöra något större problem. En annan begränsning för 
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vilket material som användes baserades på språket, på grund av avsaknad av språkkunskaper i 

ungerska användes endast material som var på engelska eller svenska till uppsatsen. 

Beträffande material är det nödvändigt att reflektera över vilka källor det är som använts. 

George och Bennett skriver att vid bedömning av källor är det lämpligt att ta i beaktande ”who 

is speaking to whom, for what purpose and under what circumstances” (2005:100). Detta är 

faktorer som tagits i beaktande vid bedömningen om en källa är lämplig att använda till studien. 

Det är viktigt att använda sig av flera olika källor (Yin 2018:112–113). I den här uppsatsen 

användes olika källor. Till exempel nyhetsartiklar, tidigare forskning såsom artiklar publicerade 

i vetenskapliga tidskrifter, samt olika typer av rapporter, bland annat från Freedom House och 

FN. Nyhetsartiklar användes eftersom där tas aktuella händelser upp om vad som har skett i 

Ungern. Dessutom hände det att en händelse bara nämndes kort i en rapport eller vetenskaplig 

artikel och då kunde nyhetsartiklar vara ett lämpligt komplement för att få tag på mer 

information. Tidigare forskning användes på grund av att det fanns en hel del forskning vars 

innehåll var relevant för studien och därför att forskning publicerats i vetenskapliga tidskrifter 

med peer-review borde kunna ses som en indikation på att det kan vara en trovärdig källa. 

Rapporter från exempelvis Freedom House och andra organisationer framstod som lämpligt att 

använda eftersom rapporterna ofta fokuserar på ämnen som de organisationer som författar 

rapporterna förefaller vara väl insatta i. Det kommer alltså i stort sett bara vara skriftliga källor 

som används i uppsatsen och det beror främst på att det antas finnas tillräckligt mycket material 

som kan användas i form av skriftliga källor. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med en introduktion som belyser varför ämnet är aktuellt och intressant utifrån 

ett vetenskapligt perspektiv. Efter introduktionen presenteras uppsatsens syfte och 

frågeställning. Sedan kommer uppsatsens metod och avgränsningar tas upp, här diskuteras valet 

av metod, vad Ungern kan anses vara ett fall av, vilka begränsningar som finns beträffande 

möjligheten att göra generaliseringar, samt vilken tidsperiod studien avgränsas till. Efteråt 

diskuteras det hur avgränsningarna påverkar vilket material som kan användas, samt vad för 

typ av material som kommer användas och hur resonemanget gått kring vilka källor som är 

lämpliga att använda. Sedan kommer en del som fokuserar på teori. I teoridelen tas olika 

definitioner av demokrati och liberal demokrati upp, men även demokratisering, liberalisering 

och konsolidering tas upp. Sedan presenteras Linz och Stepans arenor och 

operationaliseringarna av dessa. Efteråt kommer resultatet där varje arena analyseras var för 
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sig. Resultatet avslutas med en tabell där resultatet sammanfattas. Avslutningsvis tas uppsatsens 

slutsatser upp.  

2. Demokrati 

Demokratin kommer ursprungligen från Grekland (Huntington 1991:5, Dahl 1989:1, Held 

2006:1). Från början kommer begreppet demokrati från det grekiska demokratia som i sin tur 

kommer från demos som betyder folket, och kratos som betyder styre. Med andra ord betyder 

ordet demokrati ”Rule by the people” (Held 2006:1). Dock innebär detta inte att det finns 

enighet kring en enda definition för demokrati och vad det mer konkret innebär, utan istället 

finns det olika åsikter om hur demokrati bör definieras (Held 2006:1–2, Diamond 2008:21). 

Det finns stora variationer i hur många krav de olika definitionerna ställer upp som måste vara 

uppfyllda för att en stat ska kunna klassas som en demokrati. Enligt vissa definitioner ställs 

många och hårda krav för att en stat ska kunna klassas som demokrati, medan andra definitioner 

är minimalistiska och ställer relativt få krav som måste vara uppfyllda (Diamond 2008:21–22).  

“Det minimalistiska synsättet bygger på Joseph Schumpeters klassiska definition” (Ekman, 

Linde & Sedelius 2014:20). Schumpeter beskriver demokrati som ”that institutional 

arrangement for arriving at political decisions in which individuals acquire the power to decide 

by means of a competitive struggle for the people´s vote” (Huntington 1991:6). Med andra ord 

innebär Schumpeters definition att det behöver ske fria, regelbundna och rättvisa val för att en 

stat ska klassas som demokrati (Diamond 2008:21).  

Även Fareed utgår från en minimalistisk definition av demokrati. Fareed anser att det är viktigt 

att inte försöka inkludera för mycket i begreppet demokrati för då finns risken att ordet 

demokrati snarare blir nästan som en symbol för allt som ses som önskvärt för en stat än ett 

användbart begrepp som kan användas för att beskriva en viss typ av statsskick. Därför anser 

Fareed att det som krävs för att en stat ska klassas som en demokrati är ”competitive, multiparty 

elections” (1997:25). Det krävs också att vissa rättigheter är tillgodosedda för att valen ska 

kunna klassas som fria och rättvisa, exempelvis är det nödvändigt med viss grad av 

yttrandefrihet (Fareed 1997:25).  

Diamond väljer att se demokrati som mer komplext än bara en antingen eller kategori eftersom 

det finns olika nivåer av demokratier och en del är mer demokratiska än andra (2008:22). 

Diamond talar framför allt om två olika nivåer av demokrati: valdemokratier och liberala 

demokratier (2008:22–23). För att ett land ska klassas som valdemokrati är kraven färre och 

mildare än för att ett land ska klassas som liberal demokrati (Diamond 2008:22–23). 



 

8 

 

Kravet för att ett land ska klassas som valdemokrati är att det ska ske fria, rättvisa och 

regelbundna val (Diamond 2008:22). Det är således samma krav som behöver vara uppfyllda 

för valdemokrati som för Schumpeters definition av demokrati (Diamond 2008:21–22). Det kan 

dock vara svårt att avgöra var gränsen ska gå för när ett val ska klassas som fritt och rättvist, 

partierna i regeringsställning har exempelvis ofta vissa fördelar som andra partier saknar. Men 

för att valen ska kunna anses vara fria och rättvisa måste vissa rättigheter respekteras till i alla 

fall viss grad (Diamond 2008:24). Fast ändå kan en stat som bryter mot många mänskliga 

rättigheter fortfarande vara en valdemokrati (Diamond 2008:22–23). 

Kraven för att ett land ska klassas som liberal demokrati är fler och hårdare än för att ett land 

ska klassas som valdemokrati (Diamond 2008:22–23). För att ett land ska klassas som liberal 

demokrati krävs det bland annat att yttrande-, åsikts och mötesfriheten, samt att 

minoritetsgruppers rättigheter respekteras. Dessutom ska det råda allmän rösträtt i fria och 

rättvisa val. Alla vuxna ur befolkningen som uppfyller potentiella krav på åldersgräns eller 

kompetenskrav, ska ha rätt att kandidera i valen. Rättsväsendet ska vara självständigt och landet 

måste vara en rättsstat. Bland annat domstolarna ska utgöra en kontrollmekanism som 

upprätthåller en maktbegränsning för de folkvalda. Vidare ska människor slippa utsättas för 

exempelvis tortyr. Civilsamhället är också viktigt, till exempel måste det finnas olika typer av 

icke statliga organisationer, samt tillgång till olika informationskällor. För övrigt ska det vara 

folkvalda som bestämmer över militären (Diamond 2008:22).  

Även Fareed ställer hårdare krav på liberal demokrati. Vid liberal demokrati räcker det 

nämligen inte med fria och rättvisa val utan då ska även maktdelning finnas, rättsstatens 

principer följas, samt rättigheter så som yttrandefrihet, mötesfrihet, religionsfrihet och 

äganderätten respekteras (1997:22). Det finns således både liberala demokratier och illiberala 

demokratier, och följaktligen går det att skilja på demokrati och liberalism (Fareed 1997:23–

24, 26). Demokratierna i väst brukar oftast vara liberala demokratier och det är många gånger 

liberala demokratier som menas när begreppet demokrati används där (Fareed 1997:22, 26).  

Enligt Fukuyama finns det tre institutioner som är centrala för moderna liberala demokratier. 

Dessa institutioner är staten, rättsstaten och ”democratic accountability” (Fukuyama 2015:12). 

Staten är den enda som har rätt att använda tvångsmedel, dessa kan exempelvis användas vid 

lagöverträdelser eller för att skydda landet mot andra länder. Staten har som uppgift att ”provide 

basic public goods” (Fukuyama 2015:12).  
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“The rule of law is a set of rules, reflecting community values” som alla måste följa (Fukuyama 

2015:12). Detta gäller även makthavarna så när nya lagar stiftas måste skapandet av dessa följa 

den redan existerande lagstiftningen (Fukuyama 2012:246). 

