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Abstract 

Denna uppsats är en kritisk diskursanalys som gjorts på material, som Ungerns regering 

har lagt ut på sin officiella hemsida, med syfte att analysera deras syn på migranter, 

asylsökande och flyktingar. Jag har använt mig av ett tillvägagångsätt som van Dijk ut-

vecklat och som bygger på olika diskursiva strategier och parametrar för att göra detta. 

Målsättningen är att få en fördjupad förståelse för hur en diskurs kan påverka en befolk-

ning genom att ta reda på vilka strukturer och strategier som används i tal, text och and-

ra kommunikationsmöjligheter i Ungern. Det har också varit viktigt för mig att förstå 

hur nationalism och xenofobi utformas och används i ett samhälle enligt forskning och i 

litteraturen, för att skapa förståelse för kontexten som den utvalda diskursen finns inom. 

Min analys visar på att Ungern arbetar systematiskt med att marginalisera migranter, 

asylsökande och flyktingar. Ungern skapar en nationalistisk anda genom det språk de 

använder samt genom hur de direkt eller indirekt påverkar, via nationalistiska och poli-

tiska högerinriktade grupper, en syn på migranter och flyktingar som likställs med ett 

hot till det Ungerska samhället och dess kultur. I denna uppsats har jag fått en fördjupad 

förståelse för det samband som finns mellan dominans och produktion av en diksurs. 

Jag har fått insikt i hur Ungerns regering använder strategier som påverkar hur den Un-

gerska befolkningen ser på situationen gällande migranter, asylsökande och flyktingar. 

Nyckelord : nationalism, xenofobia, Ungern, migrant, asylsökande, flykting, dominans, 

folkomrösting 
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1. Inledning 

Idag kan det konstateras att i flera av Europas länder får politiska grupperingar med värde-

ringar baserat på nationalism, främlingsfientlighet och intolerans större acceptans och mot-

tagande. De växer sig allt starkare. Det sker i Sverige, i Frankrike, i Grekland och specifikt 

i Ungern. I Europarådets rapport författad av Nils Muiznieks beskrivs det bland annat att 

migranter, asylsökande och flyktingar blivit måltavlor för hatbrott och hatpropaganda i 

Ungern. Manifestationer av xenofobi har flera gånger förekommit i den politiska diskur-

sen, landets media, men även generellt i samhället.  Europarådet menar att det finns en risk 2

för migranter, asylsökande och flyktingar att bli syndabockar, på samma sätt som romer 

och judar varit och fortfarande är. Det gäller i synnerhet i de högerextrema organisationer-

nas ögon och i de xenofobiska hatbrotten.   3

 I Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

(ECHR) står det i artikel 14 att det ska finnas ett förbud mot diskriminering. De fri- och 

rättigheterna som anges i konventionen ska följas utan någon diskriminering på grunder 

som exempelvis religion.  Europarådets rapport beskriver att diskriminering på grund av 4

religion i Ungern sker systematisk vilket är en tydlig kränkning mot det mänskliga rättig-

heterna. I ECHR artikel 5 står det även att ”Var och en har rätt till frihet och personlig sä-

kerhet” . Europarådet skriver i sin intervention att: 5

  
”Under this procedure, asylum applications are hardly ever examined on 
the merits and some asylum seekers have seen their claims processed in 
less than a day and have been sent back to Serbia directly from the transit 
zone. According to reports, only a few asylum seekers were allowed to enter 

 Council of Europe: Commissioner for Human Rights, Report by Nils Muižnieks Commissioner for Human 2

Rights of the Council of Europe following his visit to Hungary from 1 to 4 July 2014, 16 December 2014, Com-
mDH(2014)21, s. 19. 

 Council of Europe: Commissioner for Human Rights, 2014, s. 20. 3

 Council of Europe, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as 4

amended by Protocols Nos. 11 and 14, 4 November 1950, ETS 5, art 14.

 Council of Europe, 1950, art 5.5



through the official crossing border points. In one serious incident that oc-
curred on 16 September 2015 at the Röszke crossing point, water cannons 
and tear gas were used by the Hungarian authorities against migrants 
trying to enter Hungary.”  6

 Jag anser att den information som Europarådet ger, tydligt visar på att de 

förhållanden som migranter och asylsökande möter inte ger dem någon personlig säkerhet 

vilket också strider mot de mänskliga rättigheterna enligt artikel 3 i ECHR.  Europarådets 7

rapport som publicerades den 16 december 2014 tar upp och behandlar den problematik 

som Ungern står inför när det gäller att följa de mänskliga rättigheterna.  Nästan precis ett 8

år senare publicerar Europarådet en intervention där problematiken fortsatt behandlas.  9

 Vidare har både Amnesty International och Human Rights Watch under 

2015 och 2016 skrivit rapporter som bekräftar den problematik som presenterades av Eu-

roparådet redan 2014. Amnesty International skriver bland annat om ett pre-transitläger i 

Horgoš (Хоргош) som ligger på den Serbiska-Ungerska gränsen. I detta läger beskrivs för-

hållandena som inhumana. Den enda källa till vatten som finns i lägret är ett par vaskar och 

längst med stängslet finns det en rad med portabla toaletter. Där finns inga duschar för 

människorna i lägret att tvätta sig i och det finns heller ingen plats för barn att leka eller för 

vuxna att vila. Amnesty International skriver att de flesta av familjerna stannar i de provi-

soriska hemmen gjorda av små tält för att komma undan smutsen och den heta solen. Am-

nesty International menar på att olika organisationer försöker att skapa listor på befolk-

ningen i lägret, men det finns ingen officiell lista med personer som exempelvis har speci-

ella behov eller är extra sårbara. Ett exempel som tas upp berättar om en mamma som är 

sjuk och lider av mycket smärta. Denna mamma är i brådskande behov av behandling vil-

 Council of Europe: Commissioner for Human Rights, Third Party Intervention by the Council of Europe Com6 -

missioner for Human Rights under article 36 of the European Convention on Human Rights, Applications No. 

44825/15 and No. 44944/15, S.O. v. Austria and A.A. v. Austria, 17 December 2015, CommDH(2016)3, s. 4. 

 Council of Europe, 1950, art 3. 7

 Council of Europe: Commissioner for Human Rights, 2014. 8

 Council of Europe: Commissioner for Human Rights, 2015. 9
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ket hon inte kan få i lägret.  Det läget som beskrivs i Horgoš förklarar också Human 10

Rights Watch finns i två fångläger för migranter i Röszke.  11

 Human Rights Watch (HRW) skriver om hur specifikt sårbara personer får 

spendera flera veckor i dåliga förhållanden i väntan på besked. HRW menar att situationen 

för dessa personer har förvärrats sedan en ny lag trädde i kraft den 5 juli 2016 som tillåter 

polis att trycka tillbaka asylsökande som befinner sig 8 kilometer in i Ungern. I detta fall 

finns det inget undantag för specifikt sårbara personer trots att de är befriade de facto från 

procedurerna i transitområdet. De sänds då tillbaka till den Serbiska gränsen för att där få 

vänta på att få komma in i Ungern, vilket enbart 15 asylsökare om dagen gör på de båda 

transitområdena. Därmed får många sårbara personer vänta vid gränsen i flera veckor. 

HRW har även dokumenterat flera fall där migranter och asylsökande har utsatts för våld 

där ungersk polis, militär och/eller lokala fältvakter svårt misshandlat personer som krossat 

den ungerska gränsen.  12

 Som tidigare togs upp är det som dessa personer får genomlida inte i linje 

med ECHR. Det anses att den situation som dessa människor befinner sig i strider mot ar-

tikel 3 som säger att ingen får utsättas för omänsklig behandling. Det anses att det som 

Amnesty International och HRW rapporterar om i högsta grad ses som omänsklig behand-

ling.  

1.1. Problemformulering, syfte och frågeställningar 

I Ungern råder inte en medial frihet och kampen mot intolerans och diskriminering verkar i 

stora drag obefintligt. Högerextremism och nationalism är nu det som kännetecknar det 

politiska klimatet i Ungern.  Det parti som styr landet är Fidezs med landets premiärmi13 -

 Gardos, Todor & Wyss, Alice, The long crossing to Hungary: refugees between borders and barbed wire, 10

Amnesty International, 11 August 2016, åtkomst 16 november 2016, <https://www.amnesty.org/en/latest/cam-
paigns/2016/08/the-long-crossing-to-hungary/> 

 Human Rights Watch, Hungary: Abysmal Conditions in Border Detention, 11 September 2015, åtkomst 16 11

november 2016, <https://www.hrw.org/news/2015/09/11/hungary-abysmal-conditions-border-detention>.

 Human Rights Watch, Hungary: Failing to Protect Vulnerable Refugees, 20 September 2016, åtkomst 16 no12 -
vember 2016, <https://www.hrw.org/news/2016/09/20/hungary-failing-protect-vulnerable-refugees>.

 Byström, Gabriel, Tystnadens triumf, Ordfront, Stockholm, 2014, s. 170-2, 174-5, 177-9.13
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nister Viktor Orbán i spetsen. Partiet styr landet med en kvalificerad majoritet och genom 

denna makt har partiet antagit en ny konstitution samt gjort omfattande förändringar i 

grundlagen.  Även Europarådets rapport från 2014 visar på den hårda nationalistiska anda 14

som råder i Ungern. Rapporten tar upp de olika rasistiska aspekter samt det hat som finns 

gentemot minoriteter i Ungern. Att det också förekommer en acceptans gentemot högerex-

trema organisationer och att det inte finns något riktigt skydd för dem som blir utsatta för 

hatbrott visar tydligt på den problematik som Unger står inför när det gäller att upprätthålla 

de mänskliga rättigheterna.  15

 Europarådet skriver även i sin intervention från 2015 om hur den nuvarande 

situationen för asylsökande inte stämmer överens med den internationella och Europeiska 

människorättsstandarden. De påstår att ingen för närvarande kan åtnjuta ett internationellt 

skydd i Ungern på grund av den rådande situationen  16

 Utifrån de föreställningar som jag hade när jag började med den här uppsat-

sen till de jag har fått genom det material som jag kommit över under processens gång så 

har jag omvärderat den syn som jag har om Ungern. Den omvärdering som gjorts är att 

migranter, asylsökande och flyktingar befinner sig i en mycket mer utsatt situation än den 

som jag till en början utgick ifrån. Efter att ha gått igenom mycket material som behandlar 

den rådande situationen i Ungern ställde jag mig frågan hur de ungerska myndigheterna 

påverkar befolkningen i landet gällande den problematik som ovan presenterats. Mitt syfte 

med uppsatsen blev därmed att få en fördjupad förståelse för hur en diskurs eventuellt på-

verka en befolkningen. Den frågeställning som då ställs är: 

Vilka diskursiva strategier använder Ungerns regering i det material som jag studerar? 

