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Abstract 

In the recent decade, European populist radical right parties have gained stronger position in 
politics, which is seen in both stronger voter support but also in greater legitimacy and 
increased political influence. However, there are differences between the newer and older 
member states of the European Union. Among the Eastern countries, who joined the union in 
2004 or 2007, there are fewer successful populist radical right parties. Although, one country 
that stands out is Hungary, where the populist radical right party Jobbik is the third largest 
party with a voter support of around 20 percent.  
 
This paper investigates why Hungary has such a strong populist radical right party 
considering other countries in the region do not. This is achieved by studying the demand side 
for such a party on a macro- level. The selected theories are based on the emerge of a radical 
right-wing populist parties in the event of an economic crises, political crises, modernization, 
ethnic backlash and authoritarian legacy. Throughout this paper, it becomes apparent that the 
authoritarian legacy that Hungary possesses has given Jobbik a good position, but the 
economic situation, both before and after the global financial crisis in 2007, as well as 
political developments in the country, have contributed to Jobbik’s political success.  
 
 
Nyckelord: Jobbik, Ungern, radikal högerpopulism, ekonomisk kris, politisk kris, 
modernisering, etnisk motreaktion, auktoritärt arv, makroförhållanden 
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1 Inledning 

Att främlingsfientligheten i Europa har ökat har undgått få; franska Front National har efter 
framgångarna under 1980- talet åter igen nått ett högt väljarstöd (Rydgren, 2004: 28). I det 
annars så toleranta Nederländerna har det främlingsfientliga partiet Frihetspartiet växt sig 
starka som vågmästare till den sittande regeringen (Lindahl, 2012) och i krisens Grekland 
utmärker sig Gyllene Gryning som en stjärna på den politiska himlen med ett starkt väljarstöd 
(Holmertz, 2012). Vi behöver däremot inte lyfta blicken högt för att se den europeiska 
högerpopulismens uppsving. Även i Skandinavien ses denna utveckling, där 
högerpopulistiska Fremskrittspartiet bildade en minoritetskoalition med Høyre i Norge och 
Sverigedemokraterna är numera Sveriges tredje största parti. I Västeuropa kan en 
genomgående trend ses där högerpopulistiska partier de senaste decennierna fått en alltmer 
starkare ställning vilket ses både i starkare väljarstöd men även i högre legitimitet och ökat 
politiskt inflytande. Länge ansågs det otroligt att ett radikalt högerpopulistiskt parti skulle 
vara representerat i ett nationellt parlament. Numera är det snarare ett undantag om sådant inte 
är fallet (Widfeldt, 2004: 15).  
 
I Europeiska Unionens östliga länder, med medlemskap sedan 2004 och 2007, ses inte samma 
politiska utveckling av radikala högerpopulistiska partier. Här skiljer sig de östeuropeiska 
länderna från sina västliga grannländer med en lysande frånvaro av starka och framgångsrika 
högerpopulistiska partier. De få länder med ett radikalt högerpopulistiskt parti är Slovakien 
och Slovenien där respektive parti har ett väljarstöd på omkring 7 resp. 3 procent. I Lettland 
återfinns ett starkare parti med ett stöd på närmare 10 procent. I övriga länder i regionen är 
stödet för ett inhemskt högerpopulistiskt parti svagare eller inte existerande, så som i 
Rumänien (Det slutna Europa, 2014). Ett land har dock kommit att särskilja sig i denna 
region: Ungern. Det radikala högerpopulistiska partiet Jobbik har på ett fåtal år vunnit 20 
procent av de ungerska väljarnas stöd och är idag landets tredje största parti (Brandel, 2014). 
Hur kommer det sig att Ungern har så pass starka högerextrema krafter när länderna i dess 
närmsta region inte har det?  

1.1 Syfte och problemformulering  

För Ungern kan det förra seklet summeras med ett ord: förändringar. Landet gick från en 
auktoritär regim till liberal demokrati, från socialism till kapitalistisk marknadsekonomi och 
från industrialism till postindustrialism (Minkenberg, 2002: 336). En av de största 
händelserna blev övergången till demokratisk flerpartistat i och med Sovjetunionens fall. Efter 
kollapsen förutspåddes Ungern ha en ljus framtid. Landet ansågs ha bäst förutsättningar av 
sina östeuropeiska grannar att klara övergången till marknadsekonomi, då liberalt tänkande 
kring politik och ekonomi funnits redan under kommunisttiden. Detta medförde även att 
Ungern tidigt ansågs vara en aktuell framtida kandidat till ett medlemskap i Europeiska 
Unionen. Fram till 2000- talet infriade dessa förväntningar, men sedan kom vändningen. En 
ekonomisk kris drabbade landet, vilket ledde till sjunkande BNP och växande 
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budgetunderskott samt en stigande arbetslöshet. Efter inträdet i Europeiska Unionen 
stabiliserades inte ekonomin och landet kom, oväntat nog, att halka efter sina grannländer. 
Ungern kom att drabbas hårt av den globala finanskrisen 2007 och blev det första landet att 
beviljas lån från Internationella valutafonden (Holmertz, 2014). 
 
Ungern har gått från att ha betraktats som Östeuropas ledande stjärna med en ljus och spikrak 
framtid till att idag ses som Europeiska Unionens bekymmersmoln (ibid). Denna oro från 
omvärlden grundar sig inte endast på ekonomin. I flertalet rapporter framgår att en hårdare 
diskurs mot de största minoritetsgrupperna, judar och romer, växt fram i det ungerska 
parlamentet. Det har även rapporterats om hatbrott mot grupperna, så som trakasserier, våld 
och mord (Christoffersen, 2014). På rekordfart har ett radikalt högerpopulistiskt parti, med en 
stark nationalistisk och öppen antisemitisk- och romsk politik, växt fram i Ungern. Sedan 
partibildningen 2003 har partiet erhållit ett 20 procentigt väljarstöd och därmed seglat upp 
som landets tredje största parti (Brandel, 2014). Partiet kallar sig Rörelsen för ett bättre 
Ungern eller förkortat, Jobbik.  
 
Mot denna bakgrund har jag valt att undersöka framgångarna som det radikala 
högerpopulistiska partiet Jobbik har skördat i Ungern. Uppsatsens avsikt är att pröva fem 
teorier som används i undersökandet av radikala högerpopulistiska partiers utveckling på 
fallet Jobbik. Teoriernas utgångspunkt är att förklara möjliga makroförhållanden som kan 
skapa en bra grogrund och gynna radikala högerpopulistiska partier i dess framväxt. Genom 
att pröva dessa teorier tros denna studie kunna påvisa makroförhållanden i Ungern som 
kommit att gynna Jobbik i dess framgång.   
 
I ljuset av detta kommer uppsatsens frågeställning att lyda:  

Vilka makroförhållanden i Ungern kan förklara Jobbiks framgång? 
 
Tanken med uppsatsen är att pröva dessa teoriers förklaringskraft på fallet Jobbik för att 
kunna validera alternativt dementera teorierna utifrån det valda fallet. Detta reducerar 
självfallet inte teorierna förklaringsmöjlighet när liknande partier i andra länder undersöks.  

1.2 Disposition  

Uppsatsen är indelad i åtta kapitel. Det inledande kapitlet avslutas med att ett antal centrala 
begrepp för studien definieras. Därefter följer en redovisning kring de metodologiska val som 
gjorts för att kunna besvara studiens frågeställning och även en förklaring till valet av fall och 
teori. Kapitlet rundas av med en redogörelse kring materialet som använts. För att ge läsaren 
en överblick och förståelse för Ungern kommer landets bakgrund kortfattat att beskrivas, 
varpå Jobbiks historia följer. Efter denna del redogörs de fem valda teorierna. Med avsikt att 
skapa en överblick delas varje teori in i underkapitel som avslutas med en kort summering av 
teorin. Därefter kommer analysdelen att ta vid, där teorierna prövas på fallet Jobbik och 
Ungern. Av förklarliga skäl kommer utrymmet för varje teori med stor sannolikhet att skilja 
sig dem emellan, då en teori i större utsträckning kan förklara det valda fallet. Därefter följer 
en redovisning av resultaten från analysdelen. Uppsatsens nästsista kapitel har för avseende 
att avsluta uppsatsen och kortfattat summera innehållet. I studien sista kapitel finner läsaren 
hänvisningen till de källor som använts i uppsatsen.  
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1.3 Definitioner 

Inom den akademiska världen och i media används flertalet olika begrepp för att förklara 
liknande partier; de beskrivs som nationalistiska, främlingsfientliga, högerextrema, rasistiska 
etc. (Mudde, 2007: 12). För att denna studie ska kunna uppnå god begreppsvaliditet och 
intersubjektivitet krävs att denna typ av parti definieras (Badersten 2006: 92). I uppsatsen 
kommer begreppet radikala högerpopulistiska partier att användas. Radikala 
högerpopulistiska partier är en kombination av etnonationalism, populism och auktoritanism. 
Den förstnämnda innebär nationalism som grundar sig på etnisk tillhörighet, där den 
gemensamma historien lyfts fram samt strävan efter en etniskt homogen stat (Rydgren, 2013: 
3). Populismen delar in samhället i två homogena och antagonistiska grupper; folket mot (den 
korrupta) eliten, där partiet i fråga företräder folket i dess kamp mot eliten. Partierna kan 
således även kallas antietablissemangspartier. Dessutom har radikala högerpopulistiska partier 
en stark tro till auktoritanism; ett strikt samhälle som styrs av lag och ordning (Mudde, 2007: 
23). Med radikal menas partiernas motstånd till några nyckelfaktorer inom den liberala 
demokratin, så som politisk pluralism och konstitutionella skyddet för minoritetsgrupper 
(Mudde, 2007: 25). Sammanfattningsvis karaktäriseras radikala högerpopulistiska partier av 
deras strävan efter en homogen stat, vilket uttrycks genom främlingsfientlighet, med klara 
populistiska, auktoritära och radikala drag.  
 