Målet med democratic accountability handlar om att makthavarna ska försöka ta hänsyn till 

hela befolkningen och staten vid beslutsfattandet istället för att försöka gynna sig själva. En 

metod för att försöka uppnå detta är att ha fria och rättvisa val. I en modern liberal demokrati 

samlar staten makt medan rättsstaten och democratic accountability begränsar staten och hur 

statens makt kan användas, vilket innebär att det är nödvändigt att ha en balans mellan dessa 

tre institutioner (Fukuyama 2015:12). 

Något som kan anses vara ett exempel på liberal demokrati är Dahls polyarki (Schedler 

1998:92). För att en stat ska räknas som polyarki krävs det att det sker fria och rättvisa val där 

i stort sett alla vuxna ska ha rätt att delta såväl genom att rösta som genom att ställa upp som 

kandidater. Det är de folkvalda som ska ha makten över de politiska besluten. Dessutom ska 

yttrandefriheten och organisationsfriheten respekteras. Det ska också finnas tillgång till olika 

typer av informationskällor (Dahl 1989:221).  

Polyarki är Dahls benämning på den typ av statsskick som existerar i verkligheten som kommer 

närmast att leva upp till idealet demokrati (1989:222–223). Begreppet demokrati brukar 

nämligen användas både som namn för klassificeringen av ett statsskick som existerar i en del 

stater i verkligheten och som namn för demokrati som ett ideal (1989:6). För demokrati som 

ideal ställer Dahl upp följande kriterier: i stort sett alla vuxna som är permanent bosatta i landet 

ska ha lika goda möjligheter att uttrycka sina åsikter angående beslutet, deras röster ska ha lika 

stor betydelse vid beslutsfattandet, de ska ha lika goda möjligheter att kunna erhålla förståelse 

för och vara informerade om det som de är med och tar beslut om, samt kunna ha inflytande 

över vad det fattas beslut om (Dahl 1989:109, 112–113, 129).  

2.1 Demokratisering 

Att ett land som tidigare varit en diktatur går mot att bli en demokrati brukar kallas 

demokratisering (Ekman, Linde & Sedelius 2014:18). Vid demokratisering är det centrala och 

övergripande målet att det införs fria och rättvisa val (Huntington 1991:9). Det finns många 

olika teorier som försöker förklara demokratisering. Orsakerna till att demokratisering sker ser 

olika ut för olika länder (Huntington 1991:38). ”The overall process of democratization […] is 

usually complex and prolonged” (Huntington 1991:9). Att demokratisering påbörjas behöver 

inte betyda att landet kommer bli en demokrati, ibland påbörjas processen utan att den fullföljs 
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(Carothers 2002:7, 9). En fulländad demokratisering brukar anses bestå av liberalisering, 

transition och konsolidering (Ekman, Linde & Sedelius 2014:18). 

För att demokratisering ska ske är det alltså nödvändigt att det sker liberalisering. Dock behöver 

liberalisering inte alltid innebära att en stat blir mer demokratisk (Linz & Stepan 1996:3). 

O’Donnell & Schmitter menar att liberalisering till stor del handlar om att mer rättigheter börjar 

respekteras. Till exempel kan liberalisering innebära ökad yttrandefrihet, rörelsefrihet, 

mötesfrihet och ”the right to be defended in a fair trial according to preestablished laws”. 

(O’Donnell & Schmitter 2013:6). Liberalisering kan även resultera i att politiska fångar friges, 

att det sker val till positioner med liten betydelse eller att lite mer frihet ges till civilsamhället 

(Huntington 1991:9). Liberalisering kan också innebära att oppositionen börjar accepteras (Linz 

& Stepan 1996:3). 

O’Donnell och Schmitter ser transition som ”the interval between one political regime and 

another” (2013:5). Följaktligen behöver en transition inte nödvändigtvis resultera i att ett land 

blir en demokrati utan det är också möjligt att det sker en transition där ett land går från att vara 

en diktatur till att bli diktatur igen. Under transitionen är reglerna för statsskicket inte fastslagna 

utan istället ändras dem, och ofta råder det oenighet kring hur reglerna ska se ut (O’Donnell & 

Schmitter 2013:5).    

Carothers har riktat kritik mot en del forskare för att han anser att de tar för givet att en påbörjad 

transition kommer resultera i att staten blir en demokrati, trots att det inte alltid blir så (2002:6–

7). Det finns flera exempel på länder som påbörjade en demokratisk transition men aldrig 

fullföljde den, istället blev många av dem ett mellanting mellan demokrati och diktatur 

(Carothers 2002:9). 

För att ett lands demokratiska transition ska kunna klassificeras som klar krävs det att det sker 

fria och allmänna val som generar en regering och att denna regering ”has the authority to 

generate new policies, and when the executive, legislative and judicial power generated by the 

new democracy does not have to share power with other bodies de jure” (Linz & Stepan 

1996:3). Att en demokrati har genomgått en demokratisk transition betyder inte att demokratin 

är konsoliderad (Linz & Stepan 1996:5). 

2.2 Demokratisk konsolidering 

Schedler menar att ett problem med begreppet demokratisk konsolidering är att begreppet har 

blivit för brett (1998:101). Olika personer använder begreppet på olika sätt och anser att olika 

aspekter ingår i det (Schedler 1998:91, 101). Den klassiska betydelsen av begreppet 
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demokratisk konsolidering brukar handla om att det gäller att se till att det demokratiska 

statsskicket ska fortsätta gälla, med andra ord handlar det om att se till så att demokratin inte 

försämras. Andra anser istället att konsolidering handlar om att ett lands demokrati ska 

utvecklas, det ska alltså ske förbättringar av demokratin (Schedler 1998:94–95, 100).  

Huntington skriver att ”the two-turnover test” kan användas vid bedömningen om en demokrati 

är konsoliderad (1991:266). För att en demokrati ska ses som konsoliderad utifrån denna 

utgångspunkt ska partiet ”that takes power in the initial election at the time of transition loses 

a subsequent election and turns over power to those election winners, and if those election 

winners then peacefully turn over power to the winners of a later election” kan demokratin ses 

som konsoliderad (Huntington 1991:267). Dock är inte val det enda som har betydelse för att 

en demokrati ska vara välfungerade, och därför kan definitioner som bara lägger vikt vid val 

således missa andra viktiga aspekter (Ekman, Linde & Sedelius 2014:30).    

Przeworski skriver för att demokratin ska vara konsoliderad behöver ”a particular system of 

institutions becomes the only game in town” (1991:26). För Przeworski handlar detta om att 

demokratins regler och institutioner har blivit så etablerade att i stort sett alla politiska aktörer 

väljer att följa dem. Följaktligen accepterar även de som förlorar valet valresultatet och 

fortsätter följa de uppsatta reglerna och institutionerna (1991:26). 

För att en demokrati ska vara konsoliderad anser även Linz och Stepan att det är nödvändigt att 

demokratin har blivit ”the only game in town” (1996:5). Detta måste speglas i beteendet, 

attityderna och i förhållningssättet till lagarna (Linz & Stepan 1996:5). Beteendemässigt ska i 

stort sett inga grupper aktivt arbeta för att byta ut det demokratiska statsskicket till något annat. 

Beträffande attityder ska en stor majoritet av befolkningen stå bakom demokratin och anse att 

den är det bästa statsskicket även när landet står inför stora utmaningar. När det gäller 

förhållningssättet till lagarna handlar det om att när grupper är oense så utgår de från och följer 

de lagar och regler som finns när de försöker lösa konflikten (Linz & Stepan 1996:5–6).  

Trots att en stats demokrati har konsoliderats finns ändå risken att det i framtiden kommer att 

bli en diktatur, eftersom konsolideringen inte är någon garanti för att det kommer fortsätta vara 

en demokrati för alltid. Det finns olika sorters konsoliderade demokratier, en del är exempelvis 

mer demokratiska än andra (Linz & Stepan 1996:6). 

Ett grundläggande krav som är nödvändigt för att konsolidering av en demokrati ska kunna ske 

är att det råder enighet kring statens existens, det kan exempelvis inte råda oenighet kring hur 

stort geografiskt område staten utgör eller borde utgöra. Förutom att detta grundkrav måste vara 
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uppfyllt finns det också fem arenor som måste finnas för att en demokratisk konsolidering ska 

kunna ske (Linz & Stepan 1996:7). Arenorna påverkar varandra, vilket innebär att om en arena 

inte är välfungerande kan det göra det svårare för de andra arenorna att fungera (Linz & Stepan 

1996:7, 13, 15). De fem arenor är civilsamhället, det politiska samhället, rättsstaten, den statliga 

byråkratin och det ekonomiska samhället (Linz & Stepan 1996:7).  