Vilka insikter kan man få av dessa? 

 Byström, 2014, s. 27, 31-32, 34-5.14

 Council of Europe: Commissioner for Human Rights, 2014, s. 21-24.  15

 Council of Europe: Commissioner for Human Rights, 2015, s. 10. 16
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1.2. Terminologilista 

Jag anser att det är viktigt att jag förtydligar vissa begrepp i uppsatsen på grund av det 

ämne som uppsatsens material behandlar. Vad som är viktigt att förstå är att Ungern i sin 

diskurs kan använda sig av begreppen migrant, asylsökande och flykting på ett annat sätt 

än vad exempelvis Amnesty International och HRW gör. Detta på grund av värdering som 

Ungern lägger i begreppen vilket kommer förstås i analysen. Jag anser därför att det är vik-

tigt att jag förtydligar den definition som jag använder mig av när jag i uppsatsen nämner 

migrant, asylsökande och flykting.  

Migrant: En migrant är en person som valt att flytta på grund av att personen huvudsakli-

gen vill förbättra sin livssituation och inte på grund av att personen är utsatt för dödshot.  17

Asylsökande: Refererar till en person som söker skydd i ett land, men som inte har fått ett 

beslut om hen kommer att få uppehållstillstånd.  18

Flykting: En flykting är en person som på grund av fruktar flyr eller har flytt.19

1.3. Material och avgränsningar  

Jag har valt att avgränsat mig till att undersöka Ungerns regerings diskurs utifrån fyra tex-

ter som publicerats på regeringens officiella hemsida. Jag har även valt att avgränsa mig 

till den diskurs som rör migranter, asylsökande och flyktingar då det är ett intressant och 

aktuellt ämne med tanke på den folkomröstning som hölls i Ungern den 2 oktober 2016 

 United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR viewpoint: ‘Refugee’ or ‘migrant’ – Which is 17

right?, 11 Juli 2016, åtkomst 18 december 2016, <http://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/55df0e556/unhcr-

viewpoint-refugee-migrant-right.html>.

 Migrationsverket, Fakta om att söka asyl, 2013-12-11, åtkomst 18 december 2016, <http://www.migrations18 -

verket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-asylsokande/Fakta-om-att-soka-asyl.html>

 Konvention angående flyktingars rättsliga ställning, GA res. 429 (V), 28 juli 1951, art. 1.19
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gällande migranter, samt även på grund av den främlingsfientlighet som regeringen uttryc-

ker.  

1.4. Primärmaterial 

I urvalsprocessen utgick jag från det datum som folkomröstningen ägde rum (2 oktober 

2016) och kollade på material som publicerats på regeringens hemsida två månader innan 

samt två månader efter folkomröstningen. På hemsidans sökfunktion sökte jag i olika 

kombinationer på ”migration”, ”asylum seeker”, ”refugee” och ”referendum” och utgick 

från de datumen som valts till urvalsprocessen. Efter noga genomgång av det material som 

fanns tillgängligt valdes följande texter ut.  

Texterna som utgör denna uppsats primärmaterial kommer från etablerade 

nyhetsforum i Ungern och är inte texter som regeringen själva framställt. Efter att texterna 

publicerats på de olika nyhetsforumen har regeringen valt att publicera dessa texter på sin 

officiella hemsida. Jag har i processen i att försöka urskilja de diskursiva strategier, som 

Ungers regering använder genom att publicera detta material på sin hemsida, sett de fyra 

texterna som en helhet då de behandlar samma ämne, det vill säga situationen gällande mi-

granter, asylsökande och flyktingar. Jag anser att de måste förstås i sin fullhet och jag un-

dersöker dem därför som en diskurs.  

 Den första och tredje texten är utgivna av den ungerska nyhetsbyrån MIT 

och de är utformade som kortare nyhetsutskick.  Den första texten är ett nyhetsutskick 20

som påstår att massmigrationen är organiserad. Texten citerar och hänvisar till premiärmi-

nisterns säkerhetsrådgivare György Bakondi. Det hänvisas i texten till att Bakondi sagt att 

Europa befinner sig i en situation där politisk säkerhet hotas på grund av den organiserade 

illegala migration som Islamiska Staten (IS) står bakom. Han menar att EU:s institutioner 

har försvagats och att det är ett faktum att många människor hellre stöttar migration snara-

 Website of the Hungarian Government, Mass migration is organised, aggressive and illegal, 2016-08-08, 20

åtkomst 4 oktober 2016, <http://www.kormany.hu/en/news/mass-migration-is-organised-aggressive-and-
illegal>.; Website of the Hungarian Government, Hungary could see the arrival of hundreds of thousands of 

people, 2016-09-27, åtkomst 7 oktober 2016, <http://www.kormany.hu/en/prime-minister-s-office/news/hun-
gary-could-see-the-arrival-of-hundreds-of-thousands-of-people>. 
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re än att förhindra det. Det är något som nyhetsutskicket framställer som problematiskt. 

Texten publicerades den 8 augusti 2016 på Ungerns hemsida.  21

 Den tredje texten talar om konsekvenserna om massmigration skulle bli ett 

faktum. Denna text citerar och hänvisar till uttalanden av Ungers minister, János Lázár, 

ansvarig för premiärministerns kontor. Nyhetsutskicket tar upp hur migrationen skulle 

komma att påverka alla i Ungern då det inte enbart skulle handla om en temporär föränd-

ring i landet, utan en bestående. Nyhetsutskicket hänvisar också till att János Lázár säger 

att på grund av att det skulle bli en bestående förändring i landet är det lika viktigt för alla 

att visa sitt stöd och gå och rösta i folkomröstningen. Det spelar ingen roll vilken politiskt 

tillhörighet en person har - det är allas ansvar att bevara landet som det är. Texten publice-

rades den 27 september 2016 på regeringens hemsida.  22

Den andre texten är en intervju som Viktor Orbán medverkat i som gjorts av 

den Ungerska online portalen Origo. Intervjun fokuserar på den folkomröstning som hölls 

den 2 oktober 2016, samt om Ungerns suveränitet som regeringen anses påverkas av flyk-

tingsituationen. I intervjun pratar Viktor Orbán om den då kommande folkomröstningen 

och vilka konsekvenser migration har och kommer att få på Ungern och Europa. Han tar 

upp vilka konsekvenser det skulle få för landet om de skulle släppa in den kvot av migran-

ter som EU ”påtvingar” dem. Detta för att poängtera hur viktigt det är att alla i landet rös-

tar nej till migranter. Orbán påstår i denna intervju även att det som Europa står inför inte 

är någon flyktingkris. Han menar snarare att det som Europa går igenom är en konsekvens 

av de civilisations fenomen där världen blivit en enda global stad. Han påstår därför att 

folkomröstningen en ett fundamentalt måste för Ungerns och Europas fortlevnad. Texten 

publicerades den 22 september 2016 på regeringens hemsida.  23

Den fjärde texten är också en intervju med Viktor Orbán som tidningen 

Passauer Neuer Presse gjort och som sedan publicerats både på Viktor Orbáns egna offici-

ella hemsida och på regeringens officiella hemsida. Även denna intervju tar upp och be-

 Website of the Hungarian Government, 2016-08-08.21

 Website of the Hungarian Government, 2016-09-27.22

 Website of the Hungarian Government, I love this country, and I do not want to see anyone change it under 23

orders from outside, 2016-09-22, åtkomst 4 oktober 2016,  <http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/the-

prime-minister-s-speeches/viktor-orban-i-love-this-country-and-i-do-not-want-to-see-anyone-change-it-under-
orders-from-outside>.
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handlar Ungerns relation till den rådande flyktingsituationen i Ungern och Europa. Orbán 

menar att varje stat får stå för sina egna handlingar och de som väljer att ta in migranter, 

asylsökande och flyktingar får själva ta konsekvenserna av det. Orbán tar även upp och 

pratar om vilken inverkan muslimer skulle ha på det ungerska samhället. Han påstår att 

Ungern inte kan ta in migranter på grund av den skillnad som finns mellan dem och det 

samhälle som Ungern lever i. Han gör en tydlig åtskillnad mellan ungrare och muslimer 

och menar på att på grund av den naturliga skillnad som finns mellan dem kan de inte leva 

tillsammans. Texten publicerades den 21 oktober 2016 på regeringens hemsida.  24

1.4.1.Sekundärmaterial 

Amnesty International arbetar som organisation med att genom sina undersökningar be-

kämpa kränkningar av de mänskliga rättigheterna som sker världen över. Organisationen 

jobbar bland annat med att ändra förtryckande lagar, frita människor som blivit fängslade 

på grund av att de höjt sina röster samt sätta förtryckare inför rättan.   Det gör Amnesty 25

International genom att undersöka och avslöja fakta när våld och kränkande handlingar 

uppstår. De sätter påtryckningar på regeringar, organisationer och företag med makt. Ge-

nom att se till att dessa håller sina löften och följer den internationella rätten får många 

människor runt om i världen en tryggare tillvaro.  I Amnesty Internationals rapport ”The 26

long crossing to Hungary: refugees between borders and barbed wire” ges en bild av hur 

personer som lever i transitlägret i Horgoš på den Serbiska-Ungerska gränsen. Rapporten 

tar upp de inhumana förhållanden som människorna i lägret lever i och den osäkerhet de 

står inför då de inte vet vad som kommer hända näst. Rapporten beskriver den både psy-

kiska och fysiska ohälsa som många lever i och det oengagemang som de ungerska myn-

digheterna visar gentemot detta. Amnesty International menar att de förhållanden och den 

 Website of the Hungarian Government, Interview with Prime Minister Viktor Orbán in the newspaper Pas24 -

sauer Neuer Presse, 2016-10-21, åtkomst 7 oktober 2016, <http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/the-
prime-minister-s-speeches/interview-with-prime-minister-viktor-orban-in-the-newspaper-passauer-neuer-
presse>.

 Amnesty International, What we do, åtkomst 3 januari 2017, <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/>.25

 Amnesty International, What we do.26
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behandling som dessa människor får utstå inte ger dem ett värdigt liv vilket Amnesty In-

ternational menar att de ska ha möjlighet till.  27

 Human Rights Watch (HRW) tar också upp och behandlar denna fråga. De 

skriver i sin rapport ”Hungary: Failing to Protect Vulnerable Refugees” om hur flyktingar 

som mött ungersk polis och militär vid den ungerska gränsen eller inne i landet. Rapporten 

tar upp hur de som tagit sig över gränsen blivit utsatta för våld och inhuman behandling. 

