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Abstract  

This master thesis discusses the growth of radical right wing political parties in 

Europe. The point of departure is the theoretical framework, which consists of 

four chosen theories, trying to explain the reason behind the increasing support for 

radical right wing parties among the voters in Finland and Hungary. The theories 

are postindustrial developments, a legitimacy crisis for political institutions, a 

convergence among the established political parties and an increase of certain 

political questions in the political debate.  

 

In the latest election, the True Finns and Jobbik, became the third biggest party in 

Finland and Hungary. The main feature of the thesis is its theory testing approach. 

The theoretical framework’s validity will be tested on these two cases. The thesis 

is a qualitative study and a process tracing will be done to discover what 

underlying sources affected the growth of the True Finns and Jobbik in the latest 

elections.  
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1.Introduktion 

1.1 Inledning 

På valdagen söndagen den 19:e september 2010 stod det klart att 

Sverigedemokraterna kom in i den svenska riksdagen. Jag, liksom många andra, 

följde valvakan och upplevde att ett nytt kapitel i svensk politik tog sin början. 

Det var i och för sig inte första gången ett högerpopulistiskt parti fick mandat i 

riksdagen, men det kändes likväl som ett skifte i svensk politik. Sverige är inte 

ensam om denna utveckling. I skrivandes stund blev ett nynazistiskt parti invalt i 

det grekiska parlamentet och Front Nationals ledare, Jean-Marie Le Pen, fick 

nästan 18 % i det franska presidentvalet och kom därmed trea.
1
 

 Mot denna bakgrund bestämde jag mig för att skriva min uppsats om framväxten 

av högerpopulistiska partier. Det är en stark politisk utveckling som syns på 

                                                           
1
 Zenou Tina, Ny kurs för Frankrike med Hollande som president, publicerat i Dagens Nyheter 2012-05-06 

  
1
Bolling Anders, Det är dags att frukta – vi kommer, publicerat i Dagens Nyheter 2012-05-07 
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många håll i Europa och det finns många teorier som försöker förklara 

uppkomsten av den. Utgångspunkten för denna uppsats blir att testa de teorier 

som finns inom forskningsfältet. Teorierna kommer att prövas på två fall, Finland 

och Ungern. Valet motiveras genom att båda dessa länder fick se en hastig och 

stark framväxt av högerpopulister i det senaste parlamentsvalet. Sannfinländarna, 

Finlands högerpopulistiska parti, fick cirka 19 % av rösterna i valet 2011 och 

Jobbik, Ungerns ultrakonservativa och främlingsfientliga parti, fick nästan 17 % 

av folkets röster i valet 2010.
2
 

Personligen tycker jag ämnet är viktigt och värdefullt att undersöka. Eftersom det 

finns en tydlig tendens att dessa typer av partier vinner politisk mark i Europa, tror 

jag att ämnet måste ventileras och analyseras närmare än vad det hittills gjort. En 

högre medvetenhet och en djupare förståelse, tror jag, leder till ett mer jämlikt och 

tolerant samhälle. Mitt bidrag blir således att testa några av de rådande teorierna 

kring framväxten av högerpopulism i Finland och Ungern. Min förhoppning är att 

uppsatsen bidrar till att kartlägga vilka faktorer som påverkar uppkomsten av 

högerpopulistiska rörelser samt att den kan leda till en större kunskap inom 

området.  

 

1.2 Syfte 

Uppsatsen syftar till att testa befintliga teoribildningar kring varför högerpopulism 

växer fram som en politisk ideologi på många håll i Europa. Kan dessa teorier 

förklara uppkomsten av de framgångsrika högerpopulistiska partier som finns i 

flertalet europeiska länder idag? Fyra teorier har valts ut och dessa ska appliceras 

på två fall, Finland och Ungern. Dessa båda länder såg nyligen en stor framgång 

för sina respektive högerpopulistiska partier. Sannfinländarna och Jobbik fick i de 

senaste valen, 2011 och 2010, tillräckligt med röster för att få mandat till 

ländernas parlament. Från att ha varit marginaliserade och icke-existerande har 

dessa båda partier fått ett väljarstöd på cirka 19 % och 17 %.  

 

1.3 Frågeställning 

                                                           
  

2
 Stor valframgång för Sannfinländarna, publicerat i Svenska Dagbladet 2011-04-17 

   Björling Torén Sanna, Så erövrade högerextrema Jobbik den ungerska opinionen, publicerat i Dagens Nyheter 

   2011-12-07     
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I vilken utsträckning kan rådande teorier bidra till att förklara den hastiga och 

kraftiga uppkomsten av högerpopulistiska partier i Finland och Ungern? 

Inledningsvis kommer uppsatsen att ta avstamp i teorin om en postindustriell 

samhällsutveckling och socioekonomiska faktorer. När samhället förändras i 

snabb takt, vad gäller det ekonomiska systemet och andra samhälleliga faktorer, 

kan medborgare uppleva känslan av utanförskap. Nästa teori som behandlas är om 

de etablerade politiska partierna och det politiska systemet i stort genomgår en 

legitimitetskris. Den tredje förklaringsmodellens handlar om att partierna blir mer 

lika varandra och rör sig mot mitten på den politiska skalan. Väljare kan uppleva 

det som att valmöjligheten minskar och då kan ett populistiskt parti ses som 

lösningen. Den sista teorin som denna uppsats behandlar är frågan om 

politiseringen av sakfrågor. Det finns de teorier som menar att enskilda frågor får 

större betydelse i politiken, till exempel frågan om immigration och EU-

medlemskap.  

Genom att undersöka dessa teorier mer ingående vad gäller Finland och Ungern, 

hoppas jag kunna besvara uppsatsens frågeställning.  

 

 

 

1.4 Disposition  

Inledningsvis presenteras uppsatsens syfte och frågeställning. Uppsatsens 

utgångspunkt är de teorier som gör anspråk på att förklara uppkomsten av 

högerpopulistiska partier. Därav är det betydelsefullt för mig att ha klara 

definitioner med vad som menas med högerpopulism och framväxten av 

densamma. Uppsatsen kommer även att innehålla en bakgrund om den politiska 

situationen i Finland och Ungern samt kommer de båda partierna, Sannfinländarna 

och Jobbik, att presenteras närmare. Vidare kommer jag att diskutera det 

teoretiska ramverket som är uppsatsens utgångspunkt. Därefter följer 

metodkapitlet som redovisar de tillvägagångssätt jag använt mig av. 

Avslutningsvis kommer resultatet av min undersökning, och de slutsatser som går 

att dra utifrån denna, att kartläggas.  
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1.5 Definitioner  

Klassificeringen och kategoriseringen av högerpopulism och vilka som ska räknas 

till denna politiska inriktning är inte självklar. De partier som brukar klassificeras 

som högerpopulistiska kan vara mycket olika, också på en högerpopulistisk skala. 

Det finns de partier som drar mer mot det extrema hållet medan andra fortfarande 

rör sig inom populismens gränser. Hur dessa partier ska definieras och till vilken 

partifamilj de ska kategoriseras skiljer sig år beroende på vilken angreppssätt som 

används. I denna uppsats kommer jag att klassificera Sannfinländarna och Jobbik 

som högerpopulistiska partier, även om de sinsemellan är väldigt olika. Jobbik är 

betydligt mer aggressiva i sin retorik och i sina politiska utspel än 

Sannfinländarna. Icke desto mindre kan det påstås att de tillhör samma partigenre. 

Båda partier kombinerar exempelvis ett nationalistiskt baserat främlingsfientligt 

budskap med en populistisk kritik av det politiska etablissemanget.
3
 

Högerpopulistiska partier brukar även förhålla sig kritiska till den representativa 

demokratin, då de har en stark misstro mot bland annat statliga institutioner, 

politiska partier, universitet och massmedia, men är inte antidemokratiska per se. 

Högerpopulistiska partier söker legitimitet genom att hävda att de för folkets eller 

majoritetens talan mot korrupta eliter, som saknar det ”sunda förnuftet” som 

folket besitter.
4
 

”Folket” är ett viktigt begrepp i den högerpopulistiska ideologin. Vilka som tillhör 

denna grupp, ”folket”, varierar men oftast är det den egna etniska nationaliteten 

som räknas dit. Invandrare och andra etniska minoriteter exkluderas. Men även 

eliten och etablissemanget ses som skilt från ”folket”. Oftast bygger 

högerpopulistiska partier sin retorik på en idealiserad bild av ”folket”, som också 

är starkt knuten till ett lika idealiserat geografiskt område. I många fall rör det sig 

om nationsgränser men det kan också handla om särskilda regioner. Den 

högerpopulistiska världsbilden grundas på tanken om det homogena och genuina 

levnadssättet, som formade det idealiserade förflutna.
5
 

Idag grundar högerpopulistiska partier sällan sin ideologi på en biologisk rasism 

utan snarare på ett kulturellt rastänkande. Kritiken av det mångkulturella 

samhället härrör från den alltmer utbredda tanken om att invandrare ska ha rätt att 

bevara sina vanor och traditioner om de så önskar. Högerpopulister hävdar att ett 

fredligt samhälle kräver en etnisk homogen befolkning eftersom invandring leder 

till ökad kriminalitet och social oro. De påstår nödvändigtvis inte att det finns en 

hierarki mellan olika etniciteter och därför har de, på en bredare front, kunnat 

framföra sitt budskap utan att per automatik bli avfärdade som rasister. 

                                                           
3
 Rydgren Jens & Widfelt Anders, Från Le Pen till Pim Fortuyn – Populism och parlamentarisk 

högerextremism I dagens Europa, Liber AB Malmö 2004, s. 18 
4 

Mudde Cas, Populist radical right parties in Europe, Cambridge University Press, New York 2007, s.  

30-31 
5
 Mudde Cas, s. 22-23 
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Ett annat argument som kännetecknar högerpopulistiska partier är att invandrare 

tar resurser som skulle ha kunnat användas till en ökad välfärd för den 

”ursprungliga befolkningen”. Invandring utmålas därmed som något negativt som 

kostar pengar och som tär på samhället. Invandrare anklagas också för att vara 

”ekonomiska flyktingar” och ”sociala turister” som utnyttjar bidrag och 

välfärdssystemet i stort.
6
  

 

 

 

2. Bakgrund 

2.1 Finland – korruptionsskandaler och europeiska 

stödpaket  

Det största regerande partiet för mandatperioden 2007-2011 var Centerpartiet. De 

bildade en koalitionsregering med stöd av Gröna förbundet och Svenska 

folkpartiet i Finland. Matti Vanhanen var, fram till sin avgång 2009, 

Centerpartiets ordförande tillika Finlands statsminister. Skälen till avhoppet är 

ännu inte helt klarlagda, men Centerpartiet och Vanhanen figurerade i en 

                                                           
6
 Rydgren Jens & Widfelt Anders, s. 22-25 
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korruptionsskandal, och Vanhanen anklagades för att ha tagit emot mutor.  I juni 

2010 valdes Mari Kiviniemi till ersättare, både som partiledare och som 

statsminister.
7
 

Trots Vanhanens avgång kom valkampanjen inför riksdagsvalet år 2011 till stor 

del att påverkas av mutskandalerna och turerna kring ”felaktig” partifinansiering.  