I uppsatsen kommer Östeuropa, med olika omskrivningar, nämnas. Geografiskt sett är 
Östeuropa stort; i denna studie kommer begreppet Östeuropa begränsas till de östliga länderna 
med medlemskap i Europeiska Unionen sedan 2004 och 2007. Därmed kommer definitionen 
omfatta de forna sovetiska republikerna Estland, Lettland och Litauen, de fyra forna 
sovjetiska satellitstaterna Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern samt Rumänien och 
Bulgarien. Som kontrast kommer Västeuropa definieras som de länder som anslöt sig till 
Europeiska Unionen innan 2004 samt ESS- länderna (Norge, Island och Liechtenstein) och 
Schweiz (Europa, 2014) 
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2 Metodologi 

Denna studie utgår ifrån ett antal etablerade teorier för att kunna besvara den valda 
frågeställningen om hur Jobbiks framgång kan förklaras utifrån makroförhållanden i Ungern. 
Tanken med studien är således att undersöka ett enskilt fall utifrån existerande teorier.  
Därmed bör studien klassas som en teorikonsumerande fallstudie (Esaiasson et al, 2012: 41). 
Däremot finns det även en teoriprövande aspekt, då studiens ambition även är att kunna 
bedöma teoriernas förklaringskraft på fallet. Spontant kan denna studie uppfattas hamna 
mellan två stolar; den teorikonsumerande och den teoriprövande. Dock utesluter inte den 
teorikonsumerande studien att de valda teorierna bedöms och kritiseras utifrån det valda fallet 
(ibid). Därmed kategoriseras denna studie som en teorikonsumerande sådan med ambitionen 
att bedöma de valda teorierna utifrån fallet.  
 
Föga förvånande kommer denna empiriska analys av Jobbik att vara en kvalitativ 
enfallsstudie. Valet av enfallsstudie grundar sig i intresset för det valda fallet; strävan är att 
förklara Jobbiks framgång utifrån de fem valda teorierna. En enfallsstudie har inte primärt 
som mål att producera generaliserbara resultat, utan snarare att framhålla särdrag och 
variationer av det valda fallet, vilket sammanfaller bra med studiens teorikonsumerande 
karaktär (Yin, 2006: 76). Detta utesluter inte möjligheten att resultaten från en enfallsstudier i 
ett senare skeende resulterar i en flerfallsstudie, där resultaten från studien kan vara av 
intresse för exempelvis en jämförelse eller generalisering (Yin, 2006: 63). Enfallsstudier 
lämpar sig främst för fall som bedöms vara s.k. tunga fall: fall av betydelse (Teorell & 
Svensson, 2007: 222). Min förförståelse indikerar på att Jobbik just är ett tungt fall, vilket 
redovisas nedan. Denna design på fallstudier ämnar sig enligt Kovács även bra för 
undersökningar av högerpopulistiska rörelser i Östeuropa, då dessas särdrag och variationer 
endast kan förstås genom att varje postkommunistiskt lands rörelse studeras för att finna just 
det landets särdrag för att eventuellt senare kunna bidra till en möjlig allmän generalisering av 
radikala högerpopulistiska partier i Europa (2013: 232).  

2.1 Val av fall och teorier 

Valet av Jobbik som fall grundar sig i en förförståelse för dess sällsynthet; i Östeuropa lyser 
starka radikala högerpopulistiska partier med sin frånvaro förutom i Slovakien, Slovenien, 
Lettland och Ungern. Däremot skiljer sig väljarstödet för respektive partier i dessa länder åt. I 
de tre förstnämnda är det under 10 procent medan i Ungern är det dubbelt så högt (Det slutna 
Europa, 2014). Med andra ord utmärker sig Jobbik med ett så pass starkt väljarstöd, vilket kan 
indikera att partiet kan vara ett tungt fall. En studie av ett sådant fall kan ha hög 
utomvetenskaplig relevans (Teorell & Svensson, 2007: 222); en studie av Jobbik är av 
intresse för omvärlden just för att partiet skiljer sig från den generella linjen bland 
postkommunistiska länder. I och med att Europa i dagens läge upplever starka 
högerpopulistiska partier och tankar (Det slutna Europa, 2014) är studien dessutom aktuell. 
För den inomvetenskapliga relevansen kan denna studie bidra till forskningen kring 
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makroförhållandens påverkan på radikala högerpopulistiska partier och främst bidra till 
forskningen kring Jobbik och dess framgång. Förhoppningsvis kommer denna studie kunna 
tillföra information som är relevant vid vidare undersökning av östeuropeiska radikala 
högerpopulistiska partier.  
 
De fem teorier som har valts ut i studerandet av Jobbik utgår ifrån Cas Muddes bok Populist 
Radical Right Parties in Europe från 2007. Mudde har, till skillnad från många andra 
författare som behandlar radikala högerpopulistiska partier i Europa, valt att till viss del 
applicera teorierna på de forna kommunistiska länderna i östra Europa. Därmed lämpar sig 
teorierna bra för denna studie. Eftersom boken gavs ut 2007 kommer dess empiri att skilja sig 
från denna uppsats, då Jobbik kort innan bokens utgivning fick sitt stora genomslag. Således 
har Mudde inte explicit undersökt Jobbik. Teorierna kommer även att kompletteras med andra 
forskares synpunkter i hopp om att kunna bredda förståelsen för Jobbiks framgång.  
 
Teorierna är inte uteslutande de enda som kan förklara radikala högerpopulistiska partiers 
framgång. De utvalda teorierna behandlar efterfrågesidan, där den perfekta grogrunden för 
radikal högerpopulism sökes, vilket är högst relevant för denna uppsats frågeställning. Att 
undersöka länders grogrund för efterfrågan på radikala högerpopulistiska partier är av intresse 
för att förstå makroförhållanden som antingen gynnar eller missgynnar partierna i fråga. 
Genom att studera makroförhållanden kan uppkomsten (och även misslyckande) av radikal 
högerpopulism förstås utifrån historisk, ekonomisk och sociala processer på nationell och 
global nivå. I ett senare skeende kan flertalet länders inhemska radikala högerpopulism 
jämföras utifrån det teoretiska ramverket. Däremot bör det påpekas att teorierna kan tolkas i 
många olika riktningar, vilket ger en vid bredd på resultat; vissa forskare finner en stark 
positiv korrelation mellan radikala högerpopulistiska partiers framgång och en vald variabel, 
medan en annan forskare finner ett stark negativt samband. Teorierna är definitivt inte 
vattentäta utan hur forskare väljer att designa studien och samt materialval påverkar självfallet 
forskningens resultat (Mudde, 2007: 201- 202).  

2.2 Material 

För att kunna studera Jobbik kommer det huvudsakliga materialet till denna uppsats att vara 
sekundärt material i form av tryckta källor. Sekundärmaterial förväntas öka kumulativiteten i 
och med att denna uppsats bygger på tidigare forskning. I användandet av sekundärt material 
måste stor fokus ligga på urvalet av källorna samt källkritik. Detta har beaktats i denna studie; 
källorna är noga utvalda för att minimera snedsteg i studien. Vid val av källor har fokus legat 
på principen av tendens, om källan haft anledning att vinkla informationen, och källans närhet 
till händelsen i tid (Badersten & Gustavsson, 2010: 96).  
 
Uppsatsens teoretiska ramverk tar avsats, som redan nämnts, utifrån teorierna som Cas Mudde 
behandlar i sin bok Populist Radical Right Parties in Europe (2007). Dessa teorier kommer 
att kompletteras med forskning och material från andra forskare för att kunna bredda och 
utöka teorierna. Studien huvudsyfte är att undersöka Jobbik och dess framgångar. Information 
om partiet hittas även det i litteraturen men likaså i uppslagsverk, exempelvis 
Nationalencyklopedin, och tidningsartiklar från etablerade svenska tidningar, så som Svenska 
Dagbladet och Dagens Nyheter. Då tidningarna inte är ungerska måste hänsyn tas att 
materialet är omarbetat och därmed måste risken för subjektivitet tas i beaktning. Däremot är 
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tidningarna erkända och etablerade att deras källkritik måste bedömas som hög. Artiklarna 
som valts ut från dessa tidningar kompletterar varandra, vilket fungerar som en säkerhet. På 
grund av språkbristningar kommer inte ungerska källor att behandlas. Tanken med denna 
uppsats är inte heller att utreda den inhemska medians påverkan, utan snarare att se till vilka 
makroförhållande i landet som kan ha kommit att gynna Jobbik. 
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3 Bakgrund 

3.1 Ungern och dess förändringar 

Under 1900- talet gick Ungern från att tillhöra dubbelmonarkin Österrike- Ungern fram till 
Första Världskrigets slut till att blir en satellitstat under Sovjetunionen för att till sist erhålla 
sin suveränitet under seklets sista decennium (Holmertz, 2013). Ungern har upplevt 
övergången till liberal demokrati med en kapitalistisk marknadsekonomi och även övergången 
från industrialism till postindustrialism (Minkenberg, 2002: 336). Landet kan onekligen sägas 
ha genomgått stora förändringar under 1900- talet. Detta sekel är i jämförelse betydligt mer 
dämpat, men stora förändringar i det ungerska samhället har onekligen skett.  
 