Asylsökande berättar om hur de har blivit slagna med batonger och nävar samt hur de även 

blivit sparkade och blivit bitna av hundar. Det finns de som också blivit utsatta av att ha 

fått tårgas och vatten skjutet på sig så familjer skingrats. HRW menar att medlemsländer i 

EU inte borde skicka tillbaka asylsökande till Ungern trots Dublinförordningen, som tillå-

ter stater att skicka tillbaka asylsökande till det första landet de sökte asyl i, på grund av de 

inhumana förhållandena som råder där.  HRW skriver även i sin rapport ”Hungary: 28

Abysmal Conditions in Border Detention” om de förhållanden som människorna lever un-

der i de två migaranthäkten i Roszke på den Serbiska-Ungerska gränsen. I detta läger hålls 

asylsökande och migranter enligt HRW kvar i flera dagar för att registreras. En process 

som enligt HRW är långt från de internationella obligationerna som Ungern har. Fortsatt tar 

rapporten upp hur de ungerska myndigheterna brådskande borde tillta åtgärder för att för-

bättra den, enligt HRW, inhumana  situation som personerna i häktet får leva under. De 

häktade migranterna lever i små kluster av tält som omringas av metallstängsel. HRW skri-

ver att dessa tältklustren ofta är överfulla samt medför dåliga hygien- och 

sovförhållanden.  29

Likt som Amnesty International är HRW en frivilligorganisation som jobbar 

för att främja de mänskliga rättigheterna. HRW är kända för sin korrekta faktasökning, ef-

fektiva hantering av media och riktad påverkan som ofta sker i partnerskap med andra 

människorättsgrupper. Varje år publicerar HRW över 100 rapporter och sammanfattningar 

om människorättsförhållanden i ungefär 90 länder vilket genererar en omfattande uppdate-

ring i lokala om internationella medier.   En utav de stöttepelare som Amnesty Internatio30 -

 Gardos, Todor & Wyss, Alice, 2016. 27

 Human Rights Watch,  20 September 2016. 28

 Human Rights Watch,  11 September 2015.29

 Human Rights Watch, About, åtkomst 3 januari 2017, <https://www.hrw.org/about>.30
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nal och HRW kan använda sig av i sitt arbete är den Europeiska konventionen om skydd 

för de mänskliga rättigheterna (ECHR). ECHR är en konvention som ämnar att trygga ett 

universellt granskande av de mänskliga rättigheterna. Konventionens syfte är att utveckla 

och vidmakthålla de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna för var och 

en som befinner sig under konventionens skydd.  31

 Den mellanstatliga organisationen Europarådet som utgörs av 47 medlems-

stater arbetar också med att främja de mänskliga rättigheterna i Europa.  Europarådet job32 -

bar i ett nära partnerskap med EU och samarbetar även med FN samt flera andra aktörer 

som kan främja organisationens syfte.  2014 publicerade Europarådet en rapport skriven 33

av Nils Muiznieks, som är Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheterna, vilken 

framställdes efter det besök som Muiznieks gjorde i Ungern den 1 till 4 juli 2014.    34

 Rapportens avsnitt 2.1 till 2.1.6 visar på det hårda nationalistiska anda som 

råder i Ungern. Min tanke är att använda det materialet för att få förståelse för varför hö-

gervindarna har fått så starka tag och för att få förståelse för hur situationen ser ut i 

Ungern. Denna delen av rapporten tar upp olika rasistiska aspekter samt det hat som finns 

gentemot olika minoriteter som finns i Ungern. Tar upp det hat som finns mot dessa mino-

riteter och hur de utsätts för olika hatbrott. Rapporten behandlar också hur extrema organi-

sationer fått fäste i Ungern och hur det finns en acceptans kring dessa grupper. Rapporten 

tar även upp hur regeringen svarat till dessa hatbrott samt hur de ställer sig till de rasistiska 

vindarna som blåser inom landet.  35

 Den andra delen som jag anser vara relevant i denna rapport är avsnitt 3 som 

behandlar vilka rättigheter immigranter, asylsökande och flyktingar har. Avsnittet tar upp 

olika aspekter kring hur Ungern lever upp till dessa rättigheter samt hur de kan förbättra 

implementeringen av dem.  36

 Council of Europe, 1950, s. 5. 31

 Council of Europe: Commissioner for Human Rights, Our member States, åtkomst 27 december 2016 <http://32

www.coe.int/en/web/about-us/our-member-states>. 

 Council of Europe: Commissioner for Human Rights, Structure, åtkomst 27 december 2016, <http://www.co33 -
e.int/en/web/about-us/structure>. 

 Council of Europe: Commissioner for Human Rights, 2014. 34

 Ibid., s. 18-25.35

 Ibid., s. 36-43.36
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 2015 publicerade Europarådet även en intervention som behandlar den situa-

tion som Ungern befinner sig i gällande det besök Muiznieks gjorde i Ungern i juli 2014.  37

Jag tänker i denna intervention använda mig av avsnitt “Introduction of measures seriously 

restricting access to international protection” till och med avsnitt “Negative climate against 

refugees and asylum seekers and integration issues” samt “Conclusion”. De valda avsnitten 

behandlar hur Ungern satt upp ett stängsel på sina gränser mot Serbien och Kroatien samt 

hur asylsökningsprocesserna går till i Ungern. Avsnitten behandlar även hur de Ungerska 

myndigheterna anser att migranter och asylsökande är kriminella och de förhållanden som 

de får leva under på grund av detta. Europarådet skriver i dessa avsnitt om de omständig-

heter som migranter och asylsökande befinner sig i och hur de anser att dessa människor 

inte kan åtnjuta det skydd som de internationella mänskliga rättigheterna borde ge dem i 

Ungern.  38

 Det material som jag presenterat i ovan avsnitt anser jag vara relevant för mig 

då de visar på den omfattande acceptans som finns kring höger- och nationalistiska åsikter 

i Ungern och den problematik landet står inför gällande att upprätthålla de mänskliga rät-

tigheterna på grund av detta. Detta är relevant för att få förståelse för det primärmaterial 

som valts till denna uppsats.   

1.4.2.Källkritik 

Jag har använt mig av forskning, teori och metod som är relativt nyligen publicerade för att 

nyttja så relevant och aktuell litteratur som möjligt. I en av källorna som jag använder mig 

av i avsnittet om tidigare forskning, Gitte du Plessis, hänvisar jag teoretikern Slavoj Zizeks 

som arktikelförfattaren använder du Plessis använder sig av i sin artikel "Danish Demarca-

tions: Welfare State, Middle-class Nationalism, and Xenophobia.”. Detta då Zizeks teorier 

inte kunde nås i orginalmaterial, men ansågs relevanta till uppsatsens arbete.  Jag bedömer 

dock att teorin i du Plessis artikel är noggrant validerade, tolkade och refererade till och jag 

valde därmed att hänvisa till Zizeks genom du Plessis då jag anser Zizeks teori värdefull 

till min uppsatsen.  

 Council of Europe: Commissioner for Human Rights, 2015. 37

Council of Europe: Commissioner for Human Rights, 2015., s. 4-5, 7-8, 10-11.38
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 En del av sekundärmaterial jag använt är framtaget för att rapportera om 

oegentligheter i Ungern och har därmed ett specifikt syfte. Trots detta anser jag att sekun-

därmaterialet är framtaget på ett sakligt sätt. De har hjälpt mig att etablera en förståelse för 

den nuvarande situationen i Ungern och gett en relevant och nutida beskrivning från olika 

organisationer, oberoende av varandra. 

 Det är också viktigt att påpeka att som forskare är det svårt att hålla en helt 

objektiv tolkning av materialet och dess innehåll eftersom de reflekterar personliga per-

spektiv vid analys och diskussion. Jag har dock försökt utgå från ett så subjektivt förhåll-

ningssätt som möjligt under arbetets gång.  
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2. Litteraturöversikt och tidigare forsk-

ning 

I detta kapitel presenteras fakta samt teorier som rör nationalism och xenofobi för att skapa 

förståelse för den kontext som den utvalda diskursen finns inom. Vikten att förstå hur na-

tionalism och xenofobi utformas och används inom ett samhälle är väsentlig för förståelsen 

av kontexten i denna uppsats. Forskning som berör hur nationalism får fäste samt hur det 

fästet utvecklas kommer därmed att behandlas i detta kapitel. Denna forskning kommer att 

bidra till förståelsen för de insikter som kommer utifrån de diskursiva strategier och para-

metrae som Ungerns regering använder.  

2.1. Dr. Zlatko Sram 

Dr. Zlakto Srams artikel "Evaluating the Structure of Nationalistic Inclinations: Confirma-

tory Factor Analysis." är en förlängd rapport av en artikel som 2014 publicerades på kroa-

tiska i tidskriften Political Perspective.  Artikelns huvudsakliga syfte är att hantera de na39 -

tionalistiska tendenserna konstruktion.  40

 Srams anser att konceptet nationalism kan studeras på flera olika sätt och 

nivåer vilket gör att det kan vara svårt att skapa ett generell accepterat begrepp inom sam-

hällsvetenskapen. Han skriver att nationalism kan studeras utifrån en specifik politisk ideo-

logi eller som en process där en nation skapas eller en nationalstat etableras, men också 

som en individuell politisk inrikting. Sram påstår också att nationalism kan beskrivas som 

en uppfattning av nationell överlägsenhet med riktning mot nationell dominans. Exempel-

vis tar han upp att nationalism kan definieras i termer av ett starkt nationell fäste där det 

finns en stark medvetenhet av att vara sluten till sitt egen nation.   Artikeln definierar de 41

 Šram, Zlatko, 2016, "Evaluating the Structure of Nationalistic Inclinations: Confirmatory Factor Analysis.”, 39

Journal On Ethnopolitics & Minority Issues In Europe, vol. 15, no. 1, s. 51.

 Šram, Zlatko, 2016, s. 53.40

 Ibid., s. 51.41
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nationalistiska tendenserna som ett system av ömsesidig etniska inriktningar och sentiment 

som  

1. på en emotionell nivå indikerar en stark nationell identifikation 

2. på en kognitiv nivå som indikerar det närvarande hotet som exempelvis 

kan komma från fientliga nationer och länder 

3. genom ett potentiellt beteende indikerar etnisk uteslutning i form av xeno-

fobi  42

Sram menar att nationalistiska indikationer, likt många andra konstruktioner i den sociala 

och politiska psykologin, har en hierarkisk struktur.  43

2.2. Gitte du Plessis 

Gitte du Plessis refererar i sin artikel "Danish Demarcations: Welfare State, Middle-class 

Nationalism, and Xenophobia.” till filosofen Slavoj Zizeks teori om nationalism. Enligt du 

Plessis menar Zizeks att de element som håller ihop ett samhälle är delade relationer som 

strävar mot en ”sak” som bygger på åtnjutbara strukturer baserad på en fantasi. Denna 

”sak” kan bara vara tillgänglig för personer som tillhör det samhälle som saken kan appli-

ceras i, ett samhälle som andra inte förstår sig på och som de andra möjligen kan förstöra. 