Finlands långsamma återhämtning från lågkonjunkturen och de ekonomiska 

oroligheterna i Europa diskuterades också i flitigt kampanjen. Något oväntat 

seglade även frågan om homosexuellas rätt till äktenskap upp som en viktig fråga. 

Valkampanjen fick därmed en värdeliberal-värdekonservativ motsättning utöver 

den traditionella vänster-höger dimensionen.
8
 

Under hösten 2010 visade flera opinionsmätningar att Sannfinländarna antagligen 

skulle göra ett spektakulärt bra val, med ett väljarstöd på cirka 15 %. Partiet, som 

tidigare haft ett marginellt stöd i Finland, vann snabbt politisk popularitet. 

Sannfinländarna motsade sig de krispaket som den finska regeringen, EU och IMF 

var villiga att låna ut till Irland, Portugal och Grekland. De hävdade att villkoren 

för lånen var för undermåligt förhandlade och att lånen helt enkelt inte skulle få 

någon effekt. Enligt Sannfinländarna kunde de pengarna användas till att utveckla 

Finland istället. Även Socialdemokraterna var kritiska till det ekonomiska 

krispaketet.
9
 

På valdagen stod det klart att Sannfinländarna var det parti som gick vinnande ur 

valet, även om de inte blev det största partiet. Övriga riksdagspartier förlorade 

stort. Centerpartiet (KESK) som varit det största partiet i riksdagen under 

mandatperioden 2007-2011, tappade 7,3 %. Gröna förbundet (VIHR), som var 

stödparti till Centerpartiet i regeringen förlorade 5 platser i riksdagen. 

Samlingspartiet (KOK) blev det största partiet med 20, 4 % av rösterna. Efter flera 

misslyckade försök till att bilda regering, lyckades KOK slutligen förhandla fram 

en överenskommelse med Socialdemokraterna (SDP), Vänsterförbundet (VAS), 

Gröna förbundet (VIHR), Svenska folkpartiet i Finland (RKP) samt 

Kristdemokraterna i Finland (KD). Det är dessa partier som nu regerar Finland.
10

 

2.1.1 Sannfinländarna – det sanna Finland? 

Sannfinländarna bildades från Landsbygdpartiet, som gick i konkurrs 1995. 

Landsbydgpartiets ledare, Raimo Vistbacka, valdes även till Sannfinländarnas 

partiledare, och var det fram till 1997, då den nuvarande ledaren Timo Soini tog 

över posten som partiledare. Partiet definierar sig själva som ett populistiskt och 

försvarsvänligt parti, kritiska till EU och invandring. En huvudfråga för partiet har 

                                                           
7
 Nurmi Hanna & Nurmi Lasse, The parliamentary election i Finland, April 2011, publicerat i  

Electoral Studies      31, 2012, s. 235  
8
  Nurmi Hanna & Nurmi Lasse, s. 235 

9
 Sundberg Jan, Finland,  publicerat I European Journal of Political Research 50, 2011, s. 986 

10
 Nurmi Hanna & Nurmi Lasse, s. 238 
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kommit att bli svenskfrågan, då de motsäger sig den obligatoriska 

svenskundervisningen i finska skolor. Partiet säger sig ha en kristen social 

värdegrund.
11

 

Några av de frågor som partiet gick till val på år 2011 var bland annat att de ville 

införa progressiva barnbidrag, återinföra förmögenhetsskatten, minska 

flyktingkvoten, införa snabbavvisningar om inte uppehållstillstånd beviljats. 

Partiet vill inte att homosexuella par ska få ingå äktenskap eller adoptera. 

Hatbrottsbegreppet ska utvidgas så att även majoritetsbefolkningen ingår. Under 

valrörelsen var Sannfinländarna även duktiga på att profilera sig enligt 

traditionellt populistiskt mönster. De ville framstå som det enda parti som stod på 

det ”vanliga folkets” sida och med tanke på valresultatet lyckades de väl med 

detta.  

I riksdagsvalet 2007 fick Sannfinländarna 4,1 % av rösterna och fyra år senare, 

2011, fick de ett stöd på nästan 19 % och blev därmed Finlands tredje största 

parti. I Europaparlamentsvalet 2009 fick partiet ett mandat.
12

  

 

 

2.2 Ungern – FIDESZ mot en säker seger 

Valåret 2010 innebar stora förändringar för det ungerska politiska landskapet. 

Redan när valkampanjen startade stod det klart att konservativa FIDESZ med stor 

sannolikhet skulle vinna parlamentsvalet. Ungerns socialistiska parti (MSZP) 

styrde Ungern i en minoritetsregering fram till år 2010. På grund av den 

ekonomiska krisen och misstankar om korruption hade partiet egentligen ingen 

chans att på nytt få väljarnas förtroende. Även det liberala partiet (SZDSZ) 

skadades av misstankarna om korruption. Inre stridigheter gjorde sedan att partiet 

inte kunde erbjuda en politisk agenda inför valet och därmed fick de inte heller 

tillräckligt med röster för att få mandat i parlamentet – första gången sedan 1990. 

Detsamma gällde för det konservativa partiet (MDF) som inte heller lyckades få 

säten i parlamentet. Valrörelsen kom snarare att handla om huruvida FIDESZ 

skulle få en tvåtredjedelars majoritet i parlamentet, vilket är nödvändigt för att 

kunna ändra grundlagar och reglerna för parlamentet och konstitution, eller inte.  

                                                           
11

 http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/eduskuntaryhmat/eduskuntaryhma-ps01/presentation.htx 

2012-05-13 
12

 Dalsbo Anders, Mot EU och invandring, publicerat i Expo 

http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/eduskuntaryhmat/eduskuntaryhma-ps01/presentation.htx
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Ett annat parti som tog plats under valrörelsen var Jobbik. Genom att använda sig 

att radikal, nationalistisk retorik, tydligt visa sitt missnöje med den rådande 

ekonomiska och politiska situationen i Ungern, kräva omfattande utredningar 

gällande korruptionsskandaler samt utmåla den romska minoriteten i Ungern som 

ett problemelement, gick partiet starkt framåt i valet.  

FIDESZ vann valet och blev Ungerns största parti. Viktor Orbán, partiets 

ordförande blev Ungerns nya statsminister.  Tillsammans och med stöd från 

Kristdemokraternas folkparti (KDNP) fick FIDESZ den eftersträvade majoriteten 

i parlamentet. Direkt efter valet följde en intensiv lagstiftande period. Bland annat 

beslutades det att Ungern skulle följa egna sammansatta ekonomiska direktiv för 

att komma till rätta med landets besvärliga ekonomiska situation. Därmed avbröts 

vidare förhandlingar med Internationella Valutafonden om fler lån.  

Under FIDESZ första år vid makten drev partiet också igenom en hårt kritiserad 

medialag. Med den nya lagstiftningen kan ungerska myndigheter utöva 

påtryckningar och kontrollera vad som publiceras i media.
13

 

 

 

 

 2.2.1 Jobbik – för ett bättre Ungern? 

Jobbik definierar sig själva som ett konservativt, radikalt, patriotiskt kristet parti. 

Partiets syfte är att skydda ungerska intressen och värderingar, samt att bevara och 

arbeta för att nationen ska vara den enda politiska ordningen. Globalisering och 

nya ekonomiska villkor, där staten får mindre betydelse, är något de vill 

bekämpa.
14

 

Jobbik ser sig också som det enda parti som vågar säga sanningen om orsakerna 

till de underliggande problemen som finns i det ungerska samhället. ”Gypsy 

crime” är ett begrepp som blivit starkt förknippat med partiet, eftersom Jobbik 

hävdar att romer begår flest brott och ökar kriminaliteten i det ungerska samhället. 

Inget annat parti vågar, på grund av rädslan att inte vara politisk korrekta, se 

sanningen om den romska minoritetsbefolkningen. 

                                                           
13

 Várnagy Réka, Hungary, European Journal of Political Research 50, 2011, s. 991-998 
14

 http://www.jobbik.com/about_jobbik/3207.html 
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Partiet bildades 2003 och har sedan dess fortsatt att vinna röster. År 2006 valdes 

Gábor Vona till partiledare. I Europaparlamentsvalet 2009 fick partiet 15 % av 

rösterna och fick därmed tre platser i Bryssel. Året därpå, i det nationella valet, 

fick Jobbik 17 % av rösterna och blev Ungerns tredje största parti.
 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Teori 

Åsikterna, om vilka de bakomliggande orsakerna till varför högerpopulistiska 

partier har vunnit väljarstöd sedan 1980-talet, är vitt skiljda och splittrade. Det 

finns många olika tänkbara förklaringar och försök till att teoretisera frågan. 

Arbetslöshet och sämre ekonomiska villkor har framförts som några rimliga 

förklaringsmodeller. Andra vill tillskriva den ökade migrationen, som många 

europeiska länder upplevt, som den avgörande faktorn. Det finns många 

spekulationer men få empiriska studier som faktiskt bevisar eller avvisar dem. Det 

tycks vara en svår uppgift att hitta en allomfattande förklaring till framgången för 

                                                           
15

 Várnagy Réka, s. 993 
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högerpopulism i Europa och på andra håll i världen. Forskare har försökt att 

teoretisera fenomenet genom att angripa problemet från olika nivåer, från större 

helhetsperspektiv till teorier som inriktar sig mer på lokala och regionala attityder. 

Slutsatserna har därför varit väldigt blandade. Vissa studier bekräftar det som 

andra undersökningar förkastar. Det medför en del komplikationer vad gäller 

urvalet av teorier som jag ska utgå ifrån i denna uppsats.
16

 Det innebär också att 

det finns en del kritik riktade mot var och en av dessa förklaringsmodeller.  

De förklaringar som den största delen av litteraturen tar upp som avgörande 

orsaker till framväxten av högerpopulistiska partier är de som jag lyft fram nedan.  

 

3.1 Postindustriell samhällsutveckling och 

socioekonomiska faktorer 

Den litteratur jag tagit del av föreslår att den socioekonomiska omställning som 

skett i, framförallt Västeuropa, spelar en avgörande roll för framväxten av 

högerpopulism. I slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet genomgick det 

västerländska samhällssystemet en omstrukturering av de ekonomiska villkoren. 