Precis som i alla länder inom Sovjetunionen styrdes Ungern med järnhand, där oliktänkande 
mot makten straffades. Detta skapade enligt Johansson och Lerulf en pessimism och cynism 
bland ungrarna som även ledde till främlingsfientlighet och rasism (2012: 21). Ungern 
genomgick, till skillnad från sina grannländer, en viss liberalisering då försiktiga reformer 
infördes för att dämpa folkets missnöje. På 80- talet krävde ungrarna demokratiska reformer, 
vilket infann sig hösten 1989 då landet övergick till en demokratisk flerpartistat i och med 
Sovjetunionens fall. Övergången från planekonomi till marknadsekonomi var inte 
oproblematisk. Inflationen steg chockartat och den sociala polariseringen blev djupare; under 
de första åren fördubblades antalet ungrare som levde under existensminimum. Detta kom att 
skapa ett utbrett missnöje bland befolkningen. Däremot var den ungerska övergången mindre 
smärtsam än för de andra forna kommunistländerna (Holmertz, 2013). 1990- talets första 
halva befann sig Ungern i en ekonomisk kris som socialisterna valde att åtgärda genom 
”drastiska nedskärningar i välfärden, uppsägningar inom den offentliga sektorn, 
skattehöjningar och devalvering av valutan forinten” (ibid). Detta kom att spä på det redan 
existerande missnöjet. I samma veva bildades 1993 det högerextrema partiet Den ungerska 
rättvisa och livets parti (MIÉP) till följd av det rådande missnöjet och fem år senare blev de 
invalda i parlamentet. Partiet var inte ensam med sina radikala högerpopulistiska åsikter, utan 
under 1990- talet fanns det flertalet utomparlamentariska grupperingar med en 
ultranationalistisk dagordning (Johansson & Lerulf, 2012: 23).  
 
I slutet på 1990- talet och fram till 2004 lyckades Ungern få till en stadig årlig tillväxt på cirka 
fem procent och landet spåddes en ljus framtid. Den ekonomiska tillväxten kom dock att 
stagnera i samma veva som landet ingick medlemskap i den Europeiska Unionen 2004. 
Budgetunderskotten var redan vid anslutningen för höga än tillåtet enligt EU:s regelverk, 
vilket gjorde att regeringen införde hårda besparingar. Ungerns utsatta situation innan 
finanskrisen samt deras exportberoende gav landet dåliga förutsättningar att dämpa krisen. 
Ungern beviljades, som första europeiska land, nödlån från Internationella valutafonden 
(Holmertz, 2013).  
 
Som en följd av finanskrisen infördes, än en gång, hårda åtstramningar i budgeten som 
innebar att satsningar på sjukvården och utbildningen minskade. Antalet arbetslösa och fattiga 
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i Ungern ökade under denna tid. I många decennier har majoriteten av de fattiga och 
arbetslösa i Ungern utgjorts av romer, som är utsatta för diskriminering ”på alla nivåer i 
samhället” (Christoffersen, 2014). Human Right Watch har rapporterat om intoleransen som 
har växt sig starkare i landet under 2000- talet, mot både romer och judar. Inom politiken har 
retoriken mot judar och romer generellt sett hårdnat och rasistiska uttalande i parlamentet har 
förekommit ett flertal gånger (Gall, 2013). Det har även rapporterats om förföljelse, 
oprovocerat våld och organiserade mord på romer (Christoffersen, 2014).  
 
Valet 2010 blev de nationalistiska krafternas stora framgång och kom att förändra det 
politiska landskapet i Ungern; socialisterna förlorade makten och istället tog konservativa 
Fidesz över makten efter en jordskredsseger (Byström, 2014: 19). I detta val gjorde även 
nykomlingen Jobbik stora framgångar; med 17 procent i väljarstöd blev de landets tredje 
största parti (Johansson & Lerulf, 2012: 34).  

3.2 Jobbik - Rörelsen för ett bättre Ungern 

“The Jobbik – Movement for a Better Hungary is a principled, conservative and radically 
patriotic Christian party” (Jobbik, 2014). Med dessa ord beskriver sig Jobbik själva på deras 
översatta hemsida. Partiet klassas som ett radikalt högerpopulistiskt parti utifrån deras 
nationalistiska politik som strävar efter en homogen stat, där främst romer och judar ses som 
det största hotet, deras starka antietablissemangspolitik, som utmålar eliten och 
konventionella partier som korrupta, samt Jobbiks tilltro till lag och ordning. Partiet är även 
starkt EU- kritiska (Johansson & Lerulf, 2012: 42).  
 
Den officiella partibildningen skedde 2003, men Jobbik bildades fyra år innan som en 
studentorganisation vid universitetet ELTE i Budapest. Partiledare är den forne ELTE- 
studenten och historieläraren Gábor Vona (född 1978). Jobbik blev snabbt känt som ett ungt 
parti, dels tillföljd av partiledarens ringa ålder, men även att hälften av dess väljare är yngre 
än 35 år, varav många är studenter (ibid). Jobbiks främsta väljarbas är som sagt unga och 
högutbildade, men även de s.k. förlorarna i övergången från det kommunistiska styret eller 
efter den ekonomiska krisen 2008 samt nationalister och personer med antiromska och 
antisemitiska värderingar. Partiets väljarbas är således mycket bred (Kovács, 2013: 228).   
 
Det första valet som partiet deltog i var 2006, där de i koalition med högerextrema MIÉP 
erhöll 2,2 procent av väljarnas stöd. Därmed nåddes de inte fem- procent- spärren för en plats 
i parlamentet. En del av MIÉP:s väljarstöd ansåg att partiet blivit alltför extremt och kom att 
vända sig till Jobbik istället, vars politik var snarlik men med viss nedtoning. För att 
synliggöra partiet för väljarna, samt ena de nationalistiska krafterna i landet, grundades 2007 
den paramilitära gruppen Ungerska gardet av bland annat partiledare Vona. Officiellt skulle 
gardet upprätthålla lag och ordning samt stärka det nationella försvaret genom att i uniform 
marschera i främst romska bostadsområden (Johansson & Lerulf, 2012: 24-26). I Jobbiks 
partiprogram beskrivs romer som en ytterst kriminell grupp som kräver övervakning. Partiet 
har myntat begreppet ”zigenarbrottslighet”; kriminalitet pga. etnicitet (Várnagy, 2011: 993). 
Två år efter grundandet av Ungerska gardet beslutade den nationella domstolen att förbjuda 
gardet. Detta förbud har i praktiken endast betytt att organisationer liknande originalet har 
uppstått, så som Nya ungerska gardet, med lika starka kontakter till Jobbik som det 
ursprungliga gardet (Byström, 2014: 200).  
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I valet till Europaparlamentet 2009 fick Jobbik sitt genomslag. Partiet gick till val med en 
tydlig EU- kritisk hållning, värnandet av den ungerska självständigheten och landets kristna 
värderingar. Med deras politiska program valde 13,6 procent av de röstberättigade ungrarna 
att stödja partiet. Dessa siffror betydde att partiet, sex år efter bildandet, lyckats bli landets 
tredje största parti (Johansson & Lerulf, 2012: 26). I det nationella valet året därpå behöll 
partiet sin starka ställning och ökade på sitt stöd till 17 procentenheter. Detta sågs som en stor 
seger för Jobbik. Likt högerextrema MIÉP och även andra ungerska utkantspartiet troddes 
Jobbik efter den stora valsegern 2010 snart försvinna på grund av exempelvis inre 
stridigheter. Partiet har dock lyckats växa sig allt starkare och dagens situation tyder inte på 
en vändning för Jobbik (Byström, 2014: 205).  
 
År 2014 var det stora valåret i Ungern, då både valet till EU parlamentet och till det nationella 
parlamentet hölls. Under detta år kom Jobbik att öka sitt väljarstöd. I Europaparlamentsvalet 
ökade väljarstödet med en procentenhet till 14,7 procent. I valet till det ungerska parlamentet 
ökade väljarstödet för Jobbik med fyra procentenheter sedan valet 2010 och erhöll därmed 21 
procentenheter av rösterna (Johansson Heinö, 2014).  
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4 Teori 

Denna studie kommer att utgå från fem teorier som avser att förklara efterfrågan på radikala 
högerpopulistiska partier på makronivå för att kunna påvisa den perfekta grogrunden för dessa 
partier (Mudde, 2007: 202). Detta är just denna studies intresseområde; vilka förhållanden i 
Ungern har gynnat Jobbik? Teorierna som valts ut utgår ifrån radikala högerpopulistiska 
partiers framväxt i händelse av en ekonomisk eller politisk kris, som en reaktion mot 
moderniseringen och som en etnisk motreaktion samt det auktoritära arvets påverkan.  