2.2.1 Civilsamhället 

Civilsamhället är ”where self-organizing groups, movements, and individuals, relatively 

autonomous from the state, attempt to articulate values, create associations and solidarities, and 

advance their interests” (Linz & Stepan 1996:7). Det kan röra sig om många olika typer av 

organisationer och grupper, bland annat fackförbund, religiösa grupper och studentföreningar 

(Linz & Stepan 1996:7). För civilsamhället är yttrandefriheten och rätten att bilda 

organisationer viktig (Linz & Stepan 1996:14). 

När en stat är en diktatur kan civilsamhället fylla en viktig funktion genom att protestera mot 

landets styre (Linz & Stepan 1996:7–8). Vissa menar därför att civilsamhället inte har särskilt 

stor betydelse när en stat har blivit en demokrati, men detta motsätter sig Linz och Stepan 

(1996:9). Linz och Stepan anser att civilsamhället och det politiska samhället kompletterar 

varandra (1996:8). Civilsamhället kan fylla en viktig funktion genom att granska staten och 

regeringen, bidra med information och förnyelse till det politiska samhället, samt genom att 

sätta press på det politiska samhället (Linz & Stepan 1996:9–10). 

I den här studien kommer svårigheter för individer och ickestatliga organisationer att framföra 

sina åsikter, granska regeringen och generellt verka tolkas som en indikation på att 

civilsamhället utvecklas i en riktning som kan anses vara negativ för demokratin. 

2.2.2 Det politiska samhället 

Linz och Stepan skriver att det är i det politiska samhället som ”the polity specifically arranges 

itself to contest the legitimate right to exercise control over public power and the state 

apparatus” (1996:8). Med andra ord handlar det politiska samhället om hur det bestäms vilka 

som kommer att vara delaktiga i det politiska beslutsfattandet och det förefaller vara viktigt att 

denna process ses som legitim (Linz & Stepan 1996:8). Följaktligen är fria och allmänna val, 

partier, parlamentet och lagstiftningen beträffande valen viktiga för det poliska samhället (Linz 

& Stepan 1996:8, 14).  
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Den här studien utgår därför från att om legitimiteten för valen har minskat och om valen blivit 

mindre fria och rättvisa kan det anses ha skett en försämring för demokratin utifrån det politiska 

samhället. 

2.2.3 Rättsstaten 

Rättsstaten innebär att alla viktiga aktörer måste följa lagarna, vilket alltså även innefattar 

regeringen och staten (Linz & Stepan 1996:10). Det måste också finnas konstitutionalism, vilket 

bland annat innebär att det måste finnas förhållandevis stor enighet kring konstitutionen. 

Dessutom ska det finnas ”a commitment to ”self-binding” procedures of governance that 

require exceptional majorities to change” (Linz & Stepan 1996:10). Det är även viktigt att 

domstolarna är självständiga, samt att det finns hierarki bland lagarna (Linz & Stepan 1996:10). 

Vidare ska det finnas “a strong legal culture in civil society” (Linz & Stepan 1996:10). 

Minskad enighet kring konstitutionen, minskad vilja till att rätta sig efter bestämmelser som 

kräver mer än en majoritet av rösterna i parlamentet för att ändra och minskad självständighet 

för domstolarna skulle i denna uppsats tolkas som en indikation på att rättsstaten försvagas och 

utvecklas i en riktning som är negativ för demokratin. 

2.2.4 Den statliga byråkratin 

Den statliga byråkratin handlar om att en stat måste ha kapaciteten att utföra vissa uppgifter 

(Linz & Stepan 1996:11). En demokrati ska se till att rättigheter respekteras och förväntas 

kunna tillgodose ”basic services that citizens demand” (Linz & Stepan 1996:11). För att 

fullfölja dessa uppgifter är det nödvändigt att staten har vissa förmågor, bland annat 

våldsmonopol och att staten har de finansiella medlen som krävs, de finansiella medlen fås 

genom skatt. Detta innebär att en demokrati ”needs the effective capacity to command, regulate, 

and extract” (Linz & Stepan 1996:11). Följaktligen måste staten och dess administration vara 

välfungerande och användbar för den regering som blivit vald (Linz & Stepan 1996:11).  

”Rational-legal bureaucratic norms” är centrala för den statliga byråkratin (Linz & Stepan 

1996:14). Exempel på ett problem som kan förekomma som har koppling till den statliga 

byråkratin är att en stat inte får in tillräckligt med skatt eller att staten är frånvarande i delar av 

landet. Det kan också uppstå problem om det styrande partiet och staten blandas samman för 

mycket (Linz & Stepan 1996:11). 
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Om staten i Ungern inte följer rational-legal bureaucratic norms, om staten inte kan användas 

för att exempelvis implementera nya regeringsbeslut eller på annat sätt har problem med att 

fungera kan det anses finnas problem med den statliga byråkratin.  

2.2.5 Det ekonomiska samhället 

Det ekonomiska samhället handlar om att det behöver finnas regler som styr förhållandet mellan 

staten och marknaden eftersom en demokrati varken kan vara renodlad marknadsekonomi eller 

renodlad planekonomi, möjligtvis skulle en demokrati kunna vara en planekonomi tillfälligt vid 

krig (Linz & Stepan 1996:11). En av anledningarna till att det inte skulle fungera med 

planekonomi är att det skulle vara svårt för både civilsamhället och det politiska samhället att 

vara självständiga från staten när staten har så pass stor makt över ekonomin som den har i en 

planekonomi (Linz & Stepan 1996:11–12). En anledning till att det inte skulle fungera med 

renodlad marknadsekonomi är att det behövs regler för att ekonomin ska vara välfungerande 

(Linz & Stepan 1996:12). Dessutom skulle det kunna anses vara problematiskt utifrån ett 

demokratiskt perspektiv om demokratin skulle vara förbjuden från att införa policys på många 

områden på grund av att det ska råda marknadsekonomi (Linz & Stepan 12–13).  

2.2.6 Sammanfattning av operationaliseringarna 

Nedan presenteras en tabell som sammanfattar vad som kommer vara utgångspunkten för 

resultatdelen för de fyra olika arenorna. Generellt indikerar negativa svar på frågorna att det 

finns problem på arenan. 

Tabell 2.1 Centrala delar av arenorna som kommer undersökas 

Civilsamhället - Hur ser situationen ut för ickestatliga 

organisationer? 

- Kan organisationer och individer uttrycka 

sina åsikter? 

- Har organisationer och individer möjlighet 

att granska regeringen? 

Det politiska samhället - Sker fria och rättvisa val? 

- Ses valen och valresultatet som legitima? 

Rättsstaten - Finns det relativt stor enighet kring 

konstitutionen? 
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- Finns det bestämmelser som kräver mer än 

majoritet för att ändra? 

- Är domstolarna självständiga? 

Den statliga byråkratin - Är den statliga byråkratin användbar för 

regeringen? 

- Är staten och dess byråkrati 

välfungerande? 

Kan staten anses följa rational-legal 

bureaucratic norms? 

 

3. Resultat 

I vissa aspekter kan Ungern anses ha haft relativt bra förutsättningar för en demokratisk 

transition vid kommunismens fall. Ungerns ekonomi var förhållandevis öppen under den sista 

tiden av kommunismen när jämförelse görs med många andra kommunistiska länder. Dessutom 

var regimen i Ungern inte lika brutal som i en del andra kommunistiska länder, i alla fall från 

och med slutet av 1950-talet. Ungerns transition har setts som framgångsrik (Bugarič 

2015:224). Men Ungern har gått från att vara “one of the success stories of the transition from 

socialism to democracy into a semi-authoritarian regime” (Bugarič 2015:225).  

Resultatet kommer bestå av att det analyseras vilka problem som finns för konsolideringen av 

Ungerns demokrati på respektive arena. Till att börja med kommer resultatet för varje arena tas 

upp var och en för sig. Först kommer resultatet för civilsamhället presenteras, sedan resultatet 

för det politiska samhället, rättsstaten och slutligen den statliga byråkratin. Avslutningsvis 

kommer resultatet sammanfattas i en tabell.  

3.1 Civilsamhället 

Det finns fler än 63 000 organisationer och grupper i civilsamhället som är registrerade i Ungern 

(Forst 2017:5). Dock finns det flera utmaningar och svårigheter som organisationer och 

individer som verkar inom civilsamhället utsätts för i Ungern (Forst 2017:20–21). Michel Forst 

(2017:11), Freedom House (2018) och Kornai (2015:37) menar att det skett försämringar för 

civilsamhället i Ungern. 

Det har alltså genomförts en del negativa förändringar för ickestatliga organisationer i Ungern. 