Arbetslösheten var hög och tillväxten minskade på många håll. Dessa samhällen 

var starkt präglade av industrialismen och av massproduktion av varor. De 

problem som kännetecknade perioden ledde fram till ett postindustriellt samhälle, 

där fokus skiftade och istället koncentrerades på en tjänste- och servicesektor. 

Denna omorientering är starkt sammankopplad med globalisering och 

modernitetsbegreppet. Dagens högerpopulister värnar om nationalstaten som 

grunden för politisk organisering och motsäger sig en ökad pluralism och 

individualisering av samhället. Globalisering innebär att nationalstaten förlorar 

inflytande över den nationella ekonomin och att nya regler gäller på marknaden.
 17

   

Denna omstrukturering skapade nya klyftor mellan olika grupper i samhället. De 

som tidigare befunnit sig i centrum av den moderna industriella välfärdsstaten och 

lett utvecklingen framåt, fann sig nu plötsligt i periferin. Förvärvade kunskaper 

och färdigheter var inte längre konkurrenskraftiga och aktuella i det 

postindustriella samhället. Istället var det nya kunskaper och ny utbildning som 

efterfrågades, baserat på en tjänste- och servicesektor. 

Omstruktureringen ledde som sagt fram till nya klasskillnader. De med hög 

utbildning klarade övergående bra, medan de med lägre utbildning hade, av olika 
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anledningar, svårare att anpassa sig till de nya förhållandena och fick nöja sig med 

okvalificerade arbeten. Denna diskussion leder fram till koncepten om 

globaliseringens vinnare och förlorare. Ibland framförs argument som påstår att 

globalisering bidrar med att skapa en oro och social osäkerhet för de som inte kan 

följa med i utvecklingen mot ett postindustriellt samhälle. Det leder till att en 

större skillnad mellan samhällets olika grupper blir verklig, där de med högre 

utbildning står sig väl i konkurrensen medan de med lägre utbildning blir 

förpassade till globaliseringens bakvatten.
18

 

De politiska partier som då erbjuder traditionella och konservativa värderingar 

med åsikter som ”det var bättre förr”, kan locka de människor som känner 

otrygghet och ett socialt utanförskap. Att rösta på ett högerpopulistiskt parti, som 

har traditionsbundna och konservativa värderingar, kan upplevas som lösningen 

på att inte själv bli reducerad till en ny underklass i samhället. Således kan 

förklaringen till varför högerpopulism växer sig stark finnas i uppdelningen 

mellan globaliseringens vinnare och förlorare.  

Det finns dock framförd kritik av den postindustriella förklaringen till varför 

människor tenderar att rösta på högerpopulistiska partier. Den postindustriella 

samhällsomvandlingen är starkt kopplad till globaliseringsteori samt modernitet. 

Många forskare är kritiska eftersom begreppens effekter och inverkan på 

samhället i just denna fråga är svår att mäta. Debatten om huruvida globalisering 

är ett nytt fenomen eller ett gammalt hör också till kritiken. Forskare är inte 

överens när globaliseringen ansetts ha startat. Det medför också komplikationer 

vad gäller bevisningen av fenomenet och vilken påverkan det i sådana fall har vad 

gäller framväxten av högerpopulism i Europa.
19

 

I debatten finns det även en tydlig skiljelinje mellan Europas länder. Det finns 

både en västlig och östlig dimension, såväl som en nordlig/sydlig aspekt av 

företeelsen. Sydeuropa, till exempel Spanien och Portugal, var inte lika 

industrialiserade jämfört med länder i västra och norra Europa. Kan det ändå 

påstås att de utvecklas mot ett postindustriellt samhälle, och att ovannämnda 

problematik, som skapar en klasskillnad, kan trigga väljarna att rösta på 

högerpopulistiska partier?  

Det finns även skillnader mellan Väst- och Östeuropa, av naturliga skäl. Det är 

cirka 20 år sedan kommunismen föll, och Sovjetunionen tappade kontrollen över 

sin intressesfär och sina satellitstater i östra och centrala Europa. Globalisering 

och det postindustriella samhället inträffade tidigare i Västeuropa, vilket bidragit 

till att utvecklingen ser annorlunda ut vid en jämförelse mellan det forna 

östblocket och Europas västliga stater. Men de länder som ingick i det forna 
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Sovjetunionen var snabba med att orientera sig västerut efter murens fall. Numera 

är många av dessa länder medlemmar av EU och påverkas i samma utsträckning 

som de västliga staterna av nya ekonomiska villkor och globalisering.
20

 

 

3.2 Legitimitetskris 

En annan förklaring till varför högerpopulistiska partier växer fram kan vara en 

legitimitetskris bland de etablerade politiska partierna. De ekonomiska och 

kulturella förutsättningarna i Europa har under senare tid snabbt förändrats. Stora, 

betydelsefulla förändringar i samhället kan leda till en ökad social oro bland 

medborgarna och ett missnöje med de folkvalda politikerna som inte på ett bra sätt 

hanterat dessa förändringar.
 21

 Högerpopulistiska partier kan utnyttja sådana 

strömningar av missnöje, genom att övertyga väljarna att deras parti är det enda 

som erbjuder en alternativ lösning på problem som de etablerade partierna inte 

lyckats manövrera. Högerpopulistiska partier utlovar en agenda för de som 

upplever ett missnöje med den rådande politiska strukturen och samlar på så sätt 

stöd från olika samhällsgrupper. Dessa partier försöker att skapa ett utrymme på 

den etablerade scenen genom att tillhandahålla enkla lösningar på komplicerade 

politiska frågor. 

Legitimitetskrisen och misstron mot etablerade politiska institutioner innehåller 

ytterligare en dimension. När de etablerade partierna inser att de förlorat mark till 

högerpopulistiska organisationer brukar följande händelseförlopp ta sin början. 

Antingen försöker de mer traditionella partierna vinna tillbaka väljarna genom att 

ta upp och debattera samma frågor som de högerpopulistiska partierna gör. 

Invandring och migration blir då ett allt mer betydelsefullt inslag, som blir starkt 

värdeladdat då de högerpopulistiska förespråkarna framförallt betonar kultur och 

vikten av nationell homogenitet. Genom att lyfta samma frågor som de 

högerpopulistiska partierna blir de per automatik en mer integrerad del av den 

politiska debatten.
22

 

Ett annat sätt att tackla uppkomsten av högerpopulistiska partier är att de 

etablerade partierna försöker marginalisera dem genom att inte bjuda in dem att 

delta på den politiska scenen. Genom att vägra lyfta deras huvudsakliga frågor 

eller tillkänna dem någon betydelse, hoppas etablissemanget att intresset för 

högerpopulisters politik ska minska och så småningom försvinna helt. 
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Huruvida om det är en lyckad strategi kan diskuteras. Genom att negligera 

högerpopulistiska partier och deras väljare kan en djupare misstro för det 

demokratiska systemet utvecklas. Väljare kan uppleva en stark känsla av att deras 

röster inte räknas och att det inte spelar någon roll vilket parti de röstar på, 

eftersom makthavarna struntar i vad de säger. Detta kan leda till att fler 

sympatiserar med högerpopulistiska partier eller till att medborgarna tappar 

intresset för att delta i demokratiska processer såsom allmänna val. 

Teorin kring en legitimitetskris för de demokratiska politiska institutionerna 

handlar alltså till stor del om väljarna röstar på högerpopulistiska partier för att de 

vill visa sitt missnöje med det rådande politiska klimatet, eller för att de faktiskt 

sympatiserar med den politik som högerpopulister står för. Ska högerpopulisters 

framgångar räknas i termer av stöd eller missnöjesröster? 

 Det empiriska materialet går även här åt skiljda håll. Mycket tyder dock på att 

högerpopulistiska partier attraherar båda dessa väljargrupper. Vissa använder 

denna sorts parti som ett verktyg för att visa etablissemanget sitt missnöje. Andra 

röstar på högerpopulistiska partier för att deras partiprogram tilltalar dem. Det 

finns inget som sedan tyder på att de som lagt en missnöjesröst inte skulle kunna 

tänka sig att rösta på ett högerpopulistiskt parti även i fortsättningen. 

Väljargruppen är rörlig och kan förändras från val till val.
23

 

 

3.3 Ökad likformighet bland partierna  

En ökad konvergens inom den etablerade partivärlden, där vänster-höger skalan 

suddas ut, kan leda till större politiskt svängrum för högerpopulistiska partier. När 

de traditionella partierna närmar sig varandra och får likande politiska 

ståndpunkter kan väljare uppleva det som att de inte har några alternativ kvar att 

välja mellan. Det kan i sig leda till ökat missnöje med det politiska systemet men 

också ge högerpopulistiska partier en möjlighet till att ta plats på den politiska 

arenan. Dessa partier kan därför uppfattas fylla det utrymme som väljarna saknar i 

den politiska debatten. Med minskade ideologiska skillnader i det politiska livet 

vad gäller exempelvis arbetsmarknad och ekonomi, öppnar det dörren för att 

andra politiska frågor ska få ökad betydelse, till exempel nationell identitet, kultur 

och migration.
24

  

En del forskare hävdar att det inte är en fråga om politisk konvergens utan talar 

istället om ett politiskt monopol. Genom att samarbeta kan politiska partier 

behålla och dela makten sinsemellan. Det i sin tur är en respons på olika 
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samhälleliga förändringar som medfört att väljarna i högre utsträckning kan tänka 

sig att rösta på olika partier. Väljarna är inte längre lika trogna och lojala som 

tidigare, utan kan röra sig över block- och partigränser. För att partierna ska kunna 

behålla makten är det nödvändigt med samarbete dem emellan, vilket kan verka 

tvivelaktigt i väljarnas ögon.
25

 

3. 4 Politisering av sakfrågor 

Nästa teoretiska förklaring är starkt sammankopplad med de ovan presenterade 

teorierna. Framväxten av ett postindustriellt samhälle med en global ekonomi har 

banat vägen för att enskilda sakfrågor tillmäts större betydelse i politiken. Denna 

situation har högerpopulistiska partier utnyttjat för att vinna politisk inflytande. 