4.1 Ekonomisk kris 

Ekonomiska kriser har länge fått förklara radikala högerpopulistiska partiers uppkomst och 
framgång. Det finns flera förklaringsvarianter till radikala högerpopulistiska partiers 
framgång till följd av en ekonomisk kris. Vanligtvis undersöks sambandet mellan de båda 
genom att studera graden av arbetslöshet och stödet för partierna i fråga (Mudde, 2007: 206). 
I Västeuropa har sedan sjuttiotalet långvariga ekonomiska tillbakagångar setts som grogrund 
för dessa partiers framgång. Vad som bör poängteras är att sambandet mellan en avtagande 
ekonomisk utveckling och ökande väljarstöd för radikala högerpopulistiska partier inte är ett 
enkelt sådant; en ekonomisk stagnation betyder självfallet inte automatiskt ett uppsving för 
dessa partier (Gardell, 1998: 30-31).  
 
Ekonomiska förändringsprocesser har i Europa historiskt sett varit startskottet till politiska 
händelser som fått ihållande konsekvenser. För många västeuropeiska länder med en 
avancerad ekonomi blev detta tydligt vid övergången till en postindustriell ekonomi, där 
tjänstesektorn tog över den traditionella industrisektorn. Den ekonomiska förändringen som 
skedde i och med denna övergång medförde i vissa länder och områden att tillväxten 
stagnerade och arbetslösheten steg, vilket gav en grogrund för radikal högerpopulism 
(Kitschelt, 1995: 36). En ekonomisk kris kan medföra konsekvenser som påverkar gemene 
man i så pass stor utsträckning att ett alternativ till den rådande politiken sökes. Exempel på 
sådana konsekvenser är just stigande arbetslöshet eller åtstramningar i budgeten, vilket 
förändrar folkets vardag drastiskt. En ekonomisk kris kan således vara startskottet för ett ökat 
stöd till radikal högerpopulism. Detta stöd kommer främst från förlorarna i krisen, så som 
nyligen uppsagda eller på annat sätt negativt påverkade. Efter den globala finanskrisen 2007 
har dessa förlorare främst varit underutbildade grupper som känt sig berövade på sin sociala 
status. Tidigare vände sig dessa personer till vänstern, men numera, möjligtvis på grund av 
förlorad tillit till vänsterpolitik, väljer många det radikala högerpopulistiska alternativet. Det 
finns dock inget direkt samband mellan låg social status och högerradikala värderingar. Det är 
den subjektiva känslan av att bli missgynnad på grund av ens sociala status som kan nyttjas av 
radikala högerpopulistiska rörelser. Radikala högerpopulistiska partier är självfallet inte 
passiva i denna situation, utan de tenderar att spela på folkets rädslor för framtiden men 
samtidigt försöka dämpa denna oro genom att visa på enkla och lättillgängliga lösningar på 
stora och komplexa sociala problem som konventionella partier inte pekar på, då de sällan 
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leder till en långvarig lösning (Langenbacher & Schellenberg, 2011: 8-14). Kovács poängterar 
även att ekonomiska kriser kan medföra massiva protester mot de sittande politikerna, som 
inte anses kunna sköta landets ekonomi, vilket banar vägen för antietablissemangspartier 
(Kovács, 2013: 224).  
 
En annan konsekvens som kan gynna radikala högerpopulistiska partier är att en av partiets 
hjärtefråga med koppling till krisen kan tas upp för politisk debatt. I fallet med en ekonomisk 
kris kan det handla om exempelvis arbetslöshet. I och med att en viss fråga belyses kan 
partiets övriga politik få större uppmärksamhet och på så sätt locka nya väljare. Generellt sett 
betraktas dock inte radikala högerpopulistiska partier som kapabla gällande socioekonomiska 
problem, utan de gynnas snarare av frågor gällande kriminalitet och immigration som partiet 
kopplar till rådande kris (Mudde, 2007: 206).  
 
Sammanfattningsvis menar teorin om radikala högerpopulistiska partier framgång på grund av 
en ekonomisk kris att partierna får ett ökat väljarstöd på grund av en ökad arbetslöshet, 
åtstramningar i budgeten eller partiets presentation av förenklade lösningar på komplexa 
problem. Väljarnas missnöje med den förda politiken kan även vara avgörande, då 
antietablissemangspartier kan ses som det enda alternativet till en upplevd icke- fungerande 
politik.  

4.2 Politisk kris 

En politisk kris innebär att en händelse utlöser ett medborgerligt missnöje med de berörda 
partierna. Missnöjet kan skapa en social oro och en politisk otillfredsställelse bland 
medborgarna. Detta medför en sjunkande lojalitet för de etablerade partierna, vilket kan 
gynna radikala högerpopulistiska partier. Det handlar således om en legitimitetskris för de 
konventionella partierna, vilket kan gynna radikala högerpopulistiska partier (Rydgren, 2004: 
62). Korrelationen mellan en politisk kris och stödet för högerpopulism undersöks genom att 
studera det politiska missnöje och självfallet väljarstödet för radikala högerpopulistiska partier 
(Mudde, 2007: 207). Viktigt att poängtera är att, precis som med en ekonomisk kris, innebär 
inte en politisk-/ legitimitetskris automatiskt att stödet för radikal högerpopulism stiger, utan 
det radikala högerpopulistiska partiet i fråga lyckas nyttja situationen till dess favör (Rydgren, 
2004: 29). Antingen framhåller partierna en förenklad lösning på ett komplext problem, så 
som i teorin kring ekonomisk kris (Langenbacher & Schellenberg, 2011: 14) alternativt 
framhålls de som det enda alternativet till en politik som de menar är dysfunktionell.  
 
Det finns flertalet orsaker till att detta politiska missnöje infinner sig. Det kan handla om en 
politisk skandal som nått allmänhetens kännedom, så som en uppdagad korruptionsskandal 
eller brutna löften, vilket medför lägre förtroende för den förda politiken och de politiska 
institutionerna. Här kan väljarna vilja finna ett alternativ till den förda politiken och väljer 
därmed att vända sig till partiernas yttersta motståndare; radikala högerpopulistiska partier 
vilka kännetecknas som antietablissemangspartier. En annan anledning till sviktande lojalitet 
kan vara att etablerade partier närmar sig politisk i så pass stor utsträckning att väljarna har 
svårt att avgöra någon skillnad partierna emellan, vilket i sin tur kan skapa ett politiskt 
missnöje och svårigheter för väljarna att identifiera sig med ett parti. I detta fall kan ett 
radikalt högerpopulistiska parti ses som det enda alternativet till en stillastående eller 
förrådande politik, eftersom högern och vänstern beblandat sig. I och med den sjunkande 
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lojaliteten och identifieringsproblematiken kan sakfrågor komma att spela en större roll, där 
radikala högerpopulistiska partier ofta utmärker sig. I och med det politiska missnöjet är 
väljarkåren mer villig att rösta emot den rådande politiken och etablissemanget (Rydgren, 
2004: 60- 62), vilket gynnar högerpopulistiska partier då de betecknar sig som företrädare till 
folket och emot etablissemanget (populism).  
 
En politisk kris kan sammanfattningsvis leda till en legitimitetskris för de etablerade partierna 
eller politiska institutionerna. Den utlösande faktorn kan vara korruption, brutna löften eller 
icke- infriade förväntningar varpå folket vänder sig till populistiska partier. En annan aspekt 
är att väljarna upplever att skillnaden mellan de etablerade partierna krymper och därmed 
sökes ett alternativ som skiljer sig från och kritiserar de andra konventionella partierna. I 
denna teori är radikal högerpopulistiska partier kategorisering som antietablissemangspartier 
av stor betydelse.  

4.3 Modernisering 

Sedan 1700- talet har effekterna av moderniseringen kommit att förklara den framväxande 
nationalismen i Europa. Under 1900- talet sågs en klar växande globalisering med tätare 
samarbeten världen över (Mudde, 2007: 203) som exempelvis utökad global handel och även 
andra samarbetsområden i Europeiska Unionen. Detta har medfört en konflikt mellan 
kosmopolitiska och nationella intressen, där den nationella suveräniteten betraktas som hotad 
(Kovács, 2013: 223). Det är främst den ekonomiska globaliseringen som har kommit att bli 
högerpopulistiska partiers främsta kritik; tanken att utlänningar ska kunna influera den 
inhemska marknaden strider mot grundidéerna inom radikala högerpopulistiska partier 
(Mudde, 2007: 186). Det existerar även en misstro till marknadens inflytande samt 
internationella institutioner, så som Europeiska Unionen (Johansson & Lerulf, 2012: 112). 
Under de senaste åren har euroskepticismen visat sig vara gynnsam för rasistiska 
extremistiska grupper i de äldre EU- länderna (Mudde, 2005: 183) och denna utveckling går 
att spå bland de (få) högerpopulistiska partierna i de östeuropeiska länderna.  
 