Enligt Freedom House har det införts ”burdensome registration and reporting requirements för 

NGOs” (2018). Dessutom infördes år 2017 regler som innebar att om en ickestatlig organisation 
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fick mer än 26 000 dollar per år från utlandet måste den berätta vem eller vilka pengarna 

kommer ifrån och ”identify their public communications as ”foreign supported”” (Freedom 

House 2018). Detta kan nog ses som negativt för civilsamhället då det kan ha ansetts gjort det 

mer komplicerat för organisationer i civilsamhället att verka. 

Det har också införts förändringar som inneburit att ”antalet lagligen erkända kyrkor i Ungern 

minskade till 14” (Europaparlamentet 2018:15). Enligt Utrikesdepartementet var det fler än 350 

kyrkor som miste statusen som lagligt erkända kyrkor (u.å. 9). Ungern har fått kritik för det här 

och har senare genomfört ändringar som resulterat i att 31 kyrkor blev erkända istället, vilket 

innebär att det fortfarande är många kyrkor som inte är erkända trots att de var det tidigare 

(Europaparlamentet 2018:15–16). Rimligtvis borde detta kunna ses som negativt för 

civilsamhället då den förlorade statusen troligtvis har varit negativ för kyrkorna som har 

drabbats.  

Dessutom har det startats undersökningar mot nästan 60 ickestatliga organisationer, bland annat 

skatte- och polisutredningar (Utrikesdepartementet u.å. 4). Dock lades utredningarna slutligen 

ner och ingen dömdes i domstol. Det finns anledningar att rikta kritik kring hanterandet av 

utredningen. Trots att the Government Control Office har i uppdrag att vara objektiv när det 

genomförs utredningar publicerades bara nyhetsartiklar som framställde organisationerna på ett 

negativt sätt på the Government Control Office hemsida. Det har senare framkommit att det var 

Orbán som ”had actually ordered the investigation by the Control Office in 2014” (Forst 

2017:12). Att utredningar genomförs mot organisationer i civilsamhället behöver i sig inte vara 

anmärkningsvärt eftersom även organisationer i civilsamhället kan göra fel och begå brott. 

Dock gör det faktum att utredningarna inte hanterades på ett helt korrekt sätt att det kan anses 

ha varit problematiskt för civilsamhället att de genomfördes. Dessutom framstår det också som 

egendomligt att det var Orbán som gav order om utredningen och att det var så pass många 

organisationer som utreddes får det i viss mån att framstå som att utredningarna snarare gjordes 

som ett sätt att försvåra för civilsamhället eller organisationer som Fidesz inte uppskattar än att 

de skedde på grund av att det fanns riktiga misstankar om att organisationerna hade gjort något 

brottsligt. Framför allt när hänsyn tas till att regeringen har infört andra förändringar som gjort 

det svårare för civilsamhället att verka. 

Flera ickestatliga organisationer har fått stark kritik riktad mot sig såväl i media som av 

regeringsrepresentanter. Till exempel har “senior government officials from the Office of the 

Prime Minister called the NGOs “party-dependent, cheating nobodies” and “paid political 

activists who are trying to help foreign interests”” (Forst 2017:11). Utrikesdepartementet 
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skriver att det bland annat är Transparency International Hungary och Hungarian Civil Liberties 

Union som kallats för ”politiska vänsteragenter” som finansieras av ”utländska intressen” (u.å. 

4). Att regeringsrepresentanter uttrycker sig på detta sätt kan definitivt anses vara negativt för 

civilsamhället, då det riskerar att resultera i minskat förtroende för dessa organisationer. Det 

skulle kunna tolkas som ett sätt att försöka underminera de aktörer som uttrycker åsikter som 

inte uppskattas av regeringen. 

Någon annan som starkts kritiserats av regeringen är George Soros. Enligt Krekó och Enyedi 

har Ungerns regering sedan år 2015 lagt ”more than 100 million euros to convince voters that 

a hidden network led by George Soros […] is working to bring millions of Asian and African 

immigrants to Europe” (2018:45). Vidare har organisationer med kopplingar till Soros 

kritiserats i media. Organisationen Open Society Foundations valde till och med att 2018 flytta 

sitt kontor från Budapest till Berlin (Krekó & Enyedi 2018:47). Orsaken till att de valde flytta 

var att de upplevde ”ett alltmer repressivt politiskt och juridiskt klimat i landet” (TT 2018). 

Men Open Society Foundations är inte den enda organisationen som grundats av Soros och som 

kommer flytta, även stora delar av Central European University planerar att flytta från Ungern. 

Det har nämligen stiftats en ny lag i Ungern som innebär att universitet som är registrerade 

utomlands men finns i Ungern också måste vara aktiva i landet de är registrerade i. Men trots 

att Central European University startade utbildning i USA som är landet där de är registrerade 

anser regeringen ändå att Central European University inte följer den nya lagen (Melén 2018). 

Vidare har det införts lagstiftning som kallas ”stop Soros package” (Krekó & Enyedi 2018:47). 

Stoppa Soros lagstiftningen medför bland annat att människor som hjälper invandrare som inte 

har rätt till asyl i Ungern att söka asyl kan dömas till fängelse (TT 2018). Enligt 

Europaparlamentet kan Ungerns regering till och med anses ha gjort ”George Soros till särskild 

måltavla” (2018:8). Att regeringen på detta sätt ger sig på en individ och organisationer med 

kopplingar till denna kan anses vara negativt för civilsamhället. 

Men det är inte bara regeringen som ger sig på de vars åsikter skiljer sig från regeringens. I april 

2018 publicerade tidskriften Figuelő namnen på fler än 200 personer som påstods arbeta för att 

regeringen ska avsättas. Flera av de vars namn publicerats var journalister (Europaparlamentet 

2018:14). Dock är detta inte det enda anmärkningsvärda beträffande median i Ungern. 

Det har genomförts en del förändringar för median i Ungern som kan anses vara problematiska. 

Det har bland annat gjorts ändringar i lagstiftningen för media. En del förändringar har fått 

kritik och har därför ändrats igen. Men det finns fortfarande många problem kvar (Kornai 

2015:40; Sedelmeier 2014:115–116). Till exempel att det främst är personer lojala till Fidesz 
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som sitter på höga positioner inom statlig media. (Kornai 2015:40). Krekó och Enyedi beskriver 

det som att den statliga median ”function as ruling-party outposts” (2018:40). Dessutom har det 

skapats ett medieråd. Alla personer som sitter i medierådet är anhängare till Fidesz. Medierådet 

utfärdar licenser och bestämmer vem som ska vara chef för statlig media (Sedelmeier 

2014:115). Dessutom kan medierådet dela ut böter på upp till 650 000 euro om det förekommer 

”olagligt medieinnehåll”. Dock kan det anses vara lite otydligt vad olagligt innehåll innebär, 

men det kan bland annat innefatta material som kan anses ”strida mot ”konstitutionell ordning” 

och ”allmän moral”” (Utrikesdepartemenet u.å. 8). Vidare skriver Utrikesdepartementet att det 

ungerska ”Parlamentets talman har upprepade gånger utestängt enskilda journalister eller hela 

redaktioner från parlamentet med hänvisning till ordningsregler, vilket begränsat allmänhetens 

tillgång till rapportering och information” (u.å. 3). Så den självständiga median ställs inför en 

del svårigheter (Kornai 2015:40). Den självständiga medians svårigheter borde göra det svårare 

för organisationer och individer att göra sin röst hörd eftersom statlig media kanske inte 

förväntas hörsamma åsikter som starkt skiljer sig från Fidesz, samtidigt som svårigheter för 

media också kan innebära att regeringen blir mindre granskad, då kritisk information kanske 

inte sprids i samma utsträckning som annars. 

Det är inte bara genom att utestänga vissa journalister som tillgången till information kan anses 

ha påverkats negativt. Det har också skett ändringar som innebär att staten har rätt att neka 

utlämning av visa dokument om informationen som begärs ut kan tänkas användas till 

regeringsbeslut längre fram (Freedom House 2017; Hajnal, Kádár & Kovács 2018:20). De har 

också rätt att neka utlämningen av information om den är ”copyrighted by a third party” 

(Freedom House 2017). Dessutom har staten rätt att ta ut arbetskostnaderna för att ge ut 

information. Detta skulle kunna resultera i att det blir dyrare att få tillgång till informationen 

(Freedom House 2017). Att det förefaller ha blivit svårare och även potentiellt dyrare att få ut 

information i vissa fall borde rimligtvis försvåra för civilsamhället när de vill genomföra 

granskningar. 

Beträffande yttrandefriheten så skyddas både yttrande- och tryckfriheten i Ungerns lagstiftning. 