Genom att använda sig av ett spirande missnöje hos medborgarna har 

högerpopulistiska partier lyckats mobilisera väljarstöd, framförallt genom att 

fokusera på nya politiska frågeställningar. Den första sakfrågan som 

högerpopulistiska partier utnyttjade var skattepolitiken och den expanderande 

välfärdsstaten. Senare kom invandringsrelaterade frågor att spela en allt större roll 

för dessa partier. Politiseringen av sakfrågor har blivit en av de viktigaste 

strategierna för högerpopulistiska partier. Genom att tala om en specifik fråga i 

politiska termer ges ett uttryck för missnöje mot det härskande systemet och de 

partier som politiserar enskilda frågeställningar kan vinna stöd hos väljarna.
26

 

Självklart är valet av fråga av betydelse för om den får genomslagskraft. Det 

måste vara en fråga som väcker väljarnas känslor och berör dem. Invandring och 

migration är en tacksam sakfråga som högerpopulistiska partier använder sig av 

eftersom den har flera angreppspunkter. Invandring till europeiska stater har ökat 

under en längre tid, vilket högerpopulistiska partier inte är sena att dra nytt av. De 

anklagar bland annat invandrare för att stjäla jobb från majoritetsbefolkningen, 

utnyttja välfärdsstatens alla förmåner samt påstår att de utgör ett hot mot en 

enhetlig nationell identitet. En hög grad av invandring hotar den kulturella 

hegemonin och homogeniteten.  Det har kanske blivit ett av de viktigaste 

argumenten för högerpopulister. Ett mångkulturellt samhälle är ett misslyckande 

och har negativa inverkningar på den nationella identiteten. Hur väl de 

högerpopulistiska partierna lyckas politisera denna fråga är länkat till hur stora 

valframgångar de har. Om partierna lyckas få väljarna att tro att samhället är hotat 

av mångkulturalism och pluralism och att de övriga partierna inte gör något för att 

hindra utvecklingen, banar det vägen för att högerpopulisterna får fäste i de 

politiska institutionerna. Men frågan är inte kopplad till antalet invandrare. Det 

finns inga belägg för att de länder med hög invandring ger mer stöd åt 
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högerpopulistiska partier än de länder som präglas i mindre utsträckning av 

invandring.
27

 

EU-skepticism är även en annan stark drivkraft bland Europas högerpopulistiska 

partier. Känslan av att mer makt flyttas bort från nationalstaten till olika EU-

institutioner bidrar till högerpopulisters partiprogram. EU-ländernas fördjupade 

integration med bland annat en gemensam valuta, fri rörlighet över gränserna för 

medborgarna och överstatliga organisationer som har det slutgiltiga order över de 

nationella regeringarna är hårt kritiserat bland Europas högerpopulister. De är 

emot att EU-samarbetet tar en överstatlig riktning där medlemsländerna förväntas 

integreras mer och mer tills en europeisk stat skapats. Särskilt erfarenheterna från 

Europas östliga och centrala delar talar för att det finns mycket att hämta genom 

att ställa sig skeptisk till EU-samarbetet. Innan dessa länder blev medlemmar av 

unionen fanns en stark tilltro till att EU skulle hjälpa dem att utvecklas, öka 

tillväxten och välfärden. När detta inte har besannats i den grad som väljare och 

politiker hoppats på, har en misstro gentemot samarbetet utvecklats, vilket 

högerpopulistiska partier i östra och centrala Europa inte varit sena med att 

utnyttja.
28

 

 

4.Metod 

4.1 Kvalitativ metod 

För att på bästa sätt besvara min frågeställning och genomföra uppsatsen kommer 

jag att utgå ifrån en kvalitativ metod. Ett kvalitativt tillvägagångssätt erbjuder en 

helhetsbild av det problem som ska studeras och syftar till att öka förståelsen av 

den studerade processen. Valet av en kvalitativ design hänger också starkt 

samman med det faktum att jag inte är intresserad av att ta reda på hur den 

högerpopulistiska politiska ideologin vuxit fram. Det jag vill fokusera på är varför 

sådana partier växer fram och varför de får större inflytande. Ett kvalitativt 

angreppssätt tillåter mig att besvara just den frågan.
29

  

4.1.1 Teoriprövning 
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En viktig utgångspunkt för uppsatsen är dess teoriprövande karaktär. Det har 

skrivits mycket om högerpopulism tidigare och det finns många teorier om 

ideologins uppkomst och framgång. Genom att testa teorier på olika länder där 

högerpopulister haft stora valframgångar, kan de antaganden om 

högerpopulismens framväxt verifieras eller falsifieras. De två fall som teorierna 

kommer att appliceras på i denna uppsats är Finland och Ungern. 

Jag är medveten om att Sannfinländarna och Jobbik är olika varandra och står 

långt ifrån varandra på en högerpopulistisk gradskala. Det kan bli problematiskt 

att tillämpa samma teorier på två så olika fall som just Finland och Ungern. Både 

på grund av att partierna är så pass olika och att länderna har sina politiska och 

historiska erfarenheter. Samtidigt är det också fallens olikheter som gör det 

intressant att göra en teoriprövning. Om det skulle visa sig att de teorier som 

uppsatsen utgår ifrån stämmer, och kan förklara den starka framgången för 

Sannfinländarna och Jobbik, kan studien bidra till en ökad kunskap och fördjupad 

förståelse kring högerpopulisters starka framväxt.
30

  

 

 

4.2 Operationaliseringar  

Den första teoretiska utgångspunkten för uppsatsen är postindustriell 

samhällsutveckling och socioekonomiska faktorer. Omstruktureringen av det 

västerländska samhällssystemet, och en ökad globalisering, är ofta argument till 

varför högerpopulistiska partier får alltmer stöd hos väljarna. De undervariabler 

som kommer att undersökas här är arbetslöshet, antal anställda inom 

industrisektorn samt ett globaliseringsindex som ett mått på hur mycket landet 

berörs av globalisering.  

En annan teori som uppsatsen kommer att ta upp som en viktig förklaring, är att 

det kan anses råda en legitimitetskris för etablerade partier och för politiska 

institutioner i stort. När väljare har lågt förtroende för politiker och för de 

politiska institutionerna, såsom parlament och regering, kan missnöjet visas 

genom att lägga sin röst på ett anti-etablissemanget parti. Partier, som exempelvis 

Sannfinländarna och Jobbik, menar att det finns enkla lösningar på komplicerade 

politiska frågor. De hävdar att de redan etablerade politiska partierna inte ser 

dessa lösningar utan fjärmar sig allt mer från vanliga människor. Genom att ta del 

av valundersökningar och opinionsmätningar kan jag undersöka om det råder en 

”legitimitetskris” bland etablerade politiska partier och institutioner.  
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Den tredje teorietiska utgångspunkten är att de etablerade politiska partierna blir 

alltmer lika varandra vad gäller politiska ståndpunkter. Väljare kan uppleva att det 

inte längre finns några alternativ att välja mellan då många partier är eniga i 

många frågor. Även här kommer jag att använda mig av opinionsmätningar för att 

ta reda på vad finska och ungerska väljare tycker.  

Den sista och fjärde teorin som kommer att testas i denna uppsats är politiseringen 

av sakfrågor. Många högerpopulistiska partier har blivit kända för att enbart driva 

en fråga. Denna teori hävdar att enskilda sakfrågor blir mer och mer betydelsefulla 

för den politiska debatten, och att det är genom dessa som partierna kan profilerar 

sig. Jag kommer att utgå ifrån opinionsmätningar angående vad det finska och 

ungerska folket anser om EU-medlemskapet sam vilken syn de har på invandring. 

Sannfinländarna och Jobbik är kända för att förhålla sig kritiska till EU och till 

invandring.  

 

 

 

 

4. 3 Fallstudie 

Denna uppsats kommer även att ha en fallstudiedesign. Det finns många fördelar 

med att använda sig av fallstudier som forskningsmetodik. Bland annat erbjuder 

metoden en hög grad av flexibilitet, den undersöker kausala mekanismer och kan 

behandla komplexa frågeställningar. Från min utgångspunkt lämpar sig fallstudier 

bra eftersom det hade varit svårt att besvara min frågeställning utifrån en mer 

generell studie. Som jag tidigare nämnt, är det centrala för mig att hitta de 

bakomliggande orsakerna, till varför högerpopulistiska partier får mer makt i 

europeiska länder. (Kausala mekanismer diskuteras längre ner i detta kapitel). 

Genom att applicera teorier på två länder som nyligen fått högerpopulistiska 

partier inröstade i parlamenten, kan jag på ett lämpligt sätt undersöka vad som 

leder fram till denna utveckling.
31

  

Samtidigt är jag medveten om den kritik och de diskussioner som förs kring 

fallstudier. Främst berör kritiken bristen på generaliseringar. Att studera enskilda 

fall kan vara nog så viktigt, samtidigt är det svårt att, enbart utifrån dem, 

generalisera och överföra resultaten till andra studier och andra fall. En annan 

kritik som ofta dyker upp i samband med fallstudier är urvalet av fall. Många 
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menar att forskaren själv kan välja urvalet på basis av att han/hon redan på 

förhand vet att undersökningen kommer att ge önskat resultat och stödja 

forskarens utgångspunkt. Tanken med uppsatsen är inte att generalisera kring 

resultatet utan att uppvisa en möjlig förklaring till högerpopulismens framgång.
32

 

Anledningen till varför uppsatsen kommer att fokusera på Finland och Ungern är 

det enorma politiska uppsving som både Sannfinländarna och Jobbik fick i de 

senaste valen. De har vuxit fram snabbt och är numera bland de största partierna i 

respektive land. Eftersom uppsatsen är teoriprövande var det också viktigt att 

välja två länder/fall som inte undersökts tidigare och som legat till grund för de 

teorier som jag tänker testa.  

På grund av att jag kommer genomföra min uppsats som en fallstudie kommer det 

inte vara möjligt för mig att göra någon större generalisering av det resultat 

uppsatsen kommer leda fram till. Oavsett om det visar sig att teorierna stämmer 

och förklarar högerpopulisters valframgångar eller inte så är det enbart testat på 

två länder. Det försvårar generaliseringen av studien. Men samtidigt bidrar den 

också till att öka förståelsen kring vad det är som påverkar människor till att rösta 

på ett högerpopulistiskt präglat parti. En studie som denna, uppbyggd kring två 

fall, hjälper ändå till att kasta ljus över vilka teorier som besvarar eller förkastar 

frågeställningar av detta slag.
33

 

4.4  Processpårning  

För att kunna besvara min frågeställning måste själva processen, framväxten, i sig 

stå i centrum för studien. Eftersom det är de kausala mekanismerna bakom 

fenomenet som är det intressanta att studera, och inte utfallet, lämpar sig 

metodvalet processpårning väl för denna uppsats.  

Uppsatsens beroendevariabel kommer således att vara framväxten av 

högerpopulistiska partier i Finland och Ungern. De oberoende variablerna utgörs 

av de fem förklaringsmodeller som presenterats i teorikapitlet.
34

 Det väsentliga för 

mig kommer att vara att hitta sambandet mellan dessa variabler. Genom att 

använda metoden processpårning, kommer det att vara möjligt att hitta vilka 

bakomliggande orsaker som förklarar framgången för dessa partier.  