I en värld där allt ständigt förändras lyfts ofta moderniseringens förlorare fram som attraheras 
av högerpopulistiska partier (Mudde, 2007: 203). Moderniseringens höga 
transformationskostnader genererar både subjektiva och objektiva förlorare som vill finna 
förenklade och populistiska lösningar till deras (ibland upplevda) försämrade situation 
(Beichelt & Minkenberg, 2002: 12). Den objektiva känslan att vara en förlorare i 
moderniseringsprocessen kan grundas i uppfattningen av att lämnas efter i en snabbt 
föränderlig värld, där en högre utbildning blir av större betydelse. Detta kan komma att skapa 
en skamkänsla, vilket i sin tur gör en mer mottaglig för tankar att det finns en syndabock till 
ens misär (Rydgren, 2013: 5).  
 
För att kort summera förklarar moderniseringsteorin radikala högerpopulistiska partiers 
framgång genom att se till moderniseringen av ett land genom olika händelser och 
utvecklingar. I Västeuropa har det främst gällt postindustrialismen medan i Östeuropa ses 
moderniseringen främst som övergången till marknadsekonomi. Partierna ställer sig kritiska 
till moderniseringen, då nationens suveränitet anses gå förlorad samt att 
transformationskostnaderna ses som alltför höga. Denna kritiska ställning attraherar främst 
förlorarna i processen men även nationalister.  
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4.4 Etnisk motreaktion 

Teorin om etnisk motreaktion har likheter med moderniseringsteorin; båda ser radikala 
högerpopulistiska partier som en defensiv reaktion mot vad som anses vara ett hot mot 
nationen. I teorin om etnisk motreaktion avser reaktionen bevarandet av den etniskt 
homogena nationen. Således grundar sig teorin i nativism och etnisk nationalism där 
majoritetsbefolkningens etniska tillhörighet ska värnas. Det upplevda hotet mot den etniskt 
homogena nationen ser olika ut i Öst- och Västeuropa och därmed belyser även teorin olika 
aspekter. I Västeuropa anses icke- europeiska migranter utgöra hotet och därmed tros den 
ökade migrationen kunna förklara radikala högerpopulistiska partiers ökade väljarstöd 
(Mudde, 2007: 210). De senaste decenniernas ökade immigration har bevisligen varit 
gynnsamma för rasistisk extremism i Västeuropa (Mudde, 2005: 184).  Till skillnad från 
Västeuropa är immigration och asylsökande inte stort i de postkommunistiska länderna. I 
Östeuropa uppfattas istället hotet vara inhemska etniska minoriteter. Detta kan självklart 
komma att ändras i framtiden, men för närvarande är det mer gynnsamt att applicera teorin 
om etnisk motreaktion i Östeuropa genom att studera majoritetsbefolkningens syn på en större 
minoritetsgrupp, så som en före detta ockupantmakt, judar eller romer. Det är inte den 
procentuella storlek som är avgörande i hur majoritetsbefolkningen upplever dem som ett hot, 
utan det kan således vara helt subjektivt. Genom att se till polariseringen mellan majoritets- 
och minoritetsbefolkningen samt synen på minoritetsgruppens rättigheter kan möjligtvis en 
anledning finnas som beskriver radikala högerpopulistiska partiers framgång, där en hög 
polarisering skulle innebära ett framgångsrikt radikalt högerpopulistiskt parti. Däremot kan ett 
land med en hög polarisring men utan ett framgångsrikt radikalt högerpopulistiskt parti 
förklaras av konventionella partiers förda diskurs, där en klar nativistiskt retorik kan finnas 
(Mudde, 2007: 214- 215) vilket inte ger utrymme för ett enskilt parti att ta plats i 
diskussionen. 
 
I studier kring radikala högerpopulistiska partier i Östeuropa har etniska motreaktioner varit 
en flitigt använd teori; sedan postkommunismens början har det argumenterats för att den 
etniska nationalismen alltid varit närvarande i regionen och även varit essentiell för politisk 
framgång. Därmed anses det inte underligt att östeuropeisk politik domineras av nationalism 
(Mudde, 2007: 210- 211).  
 
Etnisk motreaktion grundar sig således på tanken om att den etniska homogeniteten inom 
nationen bör värnas. I Västeuropa fokuseras det mer på studier där radikala högerpopulistiska 
partiers ökade väljarstöd står i samband till ökad invandring. I Östeuropa utgår teorin mer från 
majoritetsbefolkningens syn och retorik kring landets minoritetsgrupper, som ses som ett hot 
mot den etniskt homogena nationen. Därmed kommer denna uppsats att applicera teorin så.  

4.5 Auktoritärt arv  

Forskning visar att personer med en auktoritär uppfostran är mer mottagliga för radikala 
högerpopulistiska partier och deras politik. Precis som på mikronivå är teorin om radikala 
högerpopulistiska partiers framgång på ett makroplan ett resultat av en auktoritär historia. 
Teorin har applicerats på Europas nyare demokratier, främst kontinentens södra länder, och på 
senare år även på länder i Östeuropa (Mudde, 2007: 216). För de forna kommunistiska 



 

 14 

länderna har onekligen perioden efter Andra Världskriget samt tiden efter Sovjetunionens fall 
påverkat länderna, både gällande ekonomiska och sociala aspekter, och nu upplever många av 
länderna en europeisering. Utvecklingen av radikal högerpopulism och dess styrka ses som en 
kombination av det forna kommunistiska styret och övergången till marknadsekonomi 
(Kovács, 2013: 231). Detta är kopplat till moderniseringen i och med tranformationen som 
länderna har upplevt. För att poängtera skillnaden mellan teorier om auktoritärt arv och 
modernisering är, precis som namnet antyder, den auktoritära historien av intresse för den 
förstnämnda teorin och själva övergången ses som en biprodukt. Teorin om det auktoritära 
arvets betydelse på radikal högerpopulism framväxt vill således undersöka om dessa rörelser i 
Östeuropa kan ses som ett post- kommunistiskt fenomen. 
 
Den radikala högerpopulistiska rörelsens politik lyfter fram postkommunistiska problem, så 
som korruption, minoriteter och utvidgningen av EU (Mudde, 2005: 162). I länder där fascism 
och kommunism haft fäste tenderar radikala högerpopulistiska partier att proklamera för en 
starkare statliga kontroll och främst en betydligt mer auktoritär politik jämfört med liknande 
partier i Västeuropa (Langenbacher & Schellenberg, 2011: 16). Det bör påpekas att länder 
med ett auktoritärt arv kan, dock med variationer, lagligt stoppa xenofobiska och rasistiska 
partier. Det finns således ingen laglig grogrund för dessa typer av partier, utan det handlar om 
det auktortära arvet som en allmän grund (Mudde, 2005: 172- 173).  
 
Teorin som behandlar det auktoritära arvet menar att ländernas historia kantat av fascism och 
kommunism påverkar den rådande politiken och främst efterfrågan på partier klassade som 
radikala högerpopulistiska.  Teorin menar att arvet påverkar landets inställning till partierna i 
fråga. Dessutom lyfter partierna post- kommunistiska problem som råder i länderna. 
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5 Analys 

För att besvara frågeställningen kommer de valda teorierna att appliceras på Ungern och 
Jobbik. I avseende att underlätta för läsaren kommer teoriramen att återfinnas i analysen; 
varje teori kommer att analyseras styckvis.  

5.1 Ekonomisk kris  

Ungern har, som tidigare nämnt, kantats av ekonomiska kriser i modern tid, både under 1990- 
talet samt 2000- talet. Krisen som skedde i början på 00- talet gav Ungern dåliga 
förutsättningar att klara den kommande globala finanskrisen; när den globala finanskrisen 
slog till kollapsade landets ekonomi och Ungern blev tvungna att som första land ansöka om 
nödlån från Internationella valutafonden, vilket beviljades. Detta resulterade i hårda 
åtstramningar i den nationella budgeten, vilket inte var populärt bland den ungerska 
befolkningen (Byström, 2014: 22).  
 
Som nämnt i teoridelen kring ekonomiska kriser undersöks denna kris genom att studera 
länders arbetslöshetssiffror och väljarstödet till det valda radikala högerpopulistiska partiet 
(Mudde, 2007: 206). I tabellen nedan framgår väljarstödet för Jobbik i både nationella val och 
val till Europaparlamentet samt den procentuella nivån på arbetslösheten i Ungern. 
 
 

Tabell 1. Jobbiks väljarstöd (procent) i olika val och Ungerns arbetslöshet under samma månad (procent)  

Val, årtal Väljarstöd Jobbik (%)  Arbetslöshet (%)  
Ungerska parlamentet, april 2006 2, 2 

i koalition med MIÉP  
7, 3 

EU parlamentet, juni 2009 13, 6  9,9  
Ungerska parlamentet, april 2010 17,0 11, 3 
Ungerska parlamentet, april 2014 21,0 7, 9 
EU parlamentet, maj 2014 14, 7 8, 1 

Källa: Ekonomifakta, 2014 och Johansson & Lerulf, 2012: 25 
 
Att döma av tabellen kan en positiv korrelation mellan Ungerns arbetslöshet och Jobbiks 
framgångar ses fram till partiets stora genombrott 2010. I valet till det nationella parlamentet 
ses en negativ korrelation; partiet fick ökat stöd trots att arbetslösheten sjönk. Även i 
Europaparlamentsvalet fick Jobbik fler röster än i valet fyra år innan trots en sänkning av 
arbetslösheten under perioden mellan valen. Jobbiks snabba uppsving i väljarstöd kan således 
förklaras utifrån undersökandet av Ungerns arbetslöshet. Däremot kan inte det fortsatta stödet 
för partiet förstås utifrån denna teori. Som Mudde menar är få radikala högerpopulistiska 
partier, Jobbik inkluderat, kända för deras kompetens gällande socioekonomiska frågor. 
Däremot kan partierna gynnas av att en hög arbetslöshet sammankopplas med en annan fråga 
som partiet i fråga ”äger” (Mudde, 2007: 206). I Jobbiks fall har partiet politiserat minoriteter, 
speciellt romer, och kopplat detta till den ekonomiska krisen genom att peka ut romer som 
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långtidsarbetslösa och bidragstagare, vilket Jobbik menar tär på det ungerska välståndet 
(Kovács, 2013: 225). Partiet har således pekat ut en syndabock till den försämrade ungerska 
ekonomin, vilket kan förklara det fortsatta höga stödet trots lägre arbetslöshetssiffror.  
 