Dock finns det några undantag som kan göras för dessa, bland annat kan undantag göras för att 

”skydda den ungerska nationens värdighet eller värdigheten av en annan nationell, etnisk, 

rasmässigt bestämd eller religiös gemenskap” (Utrikesdepartementet u.å. 7). Ungern har 

kritiserats för detta eftersom det skulle kunna användas för att minska kritiken mot exempelvis 

regeringen eller myndigheter, dock har det inte använts på detta sätt än (Utrikesdepartementet 

u.å. 7). Att yttrandefriheten fastslås i lagstiftning borde vara positivt för civilsamhället, dock 
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borde undantaget som tagits upp kunna anses skapa en ökad sårbarhet för yttrandefriheten i 

framtiden och i förlängningen också för civilsamhället. Dessutom borde kanske risken finnas 

att vissa väljer att tona ner sina uttalanden om de är kritiska mot regeringen redan nu ändå, med 

tanke på hur en del kritiker mot regeringen har behandlats. För till exempel borde 

regeringsrepresentanters uttalanden om vissa ickestatliga organisationer, behandlingen av 

George Soros och publiceringen av listan på personer som påstås försöka störta regeringen 

kunna riskera att avskräcka vissa personer från att yttra stark kritik. 

3.2 Det politiska samhället 

I valet år 2010 fick Fidesz 53,1 % av rösterna, vilket gav Fidesz två tredjedels majoritet av 

mandaten i parlamentet (Kornai 2015:42). OSCE/ODIHR skriver att det generellt fanns ett stort 

förtroende för valet och att ”The competition took place on a generally level playing field” 

(2010:1). Visserligen skriver OSCE/ODIHR också att det kan vara positivt om Ungern tittar på 

vissa aspekter som skulle kunna förbättras (2010:1). Men detta borde nog ändå rimligtvis kunna 

ses som en indikation på att det såg relativt bra ut för det politiska samhället år 2010.  

År 2011 infördes en ny vallag i Ungern som saknade stöd hos oppositionen (Bogaards 

2018:1485). Ilonszki och Várnagy menar att det behövdes en ny vallag och att en del av 

förändringarna var positiva, bland annat behövdes reglerna för nominering av kandidater ändras 

(2016:169–170, 172). Men samtidigt fanns det flera problem med ändringarna av vallagarna, 

exempelvis kan det anses vara negativt att representationen blev mindre proportionell (Ilonszki 

& Várnagy 2016:172). Dessutom var det bara regeringspartierna som röstade för 

lagändringarna (Ilonszki & Várnagy 2016:171–172). OSCE/ODIHR anser att det skedde för 

lite offentlig diskussion kring ändringarna, till exempel borde mer diskussioner förts med 

oppositionspartierna. Bristen på diskussion kan ha resulterat i att stödet för ändringarna blev 

svagare (2014:1, 4). Att det kan ha underminerat stödet för ändringarna borde i förlängningen 

också riskera att generera minskat förtroende för valen eftersom minskat förtroende för reglerna 

kring valen borde kunna ha negativ inverkan på hur legitimt valen anses gå till. 

Valsystemet i Ungern är ett blandat valsystem (Ilonszki & Várnagy 2016:169; OSCE/ODIHR 

2014:6). 106 av mandaten i parlamentet väljs genom val i enmansvalkretsar, med andra ord 

utifrån ett majoritetsvalsystem, medan 93 platser väljs med ett proportionellt valsystem 

(OSCE/ODIHR 2014:6). Redan den äldre vallagen innehöll en ”majoritarian bias”, och i den 

nya vallagen har den förstärkts ytterligare (Ilonszki & Várnagy 2016:170). Följaktligen gynnar 

den nya vallagen stora partier, vilket innebär att den är till fördel för Fidesz. Enligt uträkningar 
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skulle Fidesz ha fått 8 % fler mandat i parlamentet i valet år 2010 om den nya vallagen gällde 

istället för de som gällde år 2010 (Bogaards 2018:1485). Att vallagen kan anses gynna Fidesz 

gör att det kanske kan anses vara extra anmärkningsvärt att det bara var regeringen som stödde 

ändringarna av vallagarna och rimligtvis borde detta kunna resultera i minskad legitimitet.  

Fidesz var det parti som fick flest röster i parlamentsvalen 2014 och 2018. I valet år 2014 fick 

Fidesz cirka 45 % av rösterna och i valet 2018 fick Fidesz strax under 50 % av rösterna 

(OSCE/ODIHR 2014:29, OSCE/ODIHR 2018:30). I valet år 2014 låg valdeltagandet på strax 

under 62 %, medan i valet år 2018 låg det på strax under 70 % (OSCE/ODIHR 2014:29, 

OSCE/ODIHR 2018:31). Krekó och Enyedi skriver att oppositionen tidigare har använt 

bristande valdeltagande som förklaring till att de förlorat, men att detta blev svårt att använda 

som förklaring till valresultatet år 2018 på grund av det förhållandevis höga valdeltagandet 

(2018:40).  Att valdeltagandet var högre år 2018 borde följaktligen ses som positivt utifrån det 

politiska samhället eftersom högre valdeltagande generellt borde bidra med högre legitimitet 

till valet.  

Dock finns det andra aspekter med valen 2014 och 2018 som istället kan ses som negativa för 

det politiska samhället. Krekó och Enyedi beskriver det som att valen ”were free, but not fair” 

(2018:40). Det finns flera olika faktorer som bidrar till att valen kan anses vara orättvisa, bland 

annat situationen med media och att oppositionspartier har bötfällts av State Audit Office 

(Krekó & Enyedi 2018:40–41). Dessutom behandlas regeringspartierna annorlunda än 

oppositionspartier när det gäller misstankar om korruption. Det finns nämligen ibland en ovilja 

till att utreda korruption med koppling till Fidesz, (Krekó & Enyedi 2018:41, 44).  

Beträffande media är majoriteten av median i Ungern positivt inställd till Fidesz (Freedom 

House 2017). Detta gäller även den statliga median som ofta anses ta ställning för Fidesz och 

dess politik (Melén 2016b). Mängden media som är positivt inställd till Fidesz har dessutom 

ökat, både genom att en del annan media har blivit uppköpt och genom att ny media som är 

positivt inställd till regeringen har startats (Freedom House 2017). Samtidigt lades 

Népszabadság som har varit till vänster och var en av de största tidningarna i Ungern ner år 

2016 (Freedom House 2017, Melén 2016b). Dessutom konstaterar Europaparlamentet att 

”statlig reklam går oftast till medier som är lojala mot regeringen och som huvudsakligen 

kontrolleras av oligarker” (2018:45). Beträffande statlig reklam finns det något annat som kan 

anses vara problematiskt, nämligen att staten genomför så kallade informationskampanjer som 

innehåller samma budskap som brukar förmedlas av Fidesz, exempelvis kritik mot invandring 

(Krekó & Enyedi 2018:46). Vidare får reklam som sänds för politiska partier i media inte kosta 



 

21 

 

något, med andra ord är alltså politiska partiers reklam i media bara tillåten om partiet får den 

gratis. Risken med detta är att intresset för att sända reklam för politiska partier inte är särskilt 

stort när medierna som gör det inte får några intäkter för det (Europaparlamentet 2018:45). 

Sammantaget kan alltså situationen med media och reklam för partier anses vara problematisk 

utifrån det politiska samhället. 

OSCE/ODIHR konstaterar att administrationen kring valet 2014 förefaller ha fungerat bra 

generellt och att det fanns många kandidater att välja mellan. Dock fanns det samtidigt flera 

problem med valet. Fidesz fick nämligen ”undue advantage because of restrictive campaign 

regulations, biased media coverage and campaign activities that blurred the separation between 

political party and the State” (2014:1). Att Fidesz fick orättvisa fördelar är negativt för det 

politiska samhället. Beträffande valet år 2018 framförde OSCE/ODIHR till stor del samma typ 

av kritik som för valet år 2014, bland annat angående media samt att Fidesz och staten blandades 

samman (2018:1, 13). Följaktligen kan det nog tolkas som att det har skett en försämring för 

det politiska samhället när kommentarerna från OSCE/ODIHR för valet år 2010 jämförs med 

kommentarerna för valen 2014 och 2018 eftersom Fidesz förefaller ha orättvisa fördelar i de 

senare valen. 

Efter valet år 2018 skedde demonstrationer i Budapest som tiotusentals deltog i (Szakcs 2018). 

Demonstranterna var missnöjda med ”the election results and the prevailing political 

environment” i Ungern (OSCE/ODHIR 2018:25). En av sloganen som demonstranterna 

använde sig av var ”We are the majority.” (Szakacs 2018).  Demonstranterna var kritiska mot 

valsystemet och att Fidesz fick två tredjedels majoritet av mandaten i parlamentet trots att de 

fick mycket lägre andel av rösterna (Szakacs 2018). På grund av detta ansåg demonstranterna 

att valresultatet inte syntes på ett rättvist sätt i mandatfördelningen och därför ville 

demonstranterna att valsystemet skulle bytas ut. Dessutom ville demonstranterna att 

valresultatet skulle räknas om (Ekot 2018). Att det skedde demonstrationer efter valen borde 

kunna ses som negativt utifrån det politiska samhället eftersom det borde kunna ses som en 

indikation på att alla inte ser valresultatet som legitimt.  