Genom att spåra en process, som möjligen lett till ett visst utfall, kan listan över 

möjliga orsaker definieras och kortas ner. Det är alltså ett användbart verktyg för 

att kontrollera och pröva teoriers giltighet. Eftersom det finns många teorier i 
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omlopp om vad som lett fram till en ökning av högerpopulistiska partier, är 

processpårning ett bra alternativ till att ta reda på om de teorier jag valt ut, 

stämmer överens med anledningen till varför Finland och Ungern har 

högerpopulistiska partier i sina respektive parlament.
35

  

För att konkretisera arbetet måste först relevanta aktörer och händelser, som lett 

fram till utfallet, definieras. Det kan ske på flera olika sätt, begränsningarna är få 

för vilken empirisk data som kan användas och samlas in. Bland annat kan 

intervjuer med berörda aktörer genomföras, men även olika typer av 

dokumentation kan granskas för att ge ledtrådar till vilka de kausala 

mekanismerna är. Jag planerar att använda sekundära källor för att besvara 

uppsatsens frågeställning. Detta diskuteras närmare i materialkapitlet.
36

 

Processpårning har precis som andra metoder sina brister. Det kan vara svårt att 

avgöra huruvida vilka bakomliggande faktorer som faktiskt påverkar utfallet. Det 

finns också ett starkt samband mellan processpårning och spårbundenhet. För att 

resultatet av en processpårningsstudie ska vara giltigt och kunna bidra till nya 

framsteg inom forskningsområdet måste det finnas ett tydligt samband mellan de 

kausala orsaker som påverkar utfallet. Länken mellan de olika orsakerna måste 

vara intakt.
37

  

4.5 Material  

För att kunna besvara frågeställningen kommer jag att använda blandade källor 

och litteratur. Det teoretiska ramverk jag bygger min uppsats på grundas i tidigare 

forskning och på tidigare undersökningar av länder som haft högerpopulistiska 

framgångar. För att kunna testa den första teorin jag valt ut kommer jag att 

använda mig av arbetslöshetsstatistik och hur många som är sysselsatta inom 

industrisektorn. Jag kommer även att använda ett globaliseringsindex som ett mått 

på hur hög globaliseringen är i Finland och Ungern.  

För att pröva teorin om legitimitetskris, ökad politisk likformighet samt 

politiseringen av sakfrågor kommer jag att ta del av opinionsmätningar som 

gjorts, både på nationell nivå och på EU-nivå. De flesta av dessa undersökningar 

härrör från engelska källor. Därför kommer dessa frågor också att redovisas på 

engelska på grund av att minimera risken för feltolkningar. Delar av det material 

jag tagit del av, från Finland, har funnits tillgängligt på svenska. Det materialet 

kommer således att presenteras på svenska.  

                                                           
35

 George & Bennett, s. 147 
36

 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud,  s. 144-145 
37

 George & Bennett, s. 222 



   

 

27 

 

Hur dessa opinionsmätningar genomförts varierar. Vissa har varit i enkätform där 

respondenten fått skriva svaren, andra har varit muntliga där intervjuaren 

antecknat svaren. Även antal respondenter har varierat, men har inte underskridit 

1000 personer. Jag har valt att inte presentera någon information eller personlig 

bakgrundsfakta om de som deltagit i undersökningarna. Det motiverar jag genom 

att för det första har det inte alltid varit angivet och för det andra har jag inte 

utrymme till att kategorisera respondenterna. Det som ska sägas om materialet 

från Finland är att de som deltagit i undersökningen var röstberättigade och över 

18 år. De valdes slumpmässigt men med hänsyn till var i landet de var bosatta. 

Det material jag använt från Eurobarometer kännetecknas av att respondenterna 

alla varit över 15 år samt att de var slumpmässigt utvalda men med hänsyn till var 

i landet de var bosatta.  

Eftersom jag själv varken haft tid eller möjlighet göra egna intervjuer är min 

uppsats avhängig av vilka ämnen och frågor som framförs i opinionsmätningarna. 

Eftersom jag jämför över tid, om det skett en förändring som kan ha lett fram till 

att högerpopulistiska partier får mer väljarstöd, är min uppsats beroende av att jag 

kan jämföra frågorna. Under arbetets gång har jag märkt att det varit svårt att hitta 

exakt likartat material. Det kommer givetvis att påverka mina slutsatser. Jag 

kommer att diskutera detta mer i slutsatskapitlet. 

Jag har också stött på motstånd när jag letade information om teorin angående en 

ökad politisk likformighet och inställningen till immigration.  Tyvärr har jag inte 

hittat något material som undersökt detta i Ungern. Det medför att jag inte kan 

testa teorin om en ökad politisk konvergens. Vad gäller Finland fanns det inte 

heller något uttömmande material i den frågan, vilket innebär att jag inte heller 

här kan pröva teorin som jag önskat.  
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5. Resultat 

Resultatet kommer att presenteras med uppsatsens teoretiska ramverk i fokus. De 

förklarande faktorerna som kännetecknar Finland och Ungern kommer således att 

redovisas under varje teori. Under varje enskild teori kommer de underliggande 

variablerna, att presenteras.  För att kunna kartlägga förändringen kommer jag att 

jämföra årtalet för Finlands respektive Ungerns val med äldre opinionsmätningar 

och statistik.  

5.1 Postindustriell samhällsutveckling och 

socioekonomiska faktorer 

5.1.1 Arbetslöshet  

Arbetslöshet framförs ofta som ett starkt argument till varför människor tenderar 

att rösta på högerpopulistiska partier som Sannfinländarna och Jobbik. 

Arbetslöshet kan också ge en indikation på om samhället genomgår, eller har 

genomgått en utveckling från ett industrisamhälle. Som en följd av denna 
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utveckling kan det förväntas att arbetslösheten blir högre. Jag kommer att ta del av 

statistik från år 2003 och fram till år 2010.  

Finlands arbetslöshet år 2003 låg på 9 % och den lägsta nivån nåddes 2008 med 

6,4 %, för att sedan klättra uppåt till 8,5 % år 2010.  

Ungdomsarbetslösheten
38

 i Finland låg på 20,4 % under år 2003. Mellan åren 

2007 och 2008 var 15,7 % av de finska ungdomarna utan arbete. Tre år senare, år 

2010, hade ungdomsarbetslösheten stigit till 20,3 %.  

Arbetslösheten i Ungern ökade linjärt från år 2003 till år 2010. År 2003 var 5,9 % 

utan sysselsättning, 2008 var arbetslösheten uppe i 7,9 % och toppnoteringen 

gjordes 2010 med 11,2 % arbetslösa.  

År 2003 var 13,4 % av Ungerns ungdomar arbetslösa, en siffra som fortsatte att 

växa till år 2008 och år 2010 då procenttalen låg på 19,9 % respektive 26,6 %. 
39

 

5.1.2 Antal anställda inom industrisektorn   

Antal personer med anställning inom den nationella industrin ger en inblick i om 

det skett en förändring över tid angående vilket typ av arbetskraft som behövs och 

efterfrågas. Antalet anställda inom tillverkningsindustrin ger därför indikationer 

på om samhället förändras och påverkas av globalisering.  

För Finlands del har antalet personer med anställning inom industrisektorn 

minskat. Siffror från år 2002 fram till år 2009 visar att antalet anställda inom 

industrin har minskat med 443 000 till 392 000 personer.  

Ungern ser en liknande utveckling. År 2002 arbetade 958 000 personer inom 

industrisektorn. År 2008 sjönk antalet till 864 000 anställda.
40

  

5.1.3 Globaliseringsindex  

Detta index mäter tre olika typer av globalisering; ekonomisk, social och politisk. 

Varje kategori består av ett flertal variabler. De variabler som används för att 

undersöka den ekonomiska globaliseringen är actual flows (trade, foreign direct 
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investment, stocks, portfolio investment, income payments to foreign nationals) 

och restrictions (hidden import barriers, mean tariff rate, taxes on international 

trade, capital account restrictions). Social globalisering undersöks med hjälp av 

personal contact (telephone traffic, transfers, international tourism, foreign 

population, international letters), data on information flows (internet users, 

television, trade in newspapers) samt data on cultural proximity (number of 

McDonalds restaurants, number of IKEAs, trade in books). Den sista kategorin, 

politisk globalisering, mäts genom embassies in country, membership in 

international organisations, and participation in UN Security Council Missions.  

 

Globaliseringsindexet bygger på en skala på 1-100, där 1 visar på en låg 

globalisering och 100 indikerar en hög globalisering.
41

 

 

 

 

Ekonomisk 

globalisering 

2004 2009 

Finland 86,39 83,26 

Ungern 89,28 90,50 

 

Social 

globalisering 

2004 2009 

Finland 82,01 80,78 

Ungern 75,57 80,58 

 

Politisk 

globalisering 

2004 2009 

Finland 94,04 90,89 

Ungern 91,03 92,70 

 

5.2 Legitimitetskris  

                                                           
41
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Väljarstödet för högerpopulistiska partier brukar diskuteras i termer av 

missnöjesröster. Många kan uppleva att det politiska etablissemanget negligerar 

vad folket verkligen vill, eller att de invalda partierna inte håller sina vallöften.  

Inför varje riksdagsval genomförs nationella valundersökningar i Finland om 

medborgarnas syn på det politiska systemet och partierna. Enkätundersökningarna 

behandlade också frågor om skatter, individens frihet och mänskliga rättigheter 

och korruption bland finska politiker.  

Genom att ta del av detta material kan jag få information om vad ett urval av de 

finska väljarna anser om det politiska systemet och de olika partierna. De 

valundersökningar jag kommer att utgå ifrån är från år 2003 och år 2011.  

Antal som besvarat undersökningen år 2003 är 1270 stycken och det var 1918 

stycken som deltog i undersökningen för år 2011. 

 

 

 

 

5.2.1 Valundersökning i Finland år 2003 

Vad tycker Ni om regeringens verksamhet som helhet? Hur bra eller dåligt har 

den enligt dig skött sina uppgifter under de senaste fyra åren?  

1,2 % svarade att regeringen skött sina uppgifter mycket bra medan 59,8 % 

svarade bra. 31,5 % tyckte regeringen skött sina uppgifter dåligt och 3,7 % 

svarade mycket dåligt. 3,8 % av urvalet hade ingen åsikt.  

På det hela taget, är Ni mycket nöjd, ganska nöjd, inte särskilt nöjd eller inte alls 

nöjd med det sätt på vilket demokratin fungerar i Finland?  