Det finns en annan aspekt av denna teori; till följd av ekonomiska kriser kan högljudda 
protester komma att framföras mot den sittande regeringen. Detta grundar vägen för 
antietablissemangspartier (Kovács, 2013: 224) så som Jobbik. Under socialistiska MSZP:s tid 
vid det politiska rodret i början på 2000- talet började ett missnöje att gro på grund av den 
stagnerande ekonomin med konsekvenser som högre arbetslöshet. Missnöjet togs i uttryck 
genom minskat förtroende för regeringen som inte ansågs kapabla till att sköta nationens 
ekonomi (Byström, 2014: 22). Inför valet 2010 hade ilskan ökat, då många väljare ansåg att 
löftena om arbeten och ekonomiska tillväxt inte infriats (Bergbom, 2010). Frustrationen kom 
från två håll; de faktiska förlorarna i krisen och antietablissemangsröstarna, som är missnöjda 
med den rådande politiken. Som tidigare nämnt består Jobbiks väljare till viss del av 
förlorarna i krisen; en stor del av väljarna bor i nordöstra Ungern som har drabbades hårt av 
konsekvenserna av krisen, främst hög arbetslöshet. Däremot är en betydligt större andel av 
Jobbiks väljare högutbildade och studenter (Kovács, 2013: 228), vilket desto mer tyder på 
antietablissemangsröstare än förlorare till följd av den globala finanskrisen.     
 
Teorin om radikala högerpopulistiska partiers framgång till följd av en ekonomisk kris 
undersöks i denna uppsats således på tre sätt; arbetslöshetens korrelation till Jobbiks 
väjarstöd, vilket visade sig vara positiv fram till 2010, och ägandeskap av en fråga kopplat till 
den ekonomiska krisen. I Jobbiks fall har de kopplat den ekonomiska krisen till romer som 
beskrivs som arbetsskygga och bidragstagare (Kovács, 2013: 225). Således kan partiets 
snabba utveckling ses i skenet av hög arbetslöshet och en ansträngd ungersk ekonomi som 
partiet sammankopplade med politiseringen av romer som ekonomiskt betungande. Däremot 
är Jobbik inte bejublad för deras ekonomiska politik, utan det ihållande stödet till partiet 
grundar sig i partiets stämpel som ett antietablissemangsparti med stöd från antingen 
förlorarna i krisen eller de som känner ett missnöje med hanteringen av krisen från den 
sittande regeringens sida. Den ekonomiska krisen har således varit en katalysator för Jobbiks 
framgång, medan det ihållande stödet grundar sig i ett missnöje gentemot den sittande 
regeringen.  
 

5.2 Politisk kris 

Generellt sett är skepsisen mot politiken hög i Ungern; ungrarna hade 2009 det tredje lägsta 
förtroendet för politiska institutioner jämfört med andra europeiska länder. Detta kan bero på 
antalet korruptionsskandaler som kantat landet under 2000- talet, vilket kommit att urholka 
förtroendet för politiska institutioner och dess företrädare. Även i politiken var detta tydligt; 
från kommunismens fall fram till 2006 satt inget parti två mandatperioder i rad. Skiftandet 
mellan partier indikerar på proteströster, där motivet för att rösta på ett parti är dess avstånd 
från den sittande regeringen (Kovács, 2013: 224- 225). Den sviktande lojaliteten till 
konventionella partier kan bero på partiernas närmande eller samarbeten. Detta är däremot 
inte fallet i Ungern, där högerpartiet Fidesz distanserar sig starkt från MSZP pga. partiets 
tidigare kopplingar med kommunismen. Det existerar således stora skillnader partierna 
emellan.   
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Vid undersökandet av radikala högerpopulistiska partiers framgång i samband med en enskild 
politisk kris undersöks, som tidigare nämnt, väljarstödet för partiet under perioden. Hur har 
det politiska missnöjet sett ut i Ungern? När socialistiska MSZP blev omvalda i 
parlamentsvalet i april 2006 existerade redan ett missnöje till följd av den ungerska 
ekonomiska krisen (Byström, 2014: 22). Detta missnöje kom dock att späs på. En månad efter 
valet höll den dåvarande socialistiske premiärministern Gyurcsány ett tal inför ett slutet 
sällskap. I talet medges att han ljugit i valrörelsen om Ungerns ekonomiska läge och att 
budgetunderskottet var betydligt större än sagt (Johansson & Lerulf, 2012: 16). Detta 
uttalande kom att leda till utbredda protester bland det ungerska folket. Protesterna i Budapest 
blev våldsamma; vattenkanoner och tårgas sattes in för att stoppa demonstranterna i deras våg 
av slagsmål, stölder och antändning av bilar (Byström, 2014: 84). Dessutom uppdagades 
korruptionsskandaler i regeringen, vilket intensifierade missnöjet. Dessa händelser präglade 
nästkommande val (2010) i hög grad; i Jobbiks valkampanj adresserades det allmänna 
missnöjet med krav på en ökning av det politiska ansvaret och en omfattande utredning av 
korruptionsskandalerna som skakat landet under mandatperioden. Utöver detta betonades 
även vikten av lag och ordning, vilket syftade till ”zigenarbrottsligheten” (Várnagy, 2011: 
993). Detta anspelade på två mord som kom att få stor uppmärksamhet i Ungern; en man som 
körde på en romsk flicka misshandlades till döds av flickans familj hösten 2006 och en ung 
handbollsspelare mördades av romska män 2009. Uppmärksamheten kom att gynna Jobbik 
och deras antiromska politik (Torén Björling, 2011). Jobbiks valframgångar 2010 ses som ett 
uttryck för missnöje bland väljarna med den rådande politiken som sågs som korrupt och 
ljugande.  
 
Det har existerat en politisk volatilitet i Ungern sedan kommunismens fall och även en 
stark misstro till politiken. Politiska kriser, så som korruptionsskandaler och den före 
detta premiärministerns uttalande, kom att påverka väljarnas förtroende för politiken 
negativt. Denna låga tilltro till politiken grundade vägen för antietablissemangspartier, 
vilket Jobbik att utnyttja och gynnas av. Inför parlamentsvalet 2010 marknadsförde sig 
partiet som ett antietablissemangsparti, starkt emot korruptionen och eliten samt ett parti 
av lag och ordning, vilket anspelade på ”zigenarbrottsligheten” och då speciellt på de 
två morden.   

5.3 Modernisering 

För Östeuropa och Ungerns del innebär moderniseringen främst övergången till 
marknadsekonomi men även övergången till ett postindustriellt samhälle samt medlemskapet i 
Europeiska Unionen, vilket har fört med sig en utbredd ekonomisk och kulturell förändring 
(Mudde, 2007: 203). Detta har orsakat höga ekonomiska och sociala 
transformationskostnader, vilket radikala högerpopulistiska partier protesterar högt mot 
(Minkenberg, 2002: 356) och så även Jobbik. Transformationen har skapat förlorare; grupper 
som förlorat sin ekonomiska eller sociala ställning i och med en förändring (Kovács, 2013: 
228). När Ungern övergick till marknadsekonomi kände många i befolkningen besvikelse och 
oro, då de höga förhoppningarna på övergången inte infriades. Detta har enligt Johansson och 
Lerulf skapat en misstro till demokratin och de politiska partierna (2012: 34). Majoriteten av 
förlorarna i den ungerska moderniseringsprocessen var underutbildade på landsbygden. I och 
med tranformationen till postindustrialism anpassade sig västra Ungern till Västeuropa varpå 
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många företag etablerade sig där, medan i de nordöstra delarna minskade eller stängdes 
många industrier (Holmertz, 2013). Detta ledde till en ökad andel arbetslösa, vilket ledde till 
en känsla av övergivenhet. Detta kan ha bidragit till en ökad mottaglighet för att en syndabock 
var att skylla, vilket kom att bli romer och judar (Kovács, 2013: 224). Enligt Jobbik bör romer 
betraktas som bidragstagare som urholkar det ungerska välfärdssystemet, vilket påverkar 
arbetslösa icke- romer. Partiet förespråkar hårdare krav för arbetslöshetsersättning (Johansson 
& Lerulf, 2013: 30).  
 