Bogaards menar att Fidesz på flera sätt kan anses ha försökt göra det svårare att ändra på en hel 

del av det som Fidesz har tagit beslut om, bland annat har Fidesz använt sig av kardinallagar. 

För att ändra en kardinallag krävs det två tredjedels majoritet av alla röster i parlamentet och 

Fidesz har skapat en mängd nya kardinallagar på områden där det vanligtvis inte brukar krävas 

två tredjedels majoritet för att ändra ett beslut (2018:1488–1489). Under perioden 2011 till 2013 

infördes exempelvis 32 kardinallagar (Kornai 2015:35). Detta innebär att det blir svårare att 
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ändra på dessa beslut eftersom det inte räcker med en majoritet av rösterna i parlamentet, utan 

det krävs två tredjedels majoritet (Bogaards 2018:1488–1489). Dessutom har budgetrådet som 

kan lägga in sitt veto om en budget ökar statsskulden skapats. Budgetrådet består av tre 

medlemmar. Den ena medlemmen utsågs av Ungerns president, som tillhör Fidesz, medan de 

andra två valdes av parlamentet med en kvalificerad majoritet. Sammantaget kan detta tolkas 

som att Fidesz har försökt säkra sitt inflytande på politiken i framtiden även om de skulle bli 

bortröstade (2018:1489). Att Fidesz har försökt säkra sitt inflytande på detta sätt skulle kanske 

kunna riskera att minska tilltron till valens betydelse i förlängningen eftersom om en ny regering 

skulle få en majoritet av rösterna i parlamentet, men ändå exempelvis inte kan ändra många av 

besluten som finns i form av kardinallagar skulle det kunna riskera att bidra till en känsla av att 

valen inte har så stor betydelse om regeringspartiet eller regeringspartierna inte vinner minst 

två tredjedels majoritet av rösterna. 

3.3 Rättsstaten 

År 2012 infördes en ny konstitution i Ungern (Bogaards 2018:1488). Den nya konstitutionen 

har fått en hel del kritik (Sedelmeier 2014:106).  Bugarič skriver att den nya konstitutionen 

”directly dismantles basic checks and balances, entrenches a deeply problematic illiberal 

political order, and undermines some of   the  basic  principles  of   the  EU  political  

constitution” (2015:220). Venedigkommissionen är positiv till vissa förändringar som den nya 

konstitutionen innebär. Men är samtidigt också starkt kritisk till flera aspekter, bland annat att 

den nya konstitutionen kan anses försvaga kontrollmekanismer och maktbegränsningar 

(Europaparlamentet 2018:7).  

Det har också riktats kritik baserat på att det saknades brett deltagande vid utformandet av 

konstitutionen (Europaparlamentet 2018:7). Det saknades ”wide public discussion” om den 

nya konstitutionen (Kornai 2015:35). Dessutom var det bara regeringspartierna som röstade 

för den nya konstitutionen (Bogaards 2018:1488). Med tanke på att det utifrån rättsstaten är 

viktigt med stor enighet kring  konstitutionen kan det anses vara negativt att det bara var 

regeringspartierna som röstade för konstitutionen eftersom detta indikerar att det inte fanns 

stor enighet kring konstitutionen, framför allt när det tas i beaktande att trots att 

regeringspartierna fick två tredjedels majoritet av mandaten fick de bara lite mer än 50 % av 

rösterna och då framstår det som rimligt att anta att kriteriet om stor enighet nog inte kan 

anses vara uppfyllt till fullo.  
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Vidare har flera ändringar av den nya konstitutionen redan hunnit införas, trots att den nya 

konstitutionen bara gällt i cirka 6 år (Bogaards 2018:1488). I juni år 2018 gick den 7 

ändringen av den nya konstitutionen igenom (Europaparlamentet 2018:9). Att konstitutionen 

ändras så ofta borde kunna ses som negativt för rättsstaten eftersom det kan ses som en 

indikation på att det saknas stabil enighet kring konstitutionen.  

Det har förekommit att konstitutionsdomstolen upphävt lagar för att de har brutit mot 

konstitutionen. Men senare har innehållet i lagarna som ansågs bryta mot konstitutionen 

istället införts som ändringar i konstitutionen (IBAHRI 2015:16). Att konstitutionsdomstolen 

upphäver lagar som bryter mot konstitutionen borde ses som positivt utifrån rättsstaten 

eftersom det visar att domstolen är självständig nog att göra det. Men när regeringen agerar på 

detta sätt finns risken att en del av konstitutionsdomstolens funktion i viss mån försvinner 

eftersom konstitutionsdomstolens beslut i förlängningen inte får någon större betydelse när 

regeringen ändrar på konstitutionen. 

Enligt Nevéus ”är Ungern nu det enda land i världen som förbjuder hemlöshet i sin grundlag” 

(2018:18). Dock är detta inte det enda innehållet i konstitutionen som kan anses vara ovanligt. 

Bogaards skriver att fler ämnen regleras i konstitutionen och kardinallagar än vad som 

vanligtvis brukar regleras av lagar som kräver två tredjedels majoritet för att ändra 

(2018:1488). Att regeringen valt att lägga till många nya bestämmelser i lagar som kräver två 

tredjedels majoritet borde inte bryta mot rättsstaten då regeringen har två tredjedels majoritet 

och då kan ändra på dessa kontrollmekanismer. Dock borde det rimligtvis riskera att bli 

svårare att uppnå enighet kring konstitutionen om det finns många olika bestämmelser som 

rör många olika ämnen i den.  

Konstitutionsdomstolens ansvarsområden har minskat i flera avseenden. Till exempel har det 

skett borttagande av ”domstolens möjligheter att hänvisa till sin rättspraxis före den 1 januari 

2012 och begränsningen av domstolens befogenhet att pröva om eventuella ändringar av 

grundlagen är författningsenliga, utom rent procedurmässiga ändringar” (Europaparlamentet 

2018:7). Rätten för vem som helst att ta upp ett fall i konstitutionsdomstolen trots att personen 

inte är direkt påverkad av lagen har också tagits bort (Bugarič 2015:226). Att 

konstitutionsdomstolens makt försvagas genom att den får färre områden att fatta beslut över 

borde kunna ses som negativt utifrån rättsstaten eftersom det kan ses som ett sätt att 

underminera konstitutionsdomstolens betydelse.  
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En annan aspekt som kan anses vara problematisk med konstitutionsdomstolen är att det inte 

finns någon karenstid som reglerar så att parlamentsledamöter inte kan bli invalda i 

konstitutionsdomstolen (IBAHRI 2015:29). Visserligen är detta ingen nyligen införd ändring, 

utan det har varit så även tidigare (IBAHRI 2015:30). Men det kan ändå anses vara 

problematiskt då det riskerar att ha en negativ inverkan på konstitutionsdomstolens oberoende 

(IBAHRI 2015:29). Detta har exempelvis inneburit att det var möjligt för både István Balsai 

år 2011 och Lázló Salamon år 2013 att bli nominerade till att sitta i konstitutionsdomstolen 

trots att de var parlamentsledamöter för regeringspartierna. När de blev nominerade avsade de 

sig sina platser i parlamentet (IBAHRI 2015:29–30). Men det skulle ändå kunna betraktas 

som problematiskt utifrån rättsstaten, då risken finns att någon som precis suttit i parlamentet 

skulle kunna vara mer positivt inställd till sina tidigare partikamraters lagförslag än andra 

ledamöters och på så sätt vara mindre självständig. 

Europaparlamentet menar att Ungerns regering, bland annat på grund av ändringar kring hur 

domarna till konstitutionsdomstolen utses och att antalet domare i konstitutionsdomstolen 

ökat, fått större ”inflytande över författningsdomstolens sammansättning och verksamhet” 

(2018:8). Tidigare utsågs domarna till konstitutionsdomstolen genom en grupp som bestod av 

”one representative from each political fraction” (IBAHRI 2015:29). Men nu speglar 

sammansättningen av gruppen istället partiernas andel av mandaten i parlamentet (IBAHRI 

2015:29). Detta har inneburit att med sin två tredjedels majoritet i parlamentet har 

regeringspartierna kunnat få igenom sina föredragna kandidater till konstitutionsdomstolen 

(Bugarič 2015:226). Samtidigt har antalet domare som sitter i konstitutionsdomstolen ökat 

från 11 till 15 (IBAHRI 2015:29). Detta skulle kunna ses som negativt utifrån rättsstaten då 

risken för att domare som är positivt inställda till Fidesz och dess politik blivit utsedda till att 

sitta i konstitutionsdomstolen borde ha ökat, vilket i förlängningen skulle kunna resultera i en 

mindre självständig konstitutionsdomstol. 