Denna sak upplevs även vara det som ger glädje i livet hos dem som tillhör det samhälle 

som har den här saken då det är deras sätt att leva. du Plessis skriver att Zizeks menar att 

nationalism är bunden i denna nationella sak och att denna sak bestämmer vilket språk 

samhället ska tala, vilka kläder dess anhängare ska ha på sig och vilka artefakter som till-

hör samhället. Det är alltså denna sak som gör samhället unikt och som organiserar dess 

 Ibid., s. 52-3, 64, 65.42

 Ibid., s. 65-66.43
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njutning.  Enligt Zizek ska också spänningen av rasism och xenofobi utarma denna sak.  44 45

du Plessis menar att detta kan skapa en illusion hos samhället som innehar denna sak som 

sanktionerar att de har en naturlig och politisk korrekt rätt att stänga sina gränser för oöns-

kade människor som uppenbarligen inte ”passar in”.   46

2.3. Gabriel Byström 

Journalisten Gabriel Byström tar i sin bok ”Tystnadens triumf” upp hur Ungern efter att 

Viktor Orbán med Fidesz övertog makten 2010 förändrats till att bli ett land som inte ga-

ranterar mänskliga fri- och rättigheter trots att de tillhör EU där dessa ska garanteras. 

Boken tar upp och behandlar hur den ny konstitutionen tas fram och hur grundlagen änd-

ras, hur medierna blir mer och mer oberoende och hur samhället på djupet genomgår en 

förändring där högerextremism börjar tolereras. Byström visar i sin bok hur klyftorna i 

samhället ökar trots påtryckningar från vissa inom EU. Byström ger ett större sammanhang 

och en förståelse till det händelseförlopp som Ungern gått igenom via de skildringar som 

han gör baserat på den fakta som han samlat från journalister, statsvetare, privatpersoner, 

politiker och kulturarbetare.  47

2.4. Vassilis Petsinis 

Vassilis Petsinis skriver i sin artikel "The ‘New’ Far Right in Hungary: A Political Psycho-

logist's Perspective." att för att få förståelse för kollektiv identitet måste det förstås hur 

samordning och mobilisering roterar kring konceptet. Petsinis menar att det finns fem 

egenskaper/karaktärer som rör sig kring konceptet. Dessa är: samhörighet, särskiljnings-

förmåga, solidaritet, mening och tillhörighet. Kollektiv identitet ger ett tolkningsrätt av det 

 du Plessis, Gitte., 2015 "Danish Demarcations: Welfare State, Middle-class Nationalism, and Xenophobia." 44

Alternatives: Global, Local, Political, vol. 40, no. 1, s. 15-30, s. 16.

 du Plessis, Gitte., 2015, s. 19.45

 Ibid., s. 22.46

 Byström, 2014.47
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sociala samhället vilket hjälper till att skapa en förståelse och mening för gruppen. Till en 

början sätter denna mening grunden till det som medlemmarna i gruppen bygger sin solida-

ritet och banden av ömsesidigt förtroende på. Petsinis menar att det är detta som sedan le-

der till den konceptualisering av de kvalitéer som skiljer en grupp från andra grupper i det 

sociala samhället. Särskiljningsförmågan skapas därmed. När gruppens identitet blir politi-

serad borde dess medlemmar medvetet engagera sig i något som Petsinis beskriver som ett 

självmedvetet kollektiv i en maktkamp som utspelas i ett större samhälleligt sammanhang. 

Petsinis anser att det är politiseringen av den kollektiva identiteten som omvandlar en 

grupp från ” a ‘group of itself’ into a ‘group of and for itself’”  inom den politiska arenan. 48

Genom vissa aspekter kan den politiserade kollektiva identiteten definieras som en intensi-

fierad kollektiv identitet med en mer kvantitativ, kraftfull effekt än dess icke-politiska mot-

svarigheter.  49

 Petsinis skriver även att hanteringen av emotionalitet framkommer som en nyckel-

fråga inom kontexten för koordination och mobilisering. Han menar att hanteringen av en-

tusiasm och oro är de känslor som är extra viktiga. I alla valkampanjer fokuserar partier 

och kandidater på att generera en entusiasm för sig själva inom de målgrupper som de vill 

erhålla ett stöd från och för att skapa ett aktivt intresse i processen. När det gäller oro anser 

Petsinis att politiker utvecklar en känsla av kris hos människor vilket gör dem mer alerta 

samt uppmärksamma. Fortsättningsvis introduceras dessa sedan till en känsla av entusiasm 

vilket gör att samhället liknas med en festival.  Med särskild hänsyn till det politiska en50 -

gagemanget sporrar vanligtvis samordnarna för nationalistiska och populistiska rörelser 

massmobilisering genom den tillfälliga och schematiska fragmentering av samhället i föl-

jande segment: den påstått korrupta eliten och de ärliga massorna. Rörelsens eller gruppens 

samordnare använder sig av tekniker för att ”tvinga” den större delen av samhället att välja 

sida: antingen de korruptas eller de ärligas. I dessa sammanhang påstår dock inte rörelserna 

att anhängarna enbart är de ärliga utan även de som är de rätta bärarna av nationens normer 

 Petsinis, Vassilis, 2015, "The ‘New’ Far Right in Hungary: A Political Psychologist's Perspective." Journal Of 48

Contemporary European Studies, vol. 23, no. 2, s. 272-287, s. 274. 

 Petsinis, Vassilis, 2015, s. 273-4. 49

 Ibid., s. 274. 50
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och värden.  Petsinis skriver att den frekventa användningen av ord som talar om vikten 51

av nationens normer och värden gör att samhällets massor i slutändan inte bara behöver 

välja sida mellan korrupt och ärligt, utan även mellan patriotisk och förrädisk. Pestinis me-

nar att högerriktade partier har kapitaliserat ett stort spektrum av missförhållanden och 

ångest hos Europeiska medborgare genom att framställa: globalisering och den kulturella 

identiteten som förlorad; sociala ojämlikheter och nedbrytandet av statens välfärd; besvi-

kelse med det "demokratiska underskottet" inom EU:s institutioner; invandring som bidrar 

till rädslan för "opålitliga" minoriteter.   52

 Inom ramen för samordning och mobilisering har stereotyper ofta varit ett instru-

ment som samordnare inom rörelsen använder sig av för att mobilisera deras målgrupper 

genom att rikta sitt missnöje mot rivaler eller ”de andra”. Detta kommer alltså intensifiera 

solidariteten och banden av ömsesidigt förtroende inom rörelsen.  Det är det som nationa53 -

lismen, enligt Petsinis, bygger på. 

2.5. Liz Fekete 

Liz Fekete skriver i sin artikel ”Hungary: power, punishment and the ‘Christian-national 

idea’.” om de förhållanden som utmattade flyktingar får leva under i Ungern där de hålls 

fångna i metallburar och blir tårgasade av Ungerska polismän och militärer.  Artikeln tar 54

upp och behandlar hur Ungern under Viktor Orbáns ledning har militariserat den södra 

gränsen, hur grundlagen har omskrivits samt hur välfärd blev tvingad ”arbetsfärd”.  Arti55 -

keln tar även upp hur verklig demokrati i Ungern har undangrävts trots att de är en stat som 

tillhör EU.  Vidare skriver även Fekete om hur Viktor Orbán använder den ”kristna-natio56 -

nella-idén” med sin antisemitiska och xenofobiska underton för att frånta sig ansvaret att 

 Ibid., s. 275. 51

 Ibid., s. 275. 52

 Ibid., s. 274. 53

 Fekete, Liz, 2016, ”Hungary: power, punishment and the ‘Christian-national idea’." Race & Class, vol. 57, no. 54

4, s. 39-53, s. 39. 

 Fekete, Liz, 2016, s. 41-2, 44-5, 47. 55

 Ibid., s. 40. 56
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hjälpa flyktingar, romer och de ”slöa” fattiga.  Dessutom har den nya konstitutionen även 57

reglerat mediatjänster och massmedia med syfte att kunna kontrollera dessa bättre.  58

 Fekete menar att Viktor Orbán är en mästare på kvasimystisk vältalighet som kon-

stant talar om Ungerns rasliga och kulturella överlevnad, om vardaglig patriotism. Han 

romantiserar den ungerska själen och river upp rädslor gällande romer, muslimer, afrikans-

ka migranter och de extremt fattiga - allt enligt den kristna, nationalistiska iden.  I linje 59

med Orbáns kristna-nationella-idé har den nya konstitutionen en inledning som betonar 

familj, nation, arbete och ordning och dessutom betonas kristendomen avgörande för beva-

randet av nationen.  Fekete skriver även att som kristen borde Orbán dock kanske övervä60 -

ga att erbjuda ett eller två rum i sin eget rymliga herrgård till en flyktingfamilj för att beva-

ra den kristlighet som han själv så ömt förespråkar.  61

 Fekete anser att Orbán presiderar över en kultur inom vilken rasistiska uttalanden 

och förbjudna högerextrema paramilitära aktiviteter tolereras. Hon menar att Viktor Orbán 

inte ser den värsta flyktingkrisen sedan andra världskriget som en humanitär utmaning, 

utan en invasion av muslimer som kräver militärt gensvar för att stänga ute de så kallade 

”migranterna”. Bilder som spridits över världen visar hur kravallpolis på den Ungerska-

Serbiska gränsen har skingrat familjer med tårgas och vattenkanoner. Det har också fram-

kommit att vakter kastat mat på tillfångatagna migranter i metallburar, som om de vore 

djur i bur. De argument som Orbán använder för att rättfärdiga detta handlande är att de 

(Ungern) måste göra det klart att de inte kan ta in alla migranter för då skulle Europa gå 

förlorat.62

 Ibid., s. 40. 57

 Ibid., s. 44. 58

 Ibid., s. 40. 59

 Ibid., s. 45. 60

 Ibid., s. 43. 61

 Ibid., s. 39-40. 62
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3. Analytiska redskap 