Av de svarande var 7,8 % mycket nöjda och 61,3 % var ganska nöjda. 25, 8 % 

svarade att de inte var särskilt nöjda medan 3.3 % var inte alls nöjda. 1,8 % angav 

att de inte visste.  

Hur vanligt är det med korruption bland finländska politiker, som att exempelvis 

ta mutor? 

5,7 % ansåg att det var mycket vanligt att finländska partier tog emot mutor och 

26,4 % menade att det var ganska vanligt. 46,9 % svarade att de inte trodde att det 

var särskilt vanligt och 16,1 % ansåg att det inte alls var vanligt. De som svarade 

vet ej uppgick till 5 %.  

Partierna fjärmas allt mer från vanliga människors problem 
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29,1 % ansåg sig vara helt av samma åsikt. 41, 3 % svarade att de var delvis av 

samma åsikt medan 23, 4 % menade sig delvis vara av annan åsikt. 3,5 % menade 

sig vara av helt annan åsikt och 2,8 % visste inte. 

 

5.2.2 Valundersökning i Finland år 2011  

Political parties are drifting further and further away from the problems of 

ordinary citizens 

41, 3 % var helt av samma åsikt och 36, 7 % var av samma åsikt. 10,4 % angav att 

det var svårt att veta medan 10,3 % var av en annan åsikt. 1,0 % av de deltagande 

var helt av en annan åsikt.  

Democracy function so well in Finland that there are no grounds for talking 

about citizens’ lack of influence 

3,3 % var av helt samma åsikt och 20 % svarade att de var av delvis samma åsikt. 

20,4 % menade att de inte visste och 40, 1 % var delvis av en annan åsikt. 15, 2 % 

angav att de var helt av en annan åsikt.  

In your opinion, to what extent do the following actors/factors influence what kind 

of political decisions are made in our country: Bribery and corruption of 

politicians  

20,1 % svarade att de trodde att mutor och korruption påverkade till en stor del 

och 43,0 % menade att det påverkade till en viss del. De som trodde att mutor och 

korruption inte påverkade alls eller väldigt lite uppgick till 32,9 %.  

The ethics of politics are unnecessarily criticized because most of our politicians 

are honest and conscientious 

3 % av respondenterna var av helt samma åsikt och 23 % uppgav sig vara av 

delvis samma åsikt. 20,1 % visste inte och 33,8 % menade att de var av delvis 

annan åsikt. 19, 2 % var av helt annan åsikt.
42

 

 

5.2.3 Opinionsmätning i Ungern år 2008 

The way public administration runs in (OUR COUNTRY) 

25 % svarade att de tyckte det fungerade tillfredsställande, 65 % menade att det 

inte fungerade tillfredsställande. 10 % angav att de inte visste.  
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At the present time, would you say that, in general, things are going in the right 

direction or in the wrong direction, in…(OUR COUNTRY)? 

74 % svarade att de tyckte att utvecklingen gick i fel riktning, 8 % tyckte 

utvecklingen gick åt rätt håll.  

I would like to ask you a question about how much trust you have in ceratin 

institutions. For each of the following institutions, please tell me if you tend to 

trust it or tend not to trust it… 

The National Parliament  

16 % svarade att de hade förtroende för det nationella parlamentet. 75 % svarade 

att de inte hade förtroende för parlamentet. De som svarade vet ej uppgick till 9 

%. 

The National Government 

16 % sa sig ha förtroende för regeringen medan 74 % inte hade det. 10 % svarade 

vet ej.  

 

Regional or local public administrations  

45 % hade förtroende för regionala och lokala myndigheter medan 45 % inte hade 

det. 10 % svarade vet ej.  

Political parties  

84 % hade inte förtroende för de politiska partierna  

Justice/legal system  

36 % svarade att de hade förtroende för det rättsväsendet medan 56 % sa att de 

inte hade förtroende för hur rättsväsendet fungerar.  

Please tell me for each statement, whether you tend to agree or tend to disagree 

My voice counts (OUR COUNTRY) 

29 % trodde att de hade inflytande medan 67 % trodde att de inte hade inflytande i 

Ungern. 4 % svarade vet ej.
43

 

 

5.2.4 Opinionsmätning i Ungern år 2010  
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I would like to ask you a question about how much trust you have in certain 

institutions. For each of the following institutions, please tell me if you tend to 

trust it or tend not to trust it,  

The National Parliament  

41 % svarade att de hade förtroende för det nationella parlamentet, 46 % uppgav 

att det inte hade förtroende för parlamentet medan 13 % inte visste.  

The National Government  

40 % sa att de hade förtroende för sin regering medan 44 % inte hade förtroende 

för regeringen. 16 % svarade att de inte visste.
44

 

Regional and local public authorities  

57 % hade förtroende för de regionala och lokala myndigheterna. 32 % svarade att 

de inte hade förtroende för desamma och 11 % angav vet ej som svar.  

 

 

Political parties  

29 % svarade att de hade förtroende för politiska partier medan 60 % inte hade 

det. 11 % svarade vet ej.  

At the present time, would you say that, in general, things are going in the right 

direction or in the wrong direction in (OUR COUNTRY)? 

31 % svarade att de tyckte att utvecklingen gick åt rätt håll medan 38 % tyckte 

tvärtom.  

On the whole, are you very satisfied, fairly satisfied, not very satisfied or not at all 

satisfied with the way democracy works in (OUR COUNTRY) 

35 % svarade att de var väldigt nöjda med hur demokratin fungerar.  

Please tell me for each statement, whether your tend to agree or tend to disagree 

My voice counts in (OUR COUNTRY) 

56 % svarade att de tyckte att de hade inflytande i landet medan 41 % ansåg att de 

inte hade inflytande. 3 % svarade vet ej.
45
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5.3 Ökad likformighet bland partierna 

5.3.2 Valundersökning i Finland år 2003 

Det spelar ingen roll vilka partier som sitter i regeringen, den förda politiken 

förändras ändå inte 

14,5 % svarade att de var helt av samma åsikt och 33,2 % uppgav sig vara delvis 

av samma åsikt. 32 % svarade att de delvis var av annan åsikt och 18,8 % var helt 

av en annan åsikt. 1,4 % svarade vet ej.  

 

5.3.3 Valundersökning i Finland år 2011 

Things would change for the better relatively fast, if only the right political parties 

and politicians would get into power 

9,5 % var helt eniga medan 20,6 % sa sig vara eniga. 31,6 % svarade att det var 

svårt att veta och 28,3 % höll inte med. De som var helt oeniga uppgick till 9 %.  

Dessvärre har jag inte hittat något material alls vad gäller situationen i Ungern och 

kan därmed inte testa teorins giltighet.  

 

5.4 Politisering av sakfrågor 

Både det finska riksdagsvalet 2011 och det ungerska parlamentsvalet 2010 ägde 

rum under en period som präglats av ekonomiska och politiska kriser. I Finland 

har det debatterats mycket om huruvida finska skattemedel ska finansiera 

krisdrabbade EU-länders budgetunderskott. Sannfinländarna har varit starkt 

kritiska till att Finland ska hjälpa andra länder ur kriser, och menar istället att 

finska skattemedel ska användas i de regioner i Finland som behöver extra stöd. 

Sedan Sovjetunionen föll i början av 1990-talet har Ungern varit måna om att 

orientera sig västerut och ett EU-medlemskap var länge en av de viktigaste 

punkterna på den ungerska politiska agendan. Många hade förhoppningar om att 

ett medlemskap skulle kunna bidra med ekonomisk utveckling och ett ökat 

välstånd. När sedan sådana förväntningar inte helt infriades har en allt mer hårdare 

tongång mot EU och Ungerns delaktighet i unionen framförts.  

När ett missnöje med den ekonomiska och politiska situationen började gro höjde 

partier som Sannfinländarna och Jobbik rösterna för att en mer nationalistisk, anti-

globalisering och anti-mångkulturell politik behövs. Båda partierna vann många 
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röster på att förhålla sig kritiska till EU och att betona problem med immigration 

och minoritetsgrupper (romer i Ungern).  

Genom att hitta syndabockar för de problem som det finska och ungerska 

samhället upplevs genomgå har Sannfinländarna och Jobbik fiskat alltfler röster. 

 

5.4.1 Valundersökning i Finland år 2003 

Ett antal sakfrågor diskuterades i samband med valet. Hur viktigt var det för Er 

att: begränsa inflödet av flyktingar 

10,3 % tyckte det var mycket viktigt och 16,1 % ansåg att det var ganska viktigt. 

17,6 % tyckte inte att det var speciellt viktigt och 10,8 % menade att det inte alls 

var viktigt. 

Ett antal sakfrågor diskuterades i samband med valet. Hur viktigt var det för Er 

att: begränsa inflödet av utländsk arbetskraft 

8,7 % svarade att det var mycket viktigt och 15 % tyckte att det var ganska viktigt. 

19,9 % ansåg att det inte var speciellt viktigt medan 11,6 % av de tillfrågade 

tyckte att det inte alls var viktigt. 4,1 % visste inte.  

Medlemskap i Europeiska Unionen är en positiv sak för Finland 

12,3 % var av helt samma åsikt och 22,8 % var delvis av samma åsikt. De som 

angav att de delvis var av en annan åsikt uppgick till 10,3 % och 5,9 % var helt av 

annan åsikt. 8,0 % menade att de inte visste. (Systemissing 40,7 %) 

Finland bör skaffa mer arbetskraft från utlandet de kommande åren 

De som uppgav vara av helt samma åsikt var 2,8 % och de som svarade att de 

delvis var av samma åsikt uppgick till 12,5 %. 20,7 % var delvis av annan åsikt 

och 17,3 % var av helt annan åsikt. 5,9 % uppgav att det inte visste. (Systemissing 

40,7 %)
46

 

 

5.4.2 Valundersökning i Finland år 2011 

The fact that our population is ageing and diminishing requires that Finland make 

immigration easier 

5,4 % var helt av samma åsikt och 19 % var av samma åsikt. 19 % menade att det 

var svårt att säga och 31 % var av en annan åsikt. 24,8 % var av helt annan åsikt.  
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The debate on immigration is not outspoken enough in Finland nor frank about 

the problems immigration are causing  

35,1 % var helt av samma åsikt och 38,3 % var av samma åsikt. 14 % uppgav att 

det var svårt att veta och 10,8 % var av en annan åsikt. 1,5 % var helt av en annan 

åsikt.  

What is your present attitude to Finland’s EU membership? 

9,9 % angav att de var mycket positiva, 26,5 % var något positiva och 31,8 % 

förhöll sig neutrala. 20,1 % var något negativa och 9,5 % var väldigt negativa. 0,8 

% hade ingen åsikt. (1,4 % systemmissing).  