Det har genomförts en lagändring som innebar att pensionsålder sänktes för nästan alla 

åklagare och domare. Tidigare fick domare och åklagare lov att arbeta tills de blev 70 om de 

ville, men ändringen innebar att de blev tvungna att gå i pension redan vid 62 års ålder. Det 

var bara några få positioner, bland annat chefsåklagaren och domarna i 

konstitutionsdomstolen som var undantagna från den nya pensionsåldern.  Detta resulterade i 

att 270 domare och åklagare blev pensionerade (IBAHRI 2015:26). Vissa menar att 

pensionsåldern sänktes för att de gamla domarna skulle kunna bytas ut mot nya som var mer 

positiva till Fidesz (Sedelmeier 2014:116). Flera av personerna som blev pensionerade hade 
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höga positioner inom rättsväsendet, vilket innebar att dessa positioner blev lediga och 

behövde ersättas av nya personer. Det ”created a risk of  ‘politcal capture’, given the 

exclusive appointment powers of the NJO president over senior judicial positions” (IBAHRI 

2015:26). Den som är chef för NJO har i sin tur blivit utsedd genom att först bli föreslagen 

som kandidat av Ungerns president och sedan fått två tredjedels majoritet av rösterna i en 

omröstning i Ungerns parlamentet, för att vara relevant måste personen ha fem års erfarenhet 

av att jobba som domare (IBAHRI 2015:20). Ungern dömdes i EU-domstolen för sänkningen 

av pensionsåldern och efteråt infördes lagändringar i Ungern (Europaparlamentet 2018:9) Den 

nya lagen innebar att pensionsåldern istället skulle sänkas till 65 år stegvis (IBAHRI 

2015:26). Dessutom innebar den nya lagen att de pensionerade domarna skulle kunna få 

tillbaka sitt gamla jobb eller få finansiell ersättning (Europaparlamentet 2018:9). De flesta 

domare valde dock att inte gå tillbaka till sitt gamla jobb (IBAHRI 2015:27). Sänkningen av 

pensionsåldern för domare borde kunna ses som negativ utifrån rättsstaten då den resulterade i 

att en hel del domare bytes ut och det borde knappast ses som en indikation på att domstolarna 

är självständiga. 

Även András Baka som var högsta domstolens ordförande fick sluta innan perioden han var 

tillsatt för var slut (Byrne 2016). Baka fick sluta då högsta domstolen i Ungern ersattes av 

Curia (Europaparlamentet 2018:10). Baka har riktat kritik mot förändringarna av rättsväsendet 

och Europadomstolen kom fram till att ”Hungary’s government violated the rights of a former 

supreme court president by dismissing him after he criticised contentious judicial reform.” 

(Byrne 2016).  

Något annat som kan förväntas skada rättsväsendets självständighet är det röstats igenom en 

lag som innebär att år 2020 kommer förvaltningsdomstolar införas i Ungern (Than 2018). 

Förvaltningsdomstolarna kommer döma i fall som har med ”public administration” att göra 

(Novak & Kingsley 2018). Följaktligen kommer förvaltningsdomstolarna vara ansvariga för 

bland annat fall relaterade till vallagarna, skatten och korruption (Novak & Kingsley 2018, 

Than 2018). Den som kommer vara ansvarig för att anställa domarna till 

förvaltningsdomstolen är Ungerns justitieminister (Novak & Kingsley 2018). Det har 

framförts kritik som baseras på att detta kan ”allow political interference in judicial matters” 

(Than 2018). Skapandet av förvaltningsdomstolarna borde kunna anses vara negativt utifrån 

rättsstaten på grund av risken för politiskt inflytande, vilket skulle ha en negativ inverkan på 

rättsväsendets självständighet. 
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3.4 Den statliga byråkratin 

Det har skett mycket centralisering i Ungern (Kornai 2016:36; Hajnal, Kádar & Kovács 2018:16 

Rosta 2015:189–190). Kornai menar att centraliseringen innebär att beslut ofta tas på så hög 

nivå som möjligt, vilket innebär att Orbáns och regeringens makt har stärkts. Ett exempel på 

den ökade centraliseringen är att staten har börjat bli allt mer delaktig i styrningen av skolan på 

bekostnad av lokala nivåer (2015:36). Centraliseringen av skolan har resulterat i 

demonstrationer. År 2016 demonstrerade lärare mot att centraliseringen och detaljstyrningen 

av skolan av skolan har ökat och att deras arbetsvillkor blivit sämre, bland annat var lärarna 

kritiska mot att de inte får ”utforma läroplaner och välja läroböcker” längre 

(Utrikesdepartementet u.å. 12). Rosta oroar sig för att den ökade centraliseringen ska resultera 

i att “the execution of administrative tasks will be dominated by political power instead of 

professional arguments and expertise” (Rosta 2015:193). Den kraftiga centraliseringen 

förefaller alltså medföra vissa risker. Samtidigt går det nog inte att utifrån detta konstatera att 

centraliseringen har inneburit problem för den statliga byråkratin. 

Enligt Hajnal, Kádár och Kovács togs anställningsskyddet bort för anställda inom 

statsförvaltningen efter att Fidesz kommit in i regeringen, vilket resulterade i att ”an 

unprecedented wave of ”cleansing” swept through the civil service” (2018:15). Avskaffandet 

av anställningsskyddet innebar att det fanns möjlighet att säga upp anställda nästan hur som 

helst eftersom exempelvis ”loss of confidence” räckte som skäl för att någon skulle kunna sägas 

upp (Hajnal, Kádár och Kovács 2018:16). Konstitutionsdomstolen kom fram till att avsaknaden 

av anställningsskydd inte var tillåten och därför upphävdes ändringen. Dock hade reglerna gällt 

så pass länge att det redan hade funnits tid att säga upp folk (Hajnal, Kádár & Kovács 2018:16).  

Något som borde kunna ses som problematiskt är statens förhållande till Fidesz. Vid 

valkampanjerna både år 2014 och 2018 har staten haft informationskampanjer vars innehåll har 

varit väldigt likt innehållet i Fidesz valkampanjer (OSCE/ODIHR 2014:13, OSCE/ODIHR 

2018:13). Men det är inte bara vid valkampanjer som staten ibland kan anses agera på ett 

olämpligt sätt i förhållande till Fidesz, detta gäller även vid korruption. Det har ibland funnits 

en ovilja att utreda korruption med kopplingar till Fidesz (Krekó & Enyedi 2018:41). Detta 

borde kunna anses vara problematiskt utifrån den statliga byråkratin eftersom den statliga 

byråkratin nog inte bör favorisera vissa partier och om staten kampanjar tillsammans med 

regeringspartiet kan den nog anses ha tagit ställning och favoriserat regeringspartierna framför 

andra partier. Dessutom kanske det skulle kunna bli komplicerat för ett annat parti om det skulle 

hamna i regeringen och skulle försöka få sina beslut implementerade när Fidesz i nuläget verkar 
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vara så sammankopplat med staten. Följaktligen finns kanske risken att den statliga byråkratin 

är användbar och i viss mån anpassad efter Fidesz, vilket kanske skulle kunna göra det 

komplicerat om ett annat parti skulle hamna i regeringsställning. 

Utrikesdepartementet skriver att ”korruptionen är utbredd i Ungern” (u.å. 3). Visserligen har 

det införts vissa åtgärder från den ungerska regeringens sida som förefaller ha bidragit till en 

minskning av viss typ av korruption. Men mycket av problemen kvarstår ändå, bland annat sker 

det ”riggade offentliga upphandlingar och antagandet av nya lagar för att gynna specifika 

ekonomiska intressen” (Utrikesdepartementet u.å. 3). Att korruptionen är utbredd och att det 

sker riggade offentliga upphandlingar borde kunna ses som ett problem för den statliga 

byråkratin.  

När det gäller hanterandet av en del av de finansiella medlen som kommer från EU förefaller 

Ungern också ha haft vissa problem.  År 2013 valde EU exempelvis att vänta med en del av 

utbetalningarna av bidrag till Ungern på grund av att Ungern inte ansågs ha hanterat dessa på 

ett lämpligt sätt. EU valde att göra detta ”due to significant deficiencies identified by 

commission audits in the management and control systems of eight operational programmes” 

(Eddy & Fontanella-Khan 2013). Att EU väljer att frysa utbetalningen av bidrag för att Ungern 

inte sköter hanteringen av det på ett lämpligt sätt borde kunna indikera att den statliga byråkratin 

inte fungerar optimalt eftersom det troligtvis är den statliga byråkratin som är ansvarig för 

hanteringen av bidragen.  