Gällande teorin om moderniseringen med avseende på Ungerns medlemskap i Europeiska 
Unionen menar Jobbik, likt många andra radikala högerpopulistiska partier att institutionerna 
är odemokratiska samt att Ungern förlorar sin suveränitet i och med medlemskapet. Jobbik 
menar även att grannländerna inte tillgodoser de ungerska minoritetsgruppernas rättigheter 
(Johansson & Lerulf, 2012: 33). Det är dock svårt att peka ut medlemskapet i EU som en 
förklaring till Jobbiks framgång, då medlemskapet är svår att isolera från andra skeenden och 
så pass övergripande att enskilda konsekvenser är svåra att utläsa.  
 
Följderna av moderniseringen, främst övergången till ett postindustriellt samhälle, kan ha 
bidragit till att Jobbik fått ökat väljarstöd genom att måla ut minoritetsbefolkningen som hot 
och syndabockar. Samtidigt har nationalism och främlingsfientlighet i Ungern existerat under 
hela 1900- talet (Johansson & Lerulf, 2012: 16), vilket till viss del minimerar denna teoris 
förklaringskraft på Jobbik. Därtill måste tidsaspekten tas i hänsyn: moderniseringen i form av 
övergången till ett postindustriellt samhälle skedde många år innan Jobbik både bildades och 
fick genomslag. Generellt sett är det svårt att urskilja enstaka händelser och dess 
konsekvenser när det kommer till att analysera utifrån moderniseringsteorin, där fallet Ungern 
och Jobbik inte är något undantag.  

5.4 Etnisk motreaktion  

Sedan postkommunismens början har det argumenterats för att den etniska nationalismen 
alltid varit närvarande i Östeuropa och även varit essentiell för politisk framgång. Därmed 
anses det inte besynnerligt att östeuropeisk politik domineras av nationalism (Mudde, 2007: 
210- 211). Nationalchauvinism och främlingsfientlighet är inget nytt i Ungern, utan det har 
funnits under hela 1900- talet. Vid seklets början framhölls utländska företag, invandrare och 
icke- kristna som ett hot mot nationen (Johansson & Lerulf, 2012: 16). Numera anses inte 
Ungern ha några yttre fiender, utan Jobbik vill framställa att landet har inhemska fiender som 
hotar den etniskt homogena och kristna nationen. Ungerns två största minoritetsgrupper, judar 
och romer, är mest utsatta. Den förstnämnda anses enligt Jobbik utgöra en säkerhetsrisk. 
Jobbiks utrikespolitiska talesman Gyöngyösi, en av de mest inflytelserika inom partiet, 
menade i ett uttalande 2012 att en registrering av judar i Ungern, och framförallt av judar i 
parlamentet och regeringen, borde ske eftersom Ungerns säkerhet och suveräniteten är hotad 
av minoritetsgruppen. Jobbik menar att det finns starka bevis på att Israels affärsnärvaro i 
Ungern, vilket Gyöngyösi hävdar hotar landets suveränitet då Israel har som agenda ”att 
kolonisera länder genom affärer” (Byström, 2014: 50).  
 
Romer är däremot den minoritetsgrupp som pekas ut som det allra yttersta hotet. Efter den 
globala finanskrisen anser Jobbik att romer har en betydande roll i landets ansträngda 
ekonomi, eftersom gruppen anses utnyttja den ungerska välfärden (Kovács, 2013: 225), vilket 
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diskuterades tidigare i uppsatsen. Diskussionen kring minoritetsgruppen sträcker sig dock 
längre bak i tiden. Under en lång tid ignorerade de konventionella partierna romer och den 
växande polariseringen; majoriteten av arbetslösa och fattiga tillhör den romska 
minoritetsbefolkningen. Negligerandet av romer och polariseringen resulterade i ekonomiska 
och kulturella spänningar. Genom att Jobbik politiserade romer skapade de ett ägandeskap 
över frågan, vilket gett dem betydande politiskt spelrum (Kovács, 2013: 225). I deras 
partiprogram beskriver Jobbik romer som en ytterst kriminell grupp och partiet har myntat 
begreppet ”zigenarbrottslighet”; kriminalitet pga. etnicitet. Partiet menar att de belyser 
”zigenarbrottslighet”, som för övrigt enligt dem flertalet länder upplever, vilket “the 
Hungarian political establishment would much rather sweep under the carpet” (Jobbik, 2015) 
och att Jobbik “is compelling them into taking action” (ibid). Till detta hör även bildandet av 
Ungerska gardet 2007; ett av motiven var att mobilisera allmänheten kring idéer om lag och 
ordning men även att ingripa gällande ”zigenarbrottsligheten”, vilket attraherade antiromska 
väljare (Varga, 2014: 795).  
 
Mudde menar att teorin om etnisk motreaktion endast beskriver radikala högerpopulistiska 
partier politiska genombrott, men har svårigheter att förklara vågor av stöd till partiet i fråga 
(2007: 216). Efter Jobbiks inträde i politiken samt dess politisering av minoritetsgrupper, i 
första hand romer, har frågan fått en central ställning i den ungerska politiken och även 
förändrat den förda diskursen i det ungerska parlamentet åt ett betydligt mer fientligt håll. 
Inget av de konventionella partierna motsatte sig Jobbiks antiromska retorik, utan både höger- 
och vänsteretablerade partier tolererade och tog även efter Jobbiks retorik (Vidra & Fox, 
2014: 438). Det fortsatta stödet för Jobbik kan tänkas ligga i politiseringen, då 
minoritetsgrupperna anses vara att skylla för landets ekonomiska läge och att motståndet till 
minoritetsgrupperna lockar antiromska och antisemitiska väljare.  

5.5 Auktoritärt arv 

Generellt sett lyfter radikal högerpopulism i Östeuropa fram problem kopplade till 
postkommunismen, som exempelvis korruption, minoriteter och utvidgningen av Europeiska 
Unionen (Mudde, 2005: 162).  I Ungern var Jobbik det första partiet att politisera frågor 
gällande landets minoriteter. Detta tillsammans med att partiet karakteriseras som ett 
antietablissemangsparti med en hård retorik mot korrumperade politiker och en stark 
euroskepticism (Johansson & Lerulf, 2012: 42) har partiet adresserat de postkommunistiska 
problemen som landet anser sig uppleva.  
 
Partier på vänsterkanten är minimala i Ungern på grund av det auktoritära arvet. Efter 
Sovjetunionens och dess ideologis kollaps tog det ungerska folket ett stort avstånd från partier 
med koppling till kommunismen på grund av den mörka historien och många partier med 
koppling till ideologin har inte gjort upp med sitt förflutna, vilket bidragit till dess förringade 
storlek (Kovács, 2013: 224). Tidigare har människor som upplevt missnöje vänt sig till 
vänstern, men numera har radikala högerpopulistiska partier, som kombinerar socialism med 
nationalism, tagit över den rollen. Eftersom Jobbik är ett nybilat parti med knappa 15 år på 
nacken bär partiet inte på något tungt bagage med band till kommunismen, likt vänstern. 
Detta har gynnat Jobbik tillsammans med att partiet inte heller haft några 
korruptionsskandaler. I mångas ögon symboliserar därför Jobbik det nya Ungern med 
klassiska ideal (Byström, 2014: 202).  
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Det auktoritära arvet som Ungern bär på kan ha influerat synen på lag och ordning. Bildandet 
av Ungerska gardet utgjorde kritik mot den ungerska poliskåren som inte ansågs kunna 
upprätthålla lag och ordning i samhället. Istället ansåg Jobbik att det krävdes hårdare tag för 
att bekämpa kriminaliteten. Gardet förbjöds 2009, men nya grupper har tagit vid med lika 
starka kopplingar till Jobbik utan att poliskåren har ingripit i någon större utsträckning 
(Byström, 2014: 200- 202).  
 
Teorin om det auktoritära arvets betydelse för radikala högerpopulistiska partier menar att 
historien är avgörande i synen på auktoritanism. I forna kommunistiska länder, så som 
Ungern, proklamerar radikala högerpopulistiska partier för en mer auktoritär politik samt en 
starkare statlig kontroll (Langenbacher & Schellenberg, 2011: 16).  Jobbik efterlyser ett större 
statligt ägande av exempelvis mark, vatten och skog, men även vattenreningsverk och 
flygplatser som i dagsläget är privatägda (Johansson & Lerulf, 2012: 29). Genom att bilda 
Ungerska gardet visade Jobbik deras auktoritära ståndpunkt som de behållit; partiet vill att 
samhället ska styras genom lag och ordning och att den nuvarande kriminalpolitiken ska bli 
strängare. 
 
Mycket tyder på att det auktoritära arvet Ungern besitter har hjälpt Jobbik i dess framgång; 
vänsterns misslyckande i att göra upp med sin mörka historia och samtidigt partiets egna 
avstånd till kommunismen, Jobbiks adresserandet av postkommunistiska problem och dess 
auktoritära drag kan vara tilltalande för väljarna.  
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6 Resultat/ Diskussion  

Genom att analysera fallet Jobbik och Ungern utifrån de fem valda teorierna blir det tydligt att 
vissa teorier i större utsträckning kan förklara Jobbiks framgång än andra. Däremot kan 
Jobbiks framgång till viss del tolkas utifrån alla teorier. I denna del kommer teorierna att 
sammanfattas och diskuteras med avseende på förklaringskraften på fallet. För att tydliggöra 
kan denna studie av Jobbik inte fullständigt förklara partiets framgång, då endast fem teorier 
om efterfrågan på radikala högerpopulistiska partier på makronivå har undersöks och därmed 
måste analysen och resultatet ses som möjliga, och inte uteslutande, förklaringar. Analysen 
kommer att kunna peka på makroförhållanden som varit viktiga i Jobbiks utveckling. 
 