Which issues do you think the future government should emphasize in its action: 

Promoting immigration to Finland:  

3,4 % svarade att en framtida regering borde arbeta mycket mer för att öka 

immigrationen till Finland och 11,6 % menade att den skulle ökas. 31,8 % svarade 

att en framtida regering ska ha samma förhållningssätt som idag och 22,1 % ansåg 

att frågan skulle betonas mindre. 27,5 % tyckte att frågan skulle betonas mycket 

mindre. 1,9 % visste inte. (Systemmissing 1,8 %).
47

 

5.4.3 Opinionsmätning i Ungern år 2008  

Generally speaking, do you think that (OUR COUNTRY)’s membership of the 

European Union is…? 

32 % upplevde det som en bra sak medan 21 % ansåg att det var dålig sak. 43 % 

svarade att det varken var bra eller dålig och 4 % visste inte.  

Taking everything into account, would you say that (OUR COUNTRY) has on 

balanced benefited or not from being a member of the European Union? 

36 % svarade att ett medlemskap gynnat Ungern medan 52 % hävdade motsatsen. 

12 % visste inte.  

In general, does to European Union conjure up for you a very positive, fairly 

positive, neutral, fairly negative or very negative image? 

3 % svarade att det var väldigt positiva, 36 % menade sig vara något positiva, 42 

% förhöll sig neutrala och 14 % var något negativa. De som ansåg sig vara väldigt 

negativa uppgick till 4 % och 1 % svarade att de inte visste.  

How would you judge the current situation in each of the following? 

Relations in (OUR COUNTRY) between people from different cultural or 

religious backgrounds or nationalities  
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40 % menade att situationen var tillfredsställande eller något tillfredsställande 

medan 51 % svarade att den var dålig eller något dålig. 9 % uppgav att det inte 

visste.
 48

 

 

5.4.4 Opinionsmätning i Ungern år 2010  

Generally speaking, do you think that (OUR COUNTRY)’s membership of the 

European Union is…?  

38 % svarade att det var en bra sak, 15 % uppgav att det var en dålig sak och 45 % 

sa att det varken var en bra eller dålig sak. 2 % svarade att de inte visste.  

Taking everything into account, would you say that (OUR COUNTRY) has on 

balance benefited or not from being a member of the European Union? 

44 % tyckte att ett medlemskap gynnade Ungern, 46 % ansåg att vara medlem i 

EU inte gynnade landet och 10 % visste inte.
49

 

6. Slutsatser 

I detta kapitel kommer jag att diskutera och analysera resultatet av min 

undersökning. Jag kommer även här att följa den tidigare strukturen och behålla 

uppsatsens teori i fokus. Dessutom kommer även de komplikationer som uppstått 

längst uppsatsens gång att diskuteras.  

 

6.1 Postindustriell samhällsutveckling och 

socioekonomiska faktorer 

Teorin om postindustriell samhällsutveckling och socioekonomiska faktorer, som 

en förklaring till varför högerpopulism växer sig stark, är den teori som ofta 

nämns i samband med att högerpopulistiska partier får alltmer väljarstöd. Det är 

en kombination av orsaker som sammanfattas av denna teori, bland annat föreslår 

den att globalisering, arbetslöshet och en omställning från ett industriellt samhälle 
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till ett tjänste- och serviceinriktat samhälle, leder till ökat stöd för en 

högerpopulistisk ideologi.
50

 

De faktorer som jag valde att lyfta var arbetslöshet, antal anställda inom 

industrisektorn samt ett globaliseringsindex. Det som kan sägas om arbetslösheten 

i Finland för år 2010, var att den steg jämfört med år 2008. Detsamma gällde 

ungdomsarbetslösheten. Den vanliga arbetslösheten steg dock inte 

anmärkningsvärt mycket, medan ungdomsarbetslösheten steg från 15,7 % till 20, 

3 %. Även för Ungerns del utvecklades arbetsmarknaden till det sämre, med högre 

arbetslöshet, år 2010 jämfört med år 2003. Både den vanliga och 

ungdomsarbetslösheten steg till 11,2 % respektive 26,6 %.  

Antalet anställda inom industrisektorn, både i Finland och Ungern, sjönk mellan 

år 2002 och 2009, vilket antagligen pekar mot att båda dessa samhällen genomgår 

en omstrukturering vad gäller de ekonomiska villkoren. Teorin som jag undersökt 

menar att efterfrågan på sådan arbetskraft minskar i takt med att industrier lägger 

ner sina verksamheter eller om arbetet effektiviseras genom tekniska hjälpmedel.  

Minskningen som noterades i Finland och i Ungern var relativt låg med tanke på 

att det rörde sig om flera år. Sannolikheten för att denna faktor spelat en 

avgörande roll för framväxten av Sannfinländarna och Jobbik bedömer jag som 

liten. Det ska dock tilläggas att arbetslösheten och minskningen av industriarbeten 

tillsammans tyder på en ekonomisk omställning och en sådan kan leda till ökad 

social oro och känslan av utanförskap. Särskilt eftersom de ekonomiska kriserna 

avlöst varandra i Europa under senare år och skapat en hårt konkurrensutsatt 

marknad.  

Nästa undervariabel jag analyserade var globalisering. Det index jag använde mig 

av undersökte ekonomisk, social och politisk globalisering mellan år 2004 och 

2009 på en skala från 1-100. Enligt denna skala sjönk globaliseringen i Finland på 

alla punkter, speciellt den politiska variabeln som sjönk från 94,04 till 90,89. För 

Ungerns del blev globaliseringen mer omfattande. Det kan ha ett samband med 

det faktum att Ungern tidigare varit en planekonomi efter kommunistiskt mönster 

och nu öppnats upp för utländska investeringar. Finland har inte genomgått den 

förändringen. Den minskning som syntes i Finland kan också ha ett sammanhang 

med den ekonomiska krisen som säkert påverkat företags vilja till nya 

investeringar.  

En annan bakomliggande faktor som jag planerade att undersöka i uppsatsen var 

utbildning. En högre utbildning ökar chanserna till att få ett kvalificerat arbete och 

därmed stå sig bättre bland konkurrensen på arbetsmarknaden. Det brukar 

framföras som en viktig orsak till varför de som röstar på högerpopulistiska 

partier ofta inte har en högre utbildning att luta sig tillbaka mot.
51
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varför jag valde att inte ta med denna variabel i uppsatsen, var att 

förklaringsvärdet antagligen skulle bli lågt. Det är inte särskilt troligt att 

utbildningsnivån skulle sjunkit drastiskt fram till valen i Finland och i Ungern. 

Utbildning kan vara en avgörande faktor under ett längre tidsperspektiv, men 

eftersom min uppsats baserar sig på varför Sannfinländarna och Jobbik, som varit 

marginaliserade tidigare, kunde få ett högt väljarstöd snabbt är sannolikheten att 

denna variabel haft ett lågt förklaringsvärde. Därmed bidrar inte 

utbildningsperspektivet till uppsatsens syfte. 

 

6.2 Legitimitetskris 
 

Enligt de opinionsundersökningar från Finland jag tagit del av från åren 2003 och 

2011 märks en tydlig skillnad vad gäller förtroendet för demokratin och det 

politiska systemet. I mätningen från 2003 var det överlag fler som tyckte att 

regeringen gjorde ett bra arbete och att demokratin fungerade väl. 2011 års 

opinionsundersökning visade på att fler upplevde det som att partierna fjärmade 

sig alltmer från vanliga människors problem och att det var betydligt fler som 

trodde att korruption var vanligt bland finländska politiker. Det verkar tyda på att 

finska medborgare har lägre förtroende för sina politiker och för de politiska 

institutionerna än vad de hade år 2003. Eftersom det märktes en tydlig skillnad i 

förtroendekapital mellan åren kan denna faktor ha betydelse för 

Sannfinnländarnas starka framgång. Särskilt eftersom partiet gärna ser sig som 

”folkets försvarare” gentemot etablissemanget.  

De korruptionsskandaler som florerade i Finland under 2009 och 2010, där den 

förre statsministern och dennes parti anklagades för korruption och för att tagit 

emot mutor, kan ha minskat finska medborgares förtroende för sina politiker och 

för de etablerade institutionerna i stort. Det missnöje så många, enligt 

opinionsmätningen, upplevt kan ha tagit sig uttryck genom att väljarna lagt sin 

röst på Sannfinländarna. Det kan också vara så att Sannfinländarnas budskap, att 

de står på folket sida, har lockat många att rösta på dem.  

 

Teorin om allmänt missnöje mot den politiska eliten i Finland verkar få stöd av de 

opinionsmätningar jag lyft i uppsatsen. I Ungern, däremot, märktes en klar ökning 

av gäller förtroendekapitalet för de politiska institutionerna och för demokratin. 

De mätningar som jag tagit del av genomfördes år 2008 och 2010. Materialet visar 

markanta skillnader där förtroendet för både parlament och regering har ökat 

under dessa två år. Resultatet från opinionsmätningar i Ungern ger alltså inte stöd 

åt teorin om att en legitimitetskris kan skapa stöd för en högerpopulistiskt politik. 

Att resultatet skiljer sig så pass mycket åt mellan Finland och Ungern visar på 

komplexiteten i frågan och att det aldrig kommer att finnas en allmängiltig teori 

som kan förklara framgångarna för högerpopulistiska partier i samtiliga fall.  
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6.3 Ökad likformighet bland partierna  
 

Nästa teori som jag valde att testa var om en ökad likformighet bland de 

etablerade partierna leder till framgångar för högerpopulistiska partier. Genom att 

partierna drar sig mer och mer mot mitten, och i många fall har liknande åsikter, 

kan väljare uppleva att det inte längre finns några alternativ att rösta på. Dessvärre 

hittade jag inget representativt material som kan stödja denna teori. För kunna 

testa teorin hade det varit lämpligt med opinionsmätningar för att undersöka vad 

väljarna anser i frågan. Det är deras uppfattning, om var de olika politiska 

partierna står, som är viktig.  

 

I valundersökningarna från Finland hittade jag två frågor som, tillsammans med 

mer uttömligt material, hade kunnat testa teorin. Två frågor säger väldigt lite, om 

ens något, om väljarna kan ha påverkats av en ökad konvergens i partivärlden. Jag 

har ändå valt att behålla dem i uppsatsen, eftersom jag tror att teorin kan ha en 

viktig förklarande faktor. Vad gäller Ungern fann jag inget material alls. 

Problemen med att hitta rätt material innebär att jag inte har kunnat testa denna 

teori och därför inte heller dra några slutsatser om dess giltighet.  