För att utforma min uppsats har jag valt att använda Teun van Dijks resonemang både i min 

metod och teori då jag bedömer att metoden och teorin i det här fallet har ett väldigt nära 

samband. Därför kommer jag att presentera van Dijks kritiska diskursanalys som en helhet 

i detta kapitel. Syftet med uppsatsen är att få en fördjupad förståelse för hur Ungerns rege-

rings diskurs kan påverka landets befolkning och jag anser att van Dijks strategier och pa-

rametrar kan hjälpa mig att få den förståelsen.  

 van Dijk skriver att sambandet mellan dominans och produktion av en dis-

kurs är en komplex, men samtidigt en okomplicerad process. Det förhållande som kan 

komma att skapas mellan dominans och en diskurs kan utforma ett tillstånd där förmedla-

ren möjligen kan känna ett berättigande att bryta normativa diskursiva regler och neka lika 

rättigheter för alla att tala.  Hanteringen av tillgången till en diskursiv sfär representerar 63

en av de mest avgörande sociala dimensionerna av dominans. Detta accentuerar vem som 

har tillåtelsen att säga, skriva, höra eller läsa vad samt var, när och hur. Det är utifrån detta 

betonat att ”moderna” makter har en övervägande kognitiv dimension avseende i frågan.   64

 Enligt van Dijk kan en analys av en diskurs uppenbara ganska överraskande 

paralleller mellan social makt och diskurstillgång. Ju större diskursiva tillgångar en person 

har desto större blir möjligheten för denne att utöva en aktiv kontroll och influens, vilket 

också ger personen mer makt inom sociala grupper, institutioner och eliter. Större kontroll 

över text och kontext involverar oftast större mängder människor vilket alltså generellt as-

socieras med mer inflytande och därmed mer makt. På så sätt kan det även förstås att sak-

naden av makt kan mätas genom bristen av en aktiv eller kontrollerad tillgång till en dis-

kurs. Med andra ord kan alltså dominans och makt av grupper mätas genom kontroll och 

tillgång till diskurs.  65

 van Dijk skriver att makt innebär att en grupp har kontroll över en annan 

och att sådan kontroll kan översättas till handling och kognition mellan grupperna. Detta 

 van Dijk, Teun A., 1993, "Principles of critical discourse analysis.”, Discourse & Society, s. 262. 63

 van Dijk, Teun A., 1993, s. 257. 64

 Ibid., s. 256-7. 65
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kan komma att innebära att den mer dominanta gruppen begränsar friheten till handling för 

andra, men också influerar andras tänkande och deras åsiktsbildning. Det som blir tydligt i 

förhållande till detta är att det skapas ett ”vi” och ”de andra” och genom att göra en kritisk 

diskursanalys kan relationen mellan dessa urskiljas.  En kritisk diskursanalys kan också 66

skapa en förståelse för maktmissbruk i förhållande till den orättvisa samt ojämlika behand-

ling som uppstår genom en diskurs klargöras.  Den kritiska diskursanalysen vill alltså ta 67

reda på vilka strukturer och strategier text, tal och andra kommunikationsmöjligheter spe-

lar för roll gällande dominansförhållanden. För att förstå den teoretiska meningen innebär 

det alltså att de sociala kognitionerna (beteendemönstrena) kopplas samman med dominans 

och diskurs. De hjälper oss att förstå och förklara produktionen såväl som förståelsen och 

influenserna av dominans genom text och tal. 

 De tillvägagångssätt som van Dijk presenterar för att göra en kritisk diskur-

sanalys bygger på sex strategier som utformar ett möjligt tillvägagångssätt för att undersö-

ka och analysera en diskurs.  Dessa är de sex strategierna: 68

1. Argumentation: Exempelvis positiv eller negativ värdering av fakta. 

2. Retoriska figurer: Hyperbolisk eller överdriven förstoring/förminskning av ”deras” 

handlingar/agerande och ”våra” handlingar/agerande i form av exempelvis över- och 

underdrifter, förnekanden, förvrängningar, eufemismer (beslöjande omskrivning). 

3. Lexikalisk stil: Val av ord som implicerar en värdering, exempelvis positiv eller ne-

gativ.  

4. Historieberättande: Upplevelser som skildras som personliga med rimliga detaljer.  

5. Strukturerad betoning: Skribenten/talaren betonar ”de andras” handlingar i exem-

pelvis rubriker, sammanfattningar eller andra prominenta delar av texten.  

6. Citera: Skribenten/talaren citerar vittnen, experter eller källor.  

 

 Ibid., s. 254. 66

 Ibid., s. 252.67

 Ibid., s. 257. 68
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van Dijk betonar också att det diskursiva ramverket är en viktig del av analysen. Analysö-

ren måste, enligt van Dijk, förhålla sig till vilket ramverk diskursen som analyseras befin-

ner sig i samt måste analysören ta hänsyn till följande  parametrar:  69

A. Kontext: Identifikation av textens/talets kontext. Vilka är förhållandena som kan på-

verka sättet att skriva och tala? Exempelvis syftet, sammanhanget, deltagare. 

B. Genre: Vilken slags text/tal är det frågan om - debattartikel, tidskrift, skönlitteratur? 

Vilka grunder finns för textens/talets struktur och utformning vad gäller formella reg-

ler och konventioner?  

C. Social interaktion: Hur ser de kommunikativa reglerna ut för den sociala interaktio-

nen? Vem tilltalar vem och hur tilltalar de involverade/inblandade varandra?  

D. Positioner och roller: Vad har de olika deltagarna för positioner och roller? Hur på-

verkar det texten/talet?  

 

 För att få en så tydlig undersökning och analys som möjligt kommer jag 

dela upp undersökningen i två delar. I den första delen kommer primärmaterialet undersö-

kas baserat på van Dijks parametrar A-D. Den andra delen kommer bestå av en fortsatt un-

dersökning gjord utifrån van Dijks strategier 1-6. Diskursen undersöks därmed utifrån två 

delar. Målsättningen är att undersöka hur Ungerns regering använder sig av denna diskurs 

för att etablera förståelse för om de medvetet eller omedvetet framställer sig själva som 

dominanta i förhållande till mottagaren. När analysen av strategierna och parametrarna är 

gjord kommer jag analysera resultatet genom van Dijks teori för att få än större insikt i hur 

diskursen används. 

 Genom att använda van Dijks teori, som utgår ifrån att de diskursiva rättig-

heterna vi har påverkar den dominans eller makt som vi får, kommer analysen få en intres-

sant utgångspunkt där insikt för hur Ungerns regerings diskurs påverkar den dominansba-

lans som de har. Därefter kan insikt uppstå kring hur Ungerns regering påverkar relevanta 

grupper som exempelvis Ungerns befolkning eller migranter, asylsökande och flyktingar. 

De insikter som möjligen kan framläggas är om och hur diskursen skapar ett ”vi” och ett 

 Ibid., s. 262-4. 69
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”de andra” som vidare kan komma att uppenbara hur de folkliga normerna kring migranter, 

asylsökande och flyktingar ser ut i Ungern.  
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4. Diskursiva ramverk och strategier 

Primärmaterialet som utgör det ungerska underlaget är texter som regeringen inte fram-

ställt själva, utan texterna kommer från ungerska nyhetsforum. Regeringen har dock valt 

att publicera dessa texter på sin officiella hemsida. I processen att försöka urskilja det dis-

kursiva ramverket och strategier har jag analyserat de fyra texter, som utgör primärmateria-

let, som en helhet då texterna behandlar samma ämne samt är publicerade av Ungerns re-

gering. Min uppfattning baseras på att de måste förstås i sin fullhet och jag undersöker dem 

därför som en diskurs.  

 Detta kapitel har delats upp i två delar. Det material som kommer att behand-

las i detta kapitel är det primärmaterial som presenterats tidigare i uppsatsen. Den första 

delen kommer att analysera primärmaterialets diskurs utifrån van Dijks parametrar A-D. 

Detta för att få förståelse för vilket diskursivt ramverk primärmaterialet befinner sig inom.  

Även den andra delen av analysen kommer att utgå från uppsatsens primärmaterial. I den-

na del kommer materialet att analyseras utifrån van Dijks strategier 1-6. Detta föra att få 

förståelse för vilka strategier Ungerns regering använder sig av i sin diskurs. Vidare kom-

mer resultat från undersökningens båda delar att analyseras utifrån den teori som van Dijk 

presenterar i sin artikel ”Principles of Critical Discourse Analysis”. Detta kommer dock att 

genomföras i nästkommande kapitel.  

4.1. Ungerns diskursiva ramverk 

I detta avsnitt kommer jag att analysera primärmaterialet för att få förståelse för Ungerns 

regerings diskursiva ramverk. Det kommer göras i fyra steg där parametrarna A-D presen-

teras var för sig.  

4.1.1.Kontext: 

Vilka är förhållandena som har påverkat sättet som skribenterna uttrycker sig 

på? 

Vilken funktion fyller texten? Vilken slags text är det diskursen behandlar? 

Vad är textens syfte? 
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Förhållandena som påverkar sättet som skribenterna uttrycker sig på anses vara präglade 

av den politiska agenda som Ungerns regering för. Det innebär att på det sätt som texterna 

framställs får de en propagerande inriktning på grund av de rådande politiska förhållande-

na. De texter som är uppbyggda som intervjuer måste också förhålla sig till vem det är som 

intervjuas vilket i dessa fallen är Ungerns premiärminister Viktor Orbán. För att få de svar 

som de vill ha måste de ställa frågor som förhåller sig till den position och den åsikt som 

Viktor Orbán har.  

 Texten har som funktion att informera om hur Ungerns regering ser på situa-

tionen gällande migranter, asylsökande och flyktingar. Då texterna kommer från olika nyh-

tesforum är det tydligt att de har en informativ funktionen. Det anses även att detta är den 

avsikt som regeringen har genom den publicering som görs av texterna på regeringens 

hemsida. Funktionen som de fyller på hemsidan är att nå ut med det budskap och den åsikt 

som Ungerns regering har gällande det förhållningssätt som de har till migranter, asylsö-

kande och flyktingar och på det sättet framhäva vikten av den suveräna staten. 

 Min tolkning är att syftet med att publicera texterna på regeringens officiella 

hemsida blir att informera om de konsekvenser som migration har för Ungerns nuvarande 

och framtida existens. Genom att informera om den problematik som regeringen anser att 

öppna gränser och migration skulle ha, kan de nå ut till befolkningen och få dem att försö-

ka förstå allvaret gällande flyktingsituationen. Syftet är alltså i ett avseende att få befolk-

ningen att känna rädsla för ökad migration. Det anses även att syftet är att förena befolk-

ningen till ett. Genomgående i texterna benämns Ungern som ett och befolkningen som en 

och texterna lägger mycket vikt på att det är så det måste vara om landets ska kunna beva-

ras. Ungerns regerings målsättning är, enligt min tolkning, att befolkningen ska känna sig 

förenad och att de ska kunna känna sig starka i denna förening som regeringen skapar ge-

nom att inte tillåta någon migration.  