Utifrån European Quality of Government Index ligger Ungern relativt dåligt till jämfört med 

många andra länder i EU. En majoritet av de andra länderna har ett bättre värde än Ungern 

(Charron & Lapuente 2018:19). European Quality of Government Index försöker ”capturing 

average citizens’ perceptions and experiences with corruption, and the extent to which they rate 

their public services as impartial and of good quality in their region of residence” (Charron & 

Lapuente 2018:6). Detta borde kunna ses som en indikation på att det finns problem för den 

statliga byråkratin i Ungern eftersom en välfungerande statlig byråkrati rimligtvis borde ha låg 

korruption, vara opartisk och ge service som håller hög kvalitét, vilket värdet på European 

Quality of Government Index indikerar att Ungern inte följer. 

Charron och Lapuente är inte de enda som menar att Ungern i vissa aspekter kan anses ligga 

dåligt till när jämförelser görs med andra länder. Hajnal, Kádár och Kovács menar att jämfört 

med andra EU länder förefaller ”civil servants” i Ungern vara relativt dåliga både när det gäller 

professionalism och opartiskhet (Hajnal, Kádár & Kovács 2018:17). Detta borde kunna ses som 
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en indikation på att det finns problem med hur den statliga byråkratin fungerar eftersom det 

framstår som rimligt att anta att en välfungerande statlig byråkrati som följer rational-legal 

bureaucratic norms rimligtvis borde vara opartisk och professionell. 

3.5 Diskussion  

Nedan sammanfattas indikationerna på problem för respektive arena. 

Tabell 3.1 Sammanfattning av resultatet 

Arenans namn Indikationer på problem 

Civilsamhället - Regelverk som gör det krångligare för ickestatliga organisationer att 

finnas. 

- Utredningar som inte verkar ha utförts på ett optimalt sätt som 

genomförts mot anmärkningsvärt många ickestatliga organisationer. 

- Regeringsrepresentanters sätt att uttrycka sig om en del ickestatliga 

organisationer. 

- Behandlingen av Soros och organisationer kopplade till honom. 

- Situationen med media. 

- Svårare att få tillgång till viss information. 

Det politiska samhället - Fidesz har orättvisa fördelar, bland annat genom media, statens 

informationskampanjer och hur misstänkt korruption hanteras. 

- Sättet vallagarna infördes på kan med tanke på dess innebörd ha bidragit 

till minskad legitimitet. 

- Demonstration efter valet år 2018. 

Rättsstaten - Brist på stabil enighet kring konstitutionen. 

- Många äldre domare bytes ut på grund av ändrade pensionsregler. 

- Ökat inflytande för Fidesz över vem som väljs in i 

konstitutionsdomstolen. 

- Områdena som konstitutionsdomstolen har inflytande över har minskat. 

- Införandet av förvaltningsdomstolar. 

Den statliga byråkratin - Staten och Fidesz förefaller vara väldigt sammankopplade. 

- Finns utbredd korruption. 

- Relativt dåligt värde på European Quality of Government Index, och för 

opartiskhet och professionalism. 
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Studiens resultat indikerar alltså att det finns problem för demokratin i Ungern på alla fyra 

arenorna. En del av problemen är problematiska för mer än en arena. Situationen med media 

utgör exempelvis ett problem både för civilsamhället och det politiska samhället.  

4. Slutsatser  

När det gäller civilsamhället har alltså flera olika problem identifierats. Det kan anses ha blivit 

svårare för ickestatliga organisationer att verka generellt, då exempelvis kraven på rapportering 

blivit hårdare och en hel del kyrkor förlorat sin status, dessutom kan nog 

regeringsrepresentanters uttalanden om vissa ickestatliga organisationer, samt kravet att 

redogöra om de får stöd från utlandet ses som försök att underminera tilltron till en hel del 

ickestatliga organisationer. Samtidigt kan möjligheten till att granska i viss mån ha blivit mer 

komplicerad än den borde vara eftersom det kan ha blivit svårare att få ut viss typ av 

information, både på grund av ändrade regler kring utlämning av dokument och på grund av 

utestängning av journalister från parlamentet. Men även beträffande möjligheten för individer 

och organisationer att uttrycka sina åsikter förefaller det finnas vissa problem, här handlar det 

om risken för att de ska bli avskräckta från att vara allt för kritiska bland annat med tanke på 

behandlingen av Soros. 

Beträffande det politiska samhället är ett av de främsta problemen att Fidesz har fördelar som 

är orättvisa gentemot de andra partierna, framför allt att Fidesz i stor utsträckning förefaller 

gynnas av en stor del av median och nästintill förefaller ha använt staten för att sprida en del av 

sina partipolitiska budskap. Ett annat problem är legitimiteten för ändringarna av vallagarna. 

Regeringen införde ändringarna på egen hand och med tanke på att en del av ändringarna 

förefaller gynna Fidesz är det troligt att detta har resulterat i minskad legitimitet för valsystemet 

och i förlängningen även minskad legitimitet för valen och valresultatet hos en del väljare. 

Demonstrationerna som skedde efter valet år 2018 kan ses som en indikation på att valens 

legitimitet har minskat hos en del väljare. 

Gällande problemen för rättsstaten är bristen på enighet kring konstitutionen problematisk. Men 

även att områdena som konstitutionsdomstolen kan fatta beslut i har minskat kan anses utgöra 

ett problem. Att en hel del domare har byts ut och att Fidesz fått större inflytande över vem som 

blir invald i konstitutionsdomstolen kan också anses vara problematiskt. Dessutom kan 

införandet av förvaltningsdomstolar anses vara ett stort problem eftersom det är tänkt att det 

ska vara justitieministern som tillsätter domarna.  
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Den utbreda korruptionen kan anses vara ett problem för den statliga byråkratin. Även den 

starka kopplingen mellan staten och Fidesz kan anses vara problematisk då staten nästintill i en 

del agerande förefaller favorisera Fidesz. Detta skulle nog kunna riskera att innebära att den 

statliga byråkratin skulle kunna vara svårare att använda om ett nytt parti skulle hamna i 

regeringen. Att professionaliteten och opartiskheten förefaller vara relativt dålig kan också 

anses utgöra ett problem för den statliga byråkratin.  

Som redan tidigare nämnts kan inga generella slutsatser dras utifrån studiens resultat. Dock kan 

nog studiens resultat anses ligga i linje med forskare som menar att Ungern verkar vara en del 

av en större demokratisk tillbakagång eftersom Ungern verkar ha problem med sin demokrati i 

flera olika aspekter. Att Ungern har problem med många olika faktorer som är viktiga för 

demokratin borde rimligtvis göra det svårare att komma åt problemet med Ungerns demokrati 

och borde troligtvis innebära att det är flera olika åtgärder som krävs för att förbättra 

demokratin. I framtiden skulle det kunna vara intressant att undersöka hur det ser ut för andra 

viktiga faktorer som har med demokratin i Ungern att göra. Men det skulle även kunna vara 

intressant att undersöka hur det ser ut med arenorna i andra länder vars demokrati förefaller ha 

försämrats. Skulle mönstret vara detsamma för andra länder, alltså att deras demokrati har 

problem på alla fyra arenorna? 

Något annat som skulle kunna vara intressant att titta närmare på är betydelsen dessa 

förändringar har för liberal och illiberal demokrati. Orbán har som tidigare nämnts sagt att han 

vill att Ungern ska bli en illiberal demokrati. Uppsatsen har inte undersökt om Ungern har slutat 

vara en liberal demokrati. Dock skulle nog en hel del av det som framkommit i resultatet kanske 

kunna ses som indikationer på att Orbán i alla fall i vissa aspekter har varit framgångsrik i att 

göra så att Ungern i mindre utsträckning kan anses vara en liberal demokrati. Oavsett om Dalhs 

polyarkier, Fareeds, Diamonds eller Fukuyamas liberala demokratier är utgångspunkten borde 

en del av problemen som finns i arenorna också kunna ses som problem för en liberal demokrati. 

Att Fidesz exempelvis har orättvisa fördelar i valet borde nog kunna anses vara problematiskt 

utifrån alla fyra definitionerna av liberal demokrati.  Men det verkar inte bara vara den liberala 

demokratin som har försvagats. När utgångspunkten är demokrati enligt Fareed eller 

valdemokrati enligt Diamond kan nog också försämringarna för det politiska samhället anses 

ha betydelse eftersom orättvisare val nog också kan anses vara problematiskt utifrån deras 

minimalistiska krav på demokrati. Detta skulle kanske kunna ses som en indikation på att i 

försöken att uppfylla Orbáns vision om en illiberal demokrati verkar Ungern förutom att ha fått 

minskad liberalism också fått minskad demokrati även när utgångspunkten är demokrati enligt 
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en minimalistisk definition. Detta skulle kanske kunna vara intressant att titta närmare på i 

framtida forskning. 
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