 

6.4 Politisering av sakfrågor 

För att pröva denna teori valde jag att fokusera på hur väljarna ser på EU-

medlemskapet och hur de ställer sig i frågan om immigration och 

minoritetsbefolkning. Sannfinländarna var mycket kritiska till att Finland skulle 

bidra med finansiering till de ekonomiska stödpaket som EU föreslog för att rädda 

några medlemsländer ur svåra ekonomiska situationer. Det blev en viktig fråga 

under valrörelsen inför valet år 2011.  

Opinionsmätningarna från år 2003 och år 2011 visar att fler ställt sig kritiska till 

Finlands EU-medlemskap. Tendensen är dock inte anmärkningsvärt stor och i 

undersökningen från år 2003 var det 40,7 % av respondenterna som inte svarade 

på frågan, vilket är nästan hälften av de som deltog. Det försvårar 

generaliseringen och jämförelsen mellan årtalen, vilket i sin tur försvagar 

slutsatsen om att Finland blivit mer kritiska till EU.  

Även frågan om immigration och flyktingpolitik undersöktes i 

valundersökningarna från Finland. Det framkom en attitydskillnad mellan 

mätningarna, där den undersökningen som genomfördes år 2011 uppvisade en mer 

negativ bild av invandring. Det ska dock tilläggas att cirka 40 % av 

respondenterna i 2003 års valundersökning valde att inte svara på frågan. Det 

innebär att slutsatserna även här blir svagare.  
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Vad gäller Ungern så visade opinionsmätningarna att de ungerska medborgare var 

en aning mer positivt inställda till EU år 2010 än vad de hade varit år 2008. De 

som ansåg att Ungern gynnats av ett EU-medlemskap var också fler år 2010 än 

jämfört med två år tidigare.  

Eftersom jag inte hittade material över vad ungerska medborgare anser om 

immigration kan jag dessvärre inte testa teorin i denna fråga heller.  

6.5 Avslutande diskussion 

Uppsatsen hade som syfte att undersöka vilka bakomliggande faktorer som kan ha 

påverkat framgångarna för Sannfinländarna och Jobbik. Den första teorin om 

postindustriell utveckling och socioekonomiska faktorer kan ge en viss förklaring 

till varför denna utveckling sågs i de respektive länderna. Uppsatsens reslutat 

styrker det faktum att ekonomiska villkor har en stor betydelse för den politiska 

utvecklingen. Dock är varken siffrorna från Finland eller Ungern så höga att det 

går att tala om ett tydligt stöd för teorin om en postindustriell samhällsutveckling 

och socioekonomiska faktorer som en stark förklaring till uppkomsten och 

framgången för Sannfinländarna och Jobbik. 

Denna undersökning uppvisar ett väldigt blandat resultat. Eftersom jag har haft 

problem med att hitta rätt material i vissa frågor, har jag inte kunnat utföra studien 

som jag planerat. Jag får låta det vara osagt huruvida en ökad likformighet bland 

de politiska partierna bidrar till att skapa utrymmen för högerpopulistiska partier. 

Inte heller frågan om politisering av sakfrågor kunde jag testa ordentligt på 

Ungern. I Finlands fall, däremot, sågs en svag tendens till att finska medborgare 

blev mer kritiska till immigration och till ett EU-medlemskap. Men frågan är om 

den är så pass stor att det går att säga att den har ett förklaringsvärde för 

Sannfinländarnas framgångar.  

Teorin om legitimitetskrisen för politiska institutioner hade en relativt hög 

förklaringsfaktor i Finland. Förtroendet för riksdag, regering och demokratin 

sjönk mellan de valundersökningar som jag tog del av. Som jag nämnde 

inledningsvis i uppsatsen så präglades Finland av en korruptionsskandal inför 

upptakten av valet. Det är möjligt att många av respondenterna inte glömt den 

historian när de svarade på enkäten. Sådana omständigheter tror jag spelar en stor 

roll vad gäller framgångarna för högerpopulister. Det kan vara svårt att avgöra om 

deras framgångar ska mätas i hur väl de lyckats med sitt politiska budskap eller 

som missnöjesröster gentemot de övriga partierna.  

Det är anmärkningsvärt att den teori som förklarade Sannfinländarnas framgång 

bäst inte stämde alls på Ungern. Mellan år 2008 och år 2010 steg förtroendet för 

de egna politiska institutionerna avsevärt i Ungern.  Därmed kan en 
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legitimitetskris inte förklara varför Jobbik fick en så stark framgång i valet. Detta 

tvetydiga resultat tycker jag visar på ett behov av flera teorier som kan 

komplettera varandra. Länder ser olika ut vad gäller många saker, exempelvis 

historia och politisk organisering. Det innebär kanske inte att en och samma teori 

alltid kan förklara framgångarna för den här typen av partier. Hänsyn måste just 

därför tas till varje enskilt land och analyseras på en djupare nivå.  

De skilda resultaten visar också på hur komplex frågan är och hur svårt det kan 

vara att verkligen hitta de kausala samband som driver en utveckling.  

Avslutningsvis ska det påpekas att slutsatserna vad gäller teoriernas giltighet är 

mycket tvetydiga. Det som verkar förklara Sannfinländarnas framgång i Finland 

ger inte en tillförlitlig förklaring till varför Jobbik blev Ungerns tredje största 

parti.  

 

 

 

 

7 Executive Summary  

The reason I chose to write my master thesis about the growth of right wing 

parties derives from the fact that this political ideology continues to gain influence 

in contemporary European politics. In the last election in Finland and Hungary, 

the right wing parties, the True Finns and Jobbik, became the third biggest parties. 

This came as a surprise for many, though these parties were marginalized in the 

last elections. How can such a development happen so quickly and with such a 

force? The aim of this study is therefore to reveal what underlying sources 

contributed to this development. The thesis approach is a theory testing case study 

and the research question is: To what extent can dominant theories explain the 

relatively quick and powerful rise of support for right wing parties in Finland and 

Hungary?  

The thesis theoretical framework consists of four hypotheses. The first deals with 

postindustrial developments, such as globalization and unemployment rates. But 

also statistics about whether or not there has been a decline in industrial work 

opportunities. The argument here is that people, working within this field, is more 

exposed towards new societal changes. The second theory discusses if there is a 
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legitimacy crisis for political institutions, such as parliament and government, but 

also if voters tend to mistrust established political parties. The third theory deals 

with the question of whether or not there is an increasing convergence among 

political parties. In that case, voters may feel like they no longer have options to 

choose from on the political arena.  The fourth and last theory is about if certain 

single political questions are given more space in the political debate. If so, it 

becomes easier for right wing parties to take part in the political discussion, 

especially when it comes to a subject like immigration.  

Applying these theories on Finland and Hungary I hope to find the reasons why 

these countries right wing parties gained so much influence in the last elections. 

The theories validity will also be tested and perhaps it can be helpful for others 

working within this field.  

The methodology used in this thesis is a qualitative analysis. A process tracing 

will also be carried out. The reason for this is that a process tracing contributes to 

find what actual reasons triggered a certain development. The cases of this study 

are chosen due to the fact of the boom in terms of voters support in the latest 

election. The True Finns almost gained 19 % of the Finnish voters support, and 

became the third biggest party in Finland after the election in 2011. The same 

goes for Jobbik in Hungary. In the national election in 2010 Jobbik received 

almost 17 % of the voters support. Jobbik became the third biggest party in 

Hungary.  

The parties that are considered to belong to the right wing party family are in 

many ways different, with different background and different political objectives. 

This applies to Jobbik and the True Finns as well. Even though they are different, 

there are some similarities. Both parties are nationalistic (Jobbik more than the 

True Finns) and against an increasing immigration. They believe in a homogenous 

society based on the “ethnical” majority and the nation state as the only true and 

legitimate political organization. Parties, like Jobbik and the True Finns, are 

conservative and have simple solutions on various, often complex, political 

problems.  

The material I have used to answer my research question is mostly statistics, 

public opinion surveys and value attitude surveys. Unfortunately, I have not been 

able to fulfill the theory testing, and answer the research question, due to lack of 

information about the theory suggesting that established political parties are 

becoming more convergent. Also, there have been problems with the material 

concerning Hungarians attitudes towards immigration.  

The thesis conclusions vary. The postindustrial theory seems, to some extent, have 

an explanatory factor, especially when it comes to Hungary. The unemployment 

rate was higher in 2010 than compared to 2003 and 2008. The globalization index 

also indicated that Hungary 2010 was more involved affected with globalization 

than compared to 2004. Concerning Finland, the unemployment rate was higher 
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2010 than compared to 2008. But according to the globalizations index Finland 

scored higher in 2004 than in 2010. The postindustrial development theory seems 

to give some support to why Jobbik gained influence in Hungary.  

The legitimacy crisis theory found support in Finland. There was a clear tendency 

towards lower trust in the political institutions in 2010 than compared to 2003. 

The public opinion survey covered many important questions which helped me 

answering the research question. Although I found support for the legitimacy 

crisis in the material from Finland, the surveys from Hungary did not show the 

same thing. On the contrary, the Hungarians had gained more trust for the national 

institutions in 2010 compared to the survey from 2008. This theory had a high 

explanatory factor applying it on the Finnish case but could not explain at all why 

Jobbik got so many supporters in the last election. This shows that it is not very 

likely to find one theory that can explain the growth of all cases of right wing 

parties. Instead, perhaps a combination of different theories can help understand 

why these kinds of parties’ gains support from the voters.  

Due to problems finding material I was not able to test the third theory. It 

discusses the hypothesis of established political parties are becoming more 

convergent. If so, the theory says, right wing parties have the opportunity to 

become an important political alternative for the voters.  

The fourth and last theory this thesis analyze is about how right wing parties can 

gain influence if the political debate develops to only cover o few questions. I 

chose to raise the questions of membership in the EU and immigration as two 

typical topics where these types of parties concentrate their politic. The 

conclusion here is that, in Finland there is a small tendency towards a more 

critical point of view on Finlands membership in EU and a more negative picture 

on immigration. When it comes to Hungary, I could not find material to answer 

the question about if Hungarians are more critical against immigration. But I did 

find information about the Hungarian attitude towards EU and the picture had 

become more positive during 2010 compared to in 2008.  

My study shows a very contradictive result. Those theories that can be applied on 

Hungary did not have the same explanatory factor in Finland, and the other way 

around. The theory that offered the best explanation for the support of the True 

Finns did not explain or clarified the situation in Hungary. Therefore one of the 

main conclusions of this thesis will be that it does not seem possible to find one 

theory that can be applied to different countries and cases. Perhaps there is a need 

for a variety of different theories that can help analyze why a certain right wing 

party gains power.  
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