 Diskursens kontexten blir då vilket kan förstås av ovan analys att informera 

om regeringens hållningspunkter gällande migration, asylsökande och flyktingar.  
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4.1.2.Genre: 

Vilken slags text är det diskursen behandlar?  

Vilka grunder finns det för diskursens struktur och utformning? 

Den text som diskursen behandlar består av texter från olika nyhetsforum. På grund av det-

ta skapas en genre med en uppbyggnad där skribenten/skribenterna kan formulera sig var-

dagligt. Trots det vardagliga uttrycket måste dock skribenterna finna en viss seriositet för 

att det ämne som de behandlar ska kunna tas på allvar. I och med att det handlar om ny-

hetsforum får skribenterna en öppen publik och tilltalar på så vis inte någon specifik per-

son. Sedan har de dock givetvis möjligheten att formulera sig på ett sätt som kan attrahera 

olika samhällsgrupper mer än andra.  

 Jag anser att grunderna i textens struktur och utformning utgår ifrån att ut-

forma en struktur som för den ungerska befolkningen blir inkluderande. I intervjuerna 

svarar Viktor Orbán på ett sätt som ska göra att hela Ungerns befolkning känner sig inklu-

derad.  Strukturen för nyhetsuppdateringarna och intervjuerna ser dock lite olika ut till 70

följd av att det är två olika sorters av nyhetsutskick. I intervjuerna får Viktor Orbán möjlig-

het att mer utförligt uttrycka sig och föra fram de åsikter som han tillsammans med rege-

ringen har, medan nyhetsuppdateringarna blir kortare faktauppdateringar med citat från 

relevanta personer. 

 Grunderna till diskursens struktur och utformning bygger alltså på olika sor-

ters nyhetsuppdatering vilket gör att jag vill påstå att diskursens genre faller under nyhets-

uppdatering. 

4.1.3.Social interaktion: 

Hur ser de kommunikativa reglerna ut för den sociala interaktionen? 

Hur tilltalar de involverade varandra? 

 Website of the Hungarian Government, 2016-09-22, s. 2, 3.; Website of the Hungarian Government, 2016-10-70

21, s. 1, 2.
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I de kortare nyhetsutskicken finns det inte någon som specifikt tilltalar en annan. I de kor-

tare nyhetsutskicken citerar och hänvisar texten istället till vad någon har sagt. Hela den 

första texten citerar och hänvisar genomgående till en och samma person, György Bakondi. 

Skribentens ambition är här att skapa en informerande text om vad personen i fråga har 

uttalat sig om och i vilket sammanhang. Genom att bygga upp nyhetsutskicket på det viset 

kommer läsaren troligtvis känna en trovärdighet till texten då den personen som citerats är 

premiärministerns säkerhetsrådgivare. Informationen som ges kommer, enligt min anlays, 

därför att tas på allvar. Den sociala interaktionen blir på så sätt informerande för den som 

tar emot texten vilket möjligen kan påverka mottagarens åsikter om saken i fråga.  

 Den tredje texten är också ett nyhetsutskick med liknande uppbyggnad som 

den första texten. Det anses att texten fyller samma informativa funktion i förhållande till 

de kommunikativa reglerna och den sociala interaktionen. De kommunikativa reglerna som 

skribenten/skribenterna därmed måste förhålla sig till är att skapa en trovärdig text som 

mottagaren tar på allvar och blir påverkad av. Genom att citera och hänvisa till en betydel-

sefull personer anses det att det skapas en social interaktion som kan komma att vara på-

verkande.  

 Som nämnts tidigare är både den andra och den fjärde texten är intervjuer 

med Viktor Orbán, Ungerns nuvarande premiärminister. De kommunikativa reglerna som 

genomgående finns mellan en intervjuare och den intervjuade är att det är intervjuaren som 

ställer frågor som den intervjuade sedan svarar på. Dessa regler anses finnas mellan inter-

vjuaren och Viktor Orbán både i den andra och i den fjärde texten. Det anses dock att detta 

inte avgör vem det är som leder intervjun. Ett antal gånger i intervjuerna tillrättavisar Vik-

tor Orbán intervjuaren.  Genom att tilltala intervjuaren på det sättet anses det att premiär71 -

ministern får en högre maktposition i den sociala interaktionen som sker mellan intervjua-

ren och Viktor Orbán. Detta då Viktor Orbán då visar övertag genom att göra en poäng av 

att ”jag vet vad som är rätt och riktigt, medan du inte har koll på grejerna.”. 

 Viktor Orbán har också möjlighet att i sitt tilltalande till intervjuaren använda 

sig av språket mer fritt för att föra fram sin personliga åsikt. Intervjuaren måste däremot 

hålla sig till den formella strukturen som krävs för en intervju. Intervjuaren kan via att 

 Website of the Hungarian Government, 2016-09-22, s. 1, 2.; Website of the Hungarian Government, 2016-10-71

21, s. 1-2.
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kommentera det som Viktor Orbán, eller någon annan hen intervjuar, säger tilltala perso-

nen. Dock skulle det ses som oprofessionellt om intervjuaren uttryckte sin personliga åsikt 

under intervjun.  

 Utifrån detta kan det förstås hur de involverade tilltalar varandra samt vilka 

de kommunikativa reglera är för den sociala interaktionen.  

4.1.4.Positioner och roller: 

Vad har de olika deltagarna för positioner och roller?  

Hur påverkar deras roller diskursen? 

Att ha ämbetet premiärminister ger i sig en statusrelaterad position som anses komma att 

påverka de flesta social sammanhang. En intervju är ett sådant sammanhang. Viktor Orbán 

får då med andra ord bara genom sitt ämbete en statusrelaterad position, men sedan är han 

även en vit medelålders man vilket anses göra hans status ännu mer markant. Genomgåen-

de i det samhälle och den värld som vi lever i idag har en konservativ, vit, kristen, medel-

ålders man en mer ”privilegierad” position i jämförelse med personer som har andra etnis-

ka bakgrunder eller motsatt kön. Detta anses självklart vara något som påverkar textens 

diskurs och hur den kommer att mottas. I och med att Viktor Orbán också har det ämbete 

han har, genom att vara premiärminister, så anses han i intervjuerna få en informerande 

roll. Hans mål anses vara att nå ut till en så stor publik som möjlig för att dela med sig av 

den ideologi som han står för. Hans mål anses vara att nå ut till en så stor publik som möj-

ligt för att informera och propagera den partipolitik som han tillsammans med sitt parti har, 

och genom detta få folk att förstå att det är deras politik som är ”den rätta”.  

 Intervjuarna menas däremot få en mer forskade roll. Genom den position som 

intervjuarna har anses det att de ska försöka ställa frågor som kommer generera svar som 

sedan kommer ge mottagaren förståelse för det ämne som behandlas. Frågorna ska alltså 

vara ställda på ett sätt så att de generera svar som i möjligaste mån kommer ge den mest 

korrekta faktan. Sedan kan det ju även, beroende på vilken politisk åskådning intervjuaren/

nyehtsbyrån har, vara så att frågorna ställs på ett fördelaktigt sätt utifrån ideologins tolk-

ning. Det beror på vad syftet med intervjun är och i vilket forum intervjun ska publiceras. 
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Deras roll kommer som förstås på så sätt påverka diskursen i fråga om vilken riktning den 

ska ta - vad är det som ska tas upp och på vilket sätt ska det tas upp. 

 Liksom Viktor Orbán får även skribenterna till dessa texter en informerande 

roll. Dock inte på samma sätt som Viktor Orbán då han informerar utifrån sitt partis bästa, 

medan skribenterna informerar utifrån ett mer faktabaserat perspektiv. Skribenternas roll 

påverkar på så sätt diskursen genom att det är de som kommer bestämma vilken fakta som 

ska presenteras vilket i sin tur kommer påverka diskursens innehåll.  

4.2. Ungerns diskursiva strategier 

För att analysera diskursens fyra texter används Teun van Dijks diskursiva strategier som 

presenteras i artikeln ”Principles of Critical Discourse Analysis”. I undersökning av mate-

rialet fann jag i stor omfattning de strategier som van Dijk föreställt, vilka kommer presen-

teras i detta avsnitt. De begrepp och ord som anses särskilt betydelsefulla i de resonemang 

som förs kommer i citaten att fetmarkeras. Detta för att förtydliga den poäng som jag vill 

framhäva.  

 En av de strategier som tydligt framkommer i materialet från den ungerska 

regeringens officiella hemsida är värdering av fakta. Den värdering som skribenterna läg-

ger i den fakta som presenteras i diskursen rättfärdigar att Ungern inte bör ta in några flyk-

tingar. Fakta som handlar om att migranter ska få komma in i landet framställs på ett sätt 

som är mycket negativt. Fakta som presenteras visar på att konsekvenserna av att ta in mi-

granter i landet kommer ödelägga Ungern. Den här sortens värdering blir tydlig i flera de-

lar i diskursen. Viktor Orbán säger bland annat att 

”[I]f the EU were able to force the mandatory relocation quota on us, it would 
affect every Hungarian settlement. […] We will not just be deciding on the 
future of Hungary for generations to come, but on our own fate as well. […] If 
there is a mandatory quota, there is relocation – which will affect every Hung-
arian settlement.”  (1:8) 72

 Website of the Hungarian Government, 2016-09-22, s. 2.72
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Genom att säga att obligatorisk kvotering av migranter skulle påverka alla ungerska upp-

görelser samt påstå att det skulle vara avgörande för Ungerns framtid och tro lägges det en 

värdering i faktan. Det anses att Viktor Orbán i detta uttalandet använder sig av en hyper-

bolisk förstoring av faktan för att skrämma Ungerns befolkning. Det anses att genom att 

göra detta får uttalad fakta ett negativt värde. På så sätt blir denna fakta ett argument för att 

inte ta in några migranter i landet. Liknande taktik för argumentation används flera gånger 

i diskursen. 