Jobbiks valframgångar kan förstås som en kombination av händelser och utvecklingar. Teorin 
om moderniseringens gynnsamma krafter för radikala högerpopulistiska partier är svår att 
begrunda, då ett direkt samband mellan övergången till marknadsekonomi och Jobbiks 
framgångar är omöjlig att påvisa på grund av tidsaspekten. Det samma gäller medlemskapet i 
Europeiska Unionen; Ungern ingick medlemskap 2004 och Jobbik fick sitt genombrott fem år 
senare i valet till Europaparlamentet. Det är inte möjligt att isolera denna händelse som en 
anledning till Jobbiks framgångar. Självfallet har personer som missgynnats av utvecklingen 
uppkommit, vilka kan ha kommit att söka sig till Jobbik. Däremot går det inte att visa på att 
dessa personer endast har missgynnats av moderniseringen och inte av exempelvis den 
ekonomiska krisen. Till detta hör även att en stor del av Jobbiks väljare är studenter och 
utbildade och räknas därmed inte som förlorare av moderniseringen. Det är således svårt att 
peka på att moderniseringen, både övergången till ett postindustriellt samhälle och 
medlemskapet i Europeiska Unionen, är anledningen till Jobbiks valframgångar.  
 
Teorin om etnisk motreaktion belyser en viktig poäng att etnisk nationalism alltid varit 
närvarande i Ungern, vilket självfallet skapar gynnsamma förutsättningar för ett etablerande 
av ett radikalt högerpopulistisk parti som Jobbik. Partiet har vunnit politisk mark och väljare 
genom att som första parti politisera minoritetsgrupper och speciellt romer. I och med 
finanskrisen kunde Jobbik koppla minoritetsgruppen till konsekvenserna av krisen, vilket 
konkretiserade politiseringen. Således kan teorin om etnisk motreaktion till viss del förklara 
partiets utgångspunkt, vilket sedan kom att utvecklas då politiseringen av romer kopplades till 
konsekvenserna av både den nationella och globala finanskrisen.  
 
Samtidigt överlappas etnisk motreaktion till viss del av teorin om auktoritärt arv, eftersom 
även den framhäver minoriteters avgörande roll gällande radikala högerpopulistiska partiers 
framgång i postkommunistiska länder. Utöver minoriteter belyser denna teori en bredare bild 
av det ungerska samhället som kommit att gynna Jobbik. Partiet har inga anknytningar till 
kommunismen, vilket gör att partiet i många väljares ögon betraktas som representanter för 
det nya Ungern. Detta har kommit att vara betydelsefullt för Jobbik, eftersom många väljare 
tar avstånd ifrån partier som inte gjort upp med sin mörka historia. Utöver detta har Jobbik 
inte kantats av korruptionsskandaler likt många andra partier i Ungern. Därtill adresseras 
postkommunistiska problem i partiets förda politik, så som korruption, EU- utvidgningen och 
minoriteter. Teorin om auktoritärt arv bedöms ge en bredare bild av utgångsläget för ett 
radikalt högerpopulistiskt parti i Ungern än teorin om etnisk motreaktion. Detta grundar sig i 
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att den förstnämnda inbegriper frågan om minoriteter, precis som etnisk motreaktion, men 
även ytterligare punkter som är viktiga att belysa så som korruption och synen på suveränitet i 
avseende på EU- medlemskapet.  
 
Varken moderniseringen, etnisk motreaktion eller auktoritärt arv kan till fullo förklara Jobbiks 
starka väljarstöd. Etnisk motreaktion och auktoritärt arv pekar på utgångsläget ett radikalt 
högerpopulistiskt parti kan befinna sig i. Det finns starkare samband mellan Jobbiks växande 
väljarstöd och händelser, som mer konkret har påverkat dess utveckling till att bli det tredje 
största partiet i Ungern. Till dessa händelser hör bland annat den nationella ekonomiska krisen 
som gav Ungern dåliga förutsättningar att klara av den globala finanskrisen år 2007. Vid 
undersökandet av korrelationen mellan Ungerns arbetslöshet och Jobbiks väljarstöd finnes en 
positiv sådan fram till 2010. Den tilltagande arbetslösheten i kombination av protesterna som 
framfördes av folket till följd av budgetåtstramningarna ledde till en omfattande 
legitimitetskris för den sittande regeringen. Således kan den stigande arbetslösheten och 
budgeståtstramningarna ha bidragit till att ett alternativ till de konventionella partierna söktes, 
vilket ansågs vara Jobbik. I samband med Ungerns ekonomiska utsatthet valdes socialistiska 
MSZP till att styra landet ytterligare en mandatperiod. Efter valet avslöjades den dåvarande 
premiärministerns erkännande om lögner gällande den ungerska ekonomiska situationen och 
de stora budgetunderskotten, vilket föga förvånande ledde till massiva protester. Under 
samma tid avslöjades även ett flertal korruptionsskandaler kopplade till de konventionella 
partierna. Dessa avslöjanden orsakade en stor legitimitetskris för framförallt MSZP, vilket 
ytterligare ledde till att ett alternativ till den styrande politiken söktes.  
 
Kombinationen av legitimitetskriserna gällande den sviktande ekonomin, 
korruptionsskandalerna och premiärministerns erkännande banade vägen för 
antietablissemangspartiet Jobbik, som förde en starkt kritisk politik gentemot den politiska 
eliten och etablissemanget. Detta attraherade väljare som var missnöjda med regeringens 
hantering av nationens ekonomiska situation, främst studenter och högutbildade, men även de 
som drabbats hårt av budgetåtstramningar och arbetslösheten. Till detta politiserade Jobbik 
romer och kopplade minoritetsgruppen till den ekonomiska krisen genom att anklaga gruppen 
för att urholka den ungerska välfärden. Detta kom att attrahera antiromska väljare, speciellt 
efter de två uppmärksammade morden som nämndes i analysdelen. Jobbik lyckades därmed 
förena en bred väljarbas, som alla ställde sig kritisk till de konventionella partierna.  
 
Efter att ha analyserat Jobbiks framgång utifrån de fem valda teorierna blir det tydligt att det 
finns något som varit avgörande för Jobbiks framgång; partiet betydelse som ett 
antietablissemangsparti. Från 2006 och fyra år framåt kantades Ungern av den globala 
finanskrisen, korruptionsskandaler och en legitimitetsskandal för socialistiska MSZP, vilket 
ledde till ett politikerförakt. Dessa skandaler har Jobbik utnyttjat väl till partiets fördel och 
lyckats ena en bred väljarbas kring deras politik; studenter och högutbildade, personer som 
drabbats av krisen samt väljare med antiromska och antisemitiska värderingar. 
 
För att anknyta till frågeställningen om vilka makroförhållanden som kan förklara Jobbiks 
framgång kan partiets snabba utveckling förstås som en kombination av händelser som partiet 
har utnyttjat och gynnats av. I första hand kan det auktoritära arvet ses som en fördelaktig 
utgångspunk för partiet, medan teorierna angående ekonomisk och politisk kris kan förklara 
Jobbiks snabba ökning i väljarstöd. Det som i synnerhet har varit mest betydelsefullt för 
väljarframgångarna är Jobbiks antietablissemangspolitik. De konventionella partiernas 
politiska och ekonomiska legitimitetskriser har otvivelaktigt gynnat Jobbik som ett 
antietablissemangs- och radikalt högerpopulistiskt parti.  
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7 Slutsats  

Uppsatsen syfte var att undersöka vilka makroförhållanden i Ungern som kommit att påverka 
det radikala högerpopulistiska partiet Jobbiks framgång genom att analysera empirin utifrån 
fem olika teorier. I uppsatsen framgår det att teorierna i viss mån kompletterar och överlappar 
varandra, men att en klar koppling mellan Jobbiks väljarstöd och Ungerns makroförhållanden 
går att utläsa. Följaktligen blir slutsatsen att Jobbiks valframgångar inte grundar sig i en 
enskild händelse eller utveckling på makronivå, utan samverkande sådana har möjliggjort 
partiets snabba framväxt och starka väljarstöd. Synbart blir att det auktoritära arvet som 
Ungern besitter har givit Jobbik en gynnsam utgångspunkt i politiken, då partiet har adresserat 
frågor kopplade till historien. Landets ekonomiska situation, både före och efter den globala 
finanskrisen, samt den politiska utvecklingen med avseende på de konventionella partiernas 
legitimitetskriser, har varit väsentligt för Jobbiks framgång. Det som förenar dessa tre teorier 
och som är grundpelaren till partiets snabba tillväxt är Jobbiks betydelse som ett 
antietablissemangsparti. Det är missnöjet och misstron till de konventionella partierna som 
förenar partiets breda väljarbas. Väljarnas önskan om ett alternativt till den förda politiken 
som tar avstånd från de konventionella partierna fanns i det nybildade 
antietablissemangspartiet Jobbik.  
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