 Ungern lyfter dock flera gånger i diskursen även fram sitt eget positiva hand-

lande vad gäller att inte ta in några migranter i landet. Min tolkning är att det görs för att 

lugna befolkningen till att lita på att regeringen har koll på vad de gör samt behöver göra 

för att förhindra att någon ”skada” sker. Viktor Orbán säger i text två att ”We (Hungary) 

did not let them in because – with our fence – we did just the opposite. But Germany – 

with its policy of ’We can do it’ and ’Welcome’ – let them in.” . Det som kan förstås av 73

detta citat är att Orbán väljer att poängtera Tysklands negativa handlande för att framhäva 

sitt eget positiva handlande. Orbán använder sig även av begrepp med en lexikalisk stil 

som är inbjudande, men i den här kontexten ger uttrycket ett naivt tänkande. Orbán fram-

häver sig själv och sitt handlande därmed som extra bra genom att poängtera att Tyskland 

bara är naiva som släpper in migranter och flyktingar. Att diskursen gör strukturerade be-

toningar genom att framhäva andra länders eller EU:s ”bristande” handlande beträffande 

hanteringen av migranter och flyktingar är något som uppkommer ett flertal gånger. 

 Detta är även något som är tydligt vad gäller folkomröstningen som ägde rum 

2 oktober 2016. I text tre uttrycker ministern som är ansvarig för premiärministerns kontor 

sin åsikt kring detta. János Lázár, ministern i fråga, sa “’Those who decline to take part in 

the referendum are giving up their own homeland’” . Detta anses vara en retorisk figur 74

då Lázár gör en hyperbolisk förstoring av medborgaras icke-handlande. Jag anser att bara 

för att personer inte deltar i folkomröstningen så ger de upp om sitt land. Jag menar att per-

soner möjligen inte deltagit i folkomröstningen för att uttrycka sin åsikt. Jag vill påstås att 

det möjligen är en handling för att visa sitt motstånd mot den politik som regeringen för. 

Det är inte samma sak som att ge upp om sitt land, snarare tvärtom. Detta citat fyller även 

 Website of the Hungarian Government, 2016-09-22, s. 2.73

 Website of the Hungarian Government, 2016-09-27.74
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funktionen som strategi 6 i van Dijks strategier. Citatet anses komma från en trovärdig käl-

la då det är en minister som gjort uttalandet.  

 Det påstås även i diskursen att det är viktigt att inte släppa in migranter i lan-

det på grund av att de enligt regeringens uttalanden anses vara muslimer vilket kan komma 

och påverka landet enormt negativt. Detta är något som framställs i texterna en anledning 

till att Ungerns och dess kultur kommer att ödeläggas. I text fyra säger Orbán att  

”Hungary is a Christian country with a western mindset. For this reason, our na-
tural place is in Europe, in the world’s most beautiful part. […] We, however, envi-
sage a Europe which does not seclude itself, does not live in an open-air museum, 
but fosters intensive western and eastern relations. ”   75

Detta anser jag vara ett argument som styrs av en hyperbolisk förstoring av faktan som ges. 

Bara för att ett land väljer att ta in migranter innebär inte det att de inte vill upprätthålla de 

goda samarbetet som sker inom Europa eller att landet vill att Europa ska upplösas. Genom 

att likna Europa som ett ”open-air museum”, tolkar jag, att Orbáns syfte är att förminska 

orsakerna till varför flyktingarna kommer till Europa. Hans metafor ger en bild av att de 

enbart vill granska och utforska Europa, inte att de kommer från allvarliga förhållanden 

och krissituationer. Förhållanden och situationer som inte existerar i Ungern eller något 

annat Europeiskt land. 

 Jag anser att det sätt som Viktor Orbán uttrycker sig på här skapar ett förlöjli-

gande av personer som på allvar befinner sig i en krissituation. Fortsättningsvis säger Or-

bán i text två att  

”They (people of Hungary) see the numbers: how many Muslims there were 
fifteen or twenty years ago in Paris, Rome and Germany. People see news co-
verage of terrorist acts, and they do not want the type of world which they 
now see emerging to the west of us. And if we do not want that, we must pro-
tect ourselves against terrorism, against crime, and against migrants who 
ruin our social system, who present an economic burden, who are from alien 
cultures, and who are unable to assimilate.”  76

 Website of the Hungarian Government, 2016-10-21, s. 2.75

 Website of the Hungarian Government, 2016-09-22. s. 4. 76
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Även detta anses vara en hyperbolisk förstoring av fakta. Genom att säga detta påstår Or-

bán att alla migranter är muslimska terrorister som utför brott och som kommer ödelägga 

Ungerns sociala system. Genom sitt uttalade generaliserar Orbán på ett sätt som kan skapa 

en ”sanning” även om realiteten visar på att alla migranter inte är muslimer och/eller terro-

rister.  På grund av denna felbenämning blir faktan hyperbolisk.  Det är även beroende på 

hur man sköter integrationspolitiken som styr hur det sociala systemet kommer förändras 

oavsett om ett land tar in migranter eller inte. Värderingen av faktan som görs i de citaten 

som ovan presenterats får också mycket av sin styrka och hyperboli av att Orbán använder 

ord med mycket värdeladdning i som på så sätt får en stark lexikalisk stil så som ”terro-

rism”, ”natural place”, ”ruin” och ”crime”. 

 Efter att ha gått igenom och undersökt primärmaterialet utifrån strategierna 

1-6 kom jag fram till att alla van Dijks strategier finns med. Det anses dock att man inte 

kan se på strategierna som klara steg då strategierna i majoriteten av fallen vävs in i 

varandra för att stärka den poäng som ska göras. Något som också framkommer tydligt i 

diskursen är den lexikaliska stil som används. I diskursen används den lexikaliska stilen 

för att förtydliga de poänger som görs genom argumentationen, de strukturerade betningar-

na samt retoriska figurerna. Jag har valt att I analysen inte ge något exempel gällande stra-

tegi 6 som är historieberättande. Det valet har jag gjort då jag anser att de historieberättan-

de partierna inte har varit avgörande för de resonemang som förts i diskursen. Detta är 

också ett exempel som visar på att inte alla strategier i van Dijks metod behöver användas 

för att man ska få förståelse för en diskurs. Jag anser att det visar på att det viktiga är att 

man på ett utförligt sätt kan få fram en diskurs poäng och resonemang genom metoden 

utan att alla strategier måste användas.  

4.3. Sammandrag 

Min uppfattning är att efter den analys som ovan gjorts framkommer de diskursiva para-

metrarna och strategier tydligt i den Ungerska regeringens diskurs. I den första delen av 

analysen, Ungerns diskursiva ramverk, framkommer parametrarna A-D tydligt i diskursen. 

Likaså framkommer även strategierna 1-6 tydligt i analysens andra del, Ungerns diskursiva 
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strategier. Jag anser att det visar på att det finns en tydlig struktur i diskursen som Ungerns 

regering för. I nästa kapitel ska jag analysera hur dessa strategier och parametrar påverkar 

Ungerns regerings dominansförhållande.   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5. Teoretisk analys 

Förhållandet som kan skapas mellan dominans och en diskurs kan utforma ett tillstånd där 

förmedlaren möjligen kan känna ett berättigande att bryta normativa diskursiva regler och 

neka lika rättigheter för alla att uttrycka sig.  Kapitlet ”diskursiva ramverk och strategier” 77

visar på att Ungern gör detta genom att marginalisera flyktingar och migranter. Andra aktö-

rers synsätt och förhållningssätt till situationen får aldrig någon plats i den diskurs som re-

geringen för. Deras möjligheter och även rättigheter till att tala marginaliseras på så vis. De 

finns ingen förklaring eller beskrivning av den situation som flyktingarna befinner sig i. 

Genom att undanhålla deras talan får Ungern också ett större och bättre spelrum att föra 

fram sina egna åsikter utan att få något egentligt motstånd. Detta är även något som har 

oroat Europarådet som i sin rapport skriver att existensen av vissa bestämmelser har en 

dämpande effekt på den journalistiska friheten. Detta gäller i synnerhet för de allvarliga 

påföljder, inklusive höga böter, som verkat ha tvingat ett antal medier att anta självcensur.  78

 Hanteringen av tillgången till en diskursiv sfär representerar en av de mest 

avgörande sociala dimensionerna av dominans. Detta är något som blir tydligt i den dis-

kurs som Ungerns regering för. Delvis med tanke på avsaknaden av migranternas perspek-

tiv, men också på grund av hur olika aktörer framställs i diskursen. Ungern lyfter flera 

gånger fram sitt eget positiva handlande vad gäller att förhindra migranter till att komma in 

i landet. Jag menar att detta görs för att lugna befolkningen till att lita på att regeringen har 

koll på vad de gör samt behöver göra för att förhindra att någon ”skada” kommer ske. 

Samtidigt poängterar Ungerns regering flera gånger i diskursen andra staters samt EU:s 

negativa handlingar vad gäller hanteringen av migranter och flyktingar. Jag anser att detta 

görs för att tilliten för dessa aktörer ska minska medan tilliten till Ungerns regering ska 

öka. På så sätt skapar sig Ungerns regering ett övertag i de sociala dimensionerna då de 

inger ett perspektiv av situationen som säger att de vet vad de gör och att det de gör är det 

rätta. Samtidig påstår de också att de handlingar som andra stater och EU utför är fel och 

skrämmande. Det anses att dessa stater och EU på så sätt får mindre makt i de sociala di-

 van Dijk, Teun A., 1993, s. 262. 77

 Council of Europe: Commissioner for Human Rights, 2014, s. 4. 78
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mensionerna. Det kan därmed förstås att Ungerns regering i Ungern får en avgörande do-

minans faktor där de ”vinner” makt.  

 Enligt van Dijk kan en analys av olika diskurstillgångar uppenbara ganska 

överraskande paralleller mellan social makt och diskurstillgång. Ju större diskursiva till-

gångar en aktör har desto större blir möjligheten för denne att utöva en aktiv kontroll och 

influens, vilket också ger personen mer makt inom sociala grupper, institutioner och eliter. 

Då texterna kommer från olika nyhtesforum är det tydligt att deras funktion är att informe-

ra. Jag anser även att detta är den avsikt som regeringen har genom den publicering som 

görs av texterna på regeringens hemsida. Funktionen som de fyller på hemsidan är att nå ut 

med det budskap och den åsikt som Ungerns regering har gällande det förhållningssätt som 

de har till migranter, asylsökande och flyktingar och genom detta även framhäva vikten av 

den suveräna staten. Det förstås här att Ungerns regering har en stor möjlighet att utöva en 

aktiv kontroll samt influera flera sociala grupper, institutioner och eliter. Texterna kommer 

ursprungligen från flera olika nyhetsbyråer vilket visar på att de har ett stort spelrum att 

influera - de är inte bundna till en enhet och därmed en publik. Då texterna även finns på 

regeringens hemsida visar det att detta spelrum är ännu större då regeringen på så sätt har 

flera aktörer att sprida sitt budskap genom. De har med andra ord flera diskursiva tillgång-

ar vilket ger dem stor möjlighet att kontrollera och influera. Vidare inbär detta, enligt van 

Dijks teori, att regeringen har mycket makt. van Dijk menar att ju större kontroll någon har 

över text och kontext desto större mängder människor involveras. Det associeras generellt 

med mer inflytande och därmed också mer makt. På så sätt kan det även förstås att sakna-

den av makt kan mätas genom bristen av aktiv eller kontrollerande tillgång till en diskurs. 

Utifrån detta anser jag att det är tydligt att migranterna och flyktingarna inte innehar någon 

makt i Ungern eller i den Ungerska regeringens diskurs. Vilket kan ses i det primärmaterial 

som har granskats får migranterna och flyktingarna inte utrymme i diskursen. Med andra 

ord kan alltså dominans och makt av grupper mätas genom kontroll och tillgång till dis-

kurs.  79

 van Dijk skriver även att makt innebär att en grupp har kontroll över en an-

nan och att sådan kontroll kan översättas till handling och kognition mellan grupper. Det 

kan innebära att den mer dominanta gruppen begränsar friheten till handling för andra, 

 van Dijk, Teun A., 1993, s. 256-7. 79
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men också influerar andras tänkande och deras åsiktsbildning. Det som blir tydligt i förhål-

lande till detta är att det skapas ett ”vi” och ”de andra” och genom att gjort en kritisk dis-

kursanalys på primärmaterialet kan relationen mellan dessa urskiljas.  Den värdering som 80

skribenterna lägger i den fakta som presenteras i diskursen rättfärdigar att Ungern inte bör 

ta in några flyktingar. Fakta som handlar om att migranter ska få komma in i landet fram-

ställs på ett sätt som är mycket negativt. Fakta som presenteras visar på att konsekvenserna 

av att ta in migranter i landet kommer ödelägga Ungern. Den här sortens värdering blir 

tydlig i flera delar av diskursen. Jag menar att denna fakta begränsar migranter och flyk-

tingar i Ungern då det skapar en normalitet att migranter är något negativt och hotfullt. 

Andras tänkande och åsikter blir därmed influerade på grund av den värdering som läggs i 

faktan. Diskursen försöker skapa en argumentation som ska påverka andras åsikter till att 

bli mer fördelaktiga för de politiska strategier som Ungerns regering vill använda sig av. 

Genom att säga att obligatorisk kvotering av migranter skulle påverka alla ungerska upp-

görelser samt påstå att det skulle vara avgörande för Ungerns framtid och tro läggs det en 

värdering i faktan.  Enligt min tolkning får denna fakta därmed ett negativt värde genom 81

dessa uttalanden. På så sätt blir denna fakta ett argument för att inte ta in några migranter i 

landet.  Denna sorts av värdering av fakta görs flera gånger i diskursen. Jag menar att 

Ungerns regering genom denna värdering av faktan skapar ett förhållande mellan Ungern 

och Ungerns befolkning gentemot migranter och flyktingar som kan ses som ett ”vi” och 

”de andra” förhållande.  I detta förhållande framställs migranterna som några som Ungern 82

och dess befolkning måste akta sig för och skydda sig mot. På samma sätt framhävs den 

ungerska kulturen och levnadssättet på ett romantiserande sätt och som något som absolut 

inte får rubbas eller förstöras. Detta blir även tydligt genom det syfte som regeringen anses 

ha med diskursen. Syftet med att publicera texterna på regeringens officiella hemsida anses 

vara för att informera om de konsekvenser som migration har för Ungerns fortlevande ex-

istens.  Genom att informera om den problematik som regeringen anser att öppna gränser 83

 Ibid., s. 254. 80

 Website of the Hungarian Government, 2016-09-22, s. 2. 81

 van Dijk, Teun A., 1993, s. 254. 82

 Website of the Hungarian Government, 2016-09-22, s. 2, 4.; Website of the Hungarian Government, 2016-09-83

27.; Website of the Hungarian Government, 2016-10-21, s. 1-2.
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och migration skulle ha kan de nå ut till befolkningen och få dem att försöka förstå allvaret 

och de förödande konsekvenserna som migration skulle innebära. Jag anser alltså det är 

tydligt att Ungerns målsättning är att få befolkningen att känna rädsla och oro för ökad mi-

gration - alltså ökas klyftan mellan ”vi” och ”de andra”. Syftet är även att förena befolk-

ningen till ett - det finns en skillnad mellan ”oss” och ”de andra”. Genomgående i texterna 

benämns Ungern som ett och befolkningen som en och det läggs mycket vikt på att det är 

så det måste vara om landets ska kunna bevaras. ”Vi” kan alltså inte beblanda oss med ”de 

andra” då det inte finns något gemensamt oss emellan. Jag anser att genom att implemente-

ra denna tankegång hos den ungerska befolkningen skapar det en kontroll över befolkning-

en där regeringen får möjlighet att influera deras tankar och åsikter.   

 I Europarådets rapport går det att läsa om hur regeringen accepterar hö-

gerextrema grupper i samhället. Min syn är att det även stärker den influens som regering-

en vill göra på andras åsikter. Regeringen vill föra en politik som är riktad åt högern, och 

genom de uttalanden som Ungerns ministrar gjort gällande migranter och flyktingar fram-

kommer en politisk åsikt som är genomgående i många högerextrema organisationer. I stäl-

let för att då själva uttrycka dessa extrema åsikter ger de frihet till de högerextrema organi-

sationerna och grupperna att ta denna friheten för att influera andras tankar och åsikter. Det 

visar även på den makt som Ungerns regering har gällande inverkan på andra sociala grup-

per, institutioner och eliter som också är något van Dijk menar att man har genom domi-

nans. van Dijk menar att dominans och makt av grupper mätas genom kontroll och tillgång 

till diskurs.   84

 Den kritiska diskursanalysen har alltså tagit reda på vilka strukturer och 

strategier text, tal och andra kommunikationsmöjligheter spelar för roll gällande dominans-

förhållandena i Ungern. Genom van Dijks teori visar det hur de sociala kognitionerna 

kopplas samman med dominans och diskurs.  Ovan analys ger en tydligt insikt i hur 85

Ungerns regerings diskurs har betydelser för det dominansförhållande som finns i Ungern. 

Jag anser att denna analys bekräftar att de influenser som diskursen får skapar ett dominant 

förhållande som anses vara en faktor till den makt och påverkansmöjligheter som Ungerns 

regering besitter. 
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6. Diskussion 

 När jag påbörjade arbetsprocessen med denna uppsats hade jag föreställ-

ningen att Ungern skulle vara ett land styrt av främlingsfientliga vindar. Som också kan 

förstås av uppsatsens inledning var min förståelse vag i förhållande till verkligheten. Under 

arbetets gång har jag funderat över vad som bidrar till denna främlingsfientlighet och hö-

gerextremism som finns i Ungern. Enligt du Plessis menar Zizeks att de element som håller 

ihop ett samhälle är enade relationer som strävar mot en ”sak” som bygger på åtnjutbara 

strukturer som byggs på en fantasi. Denna sak uppenbaras bara vara tillgänglig för perso-

ner som tillhör det samhälle som saken kan appliceras i och som andra inte förstår sig på, 

som de andra möjligen kan förstöra. Denna sak uppenbaras även vara det som ger glädje i 

livet hos dem som tillhör det samhälle som har den här saken då det är deras sätt att leva. 

du Plessis skriver att Zizeks menar att nationalism är bunden i denna nationella sak och att 

denna sak bestämmer hur samhället ska vara uppbyggt. Dr. Zlakto Srams anser däremot att 

konceptet nationalism kan studeras på flera olika sätt och nivåer vilket gör att det kan vara 

svårt att skapa en generell accepterat begrepp inom samhällsvetenskapen. Han skriver dock 

även att nationalism kan studeras utifrån en specifik politisk ideologi eller som en indivi-

duell politisk inriktning vilket jag anser kan kopplas till den sak som Zizeks talar om.  

 Jag anser att det som Zizeks beskriver som ”en sak” är tydlig i den under-

sökning och analys som gjorts i uppsatsen. Genomgående i diskursen beskrivs denna sak 

som det som förenar folket vilket blir ett slags ”bevis” på att de inte kan ta in några som 

inte kan förstå denna sak. Denna sak är också det som bygger det som Srams beskriver 

som den specifika ideologin och i Ungerns regerings diskurs blir det också tydligt då den 

politiska ideologin styrs utifrån att det som Zizeks beskriver som en sak måste bevaras. 

Utifrån detta anser jag att det är enkelt att förstå att Ungern styrs med av starka  nationalis-

tiska värderingar.  

 Vad som är intressant i förhållande till det är att Fekete i sin rapport skriver 

att Viktor Orbán är en mästare på kvasimystisk vältalighet som konstant talar om Ungerns 

rasliga och kulturella överlevnad och om vardaglig patriotism. Hon menar att Orbán ro-

mantiserar den ungerska själen och river upp rädslor gällande romer, muslimer, afrikanska 
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migranter och de extremt fattiga, vilket skapar en känsla av kris som Vassilis Petsini tar 

upp, allt i namnet av den kristna, nationalistiska iden. Detta är i linje med det som har iden-

tifierats i den diskurs som jag i denna uppsats har undersökt då Viktor Orbán flertalet 

gånger rättfärdigar sin politiska ståndpunkt genom att riva upp rädslor gentemot muslimer.  

 I diskursen uttrycks det också tydligt att Ungerns regering med Orbán i 

spetsen anser att alla migranter är muslimer och att de därför utgör ett hot mot Ungern. 

Detta på grund av att muslimer och kristna inte anses kunna leva tillsammans utan Viktor 

Orbán menar på att dessa måste leva åtskilt då det är omöjligt för migranterna att assimile-

ra sig - de kan inte förstå den ”sak” som knyter samman den specifika ungerska identiteten.  

Det är något som Vassilis Petsinis även tar upp i sin artikel och menar på är ett tydligt 

handlingssätt inom nationalismen. Petsinis skriver i sin artikel att det finns fem egenska-

per/karaktärer som rör sig kring konceptet nationalism vilka beskrivs i avsnittet för tidigare 

forskning. Han menar även att dessa är beroende av varandra och påverkar varandra.  

 En utav de egenskaper som Petsinis beskriver är särskiljning. Han menar att 

inom ramen för samordning och mobilisering har stereotyper ofta varit ett instrument som 

samordnare inom rörelsen använder sig av för att mobilisera sina målgrupper. Det på grund 

av de vill rikta sitt missnöje mot rivaler eller de så kallade ”de andra”. Jag anser att detta är 

mycket tydligt i den diskurs som analyserats. Ungerns regering använder sig av att skapa 

en stereotyp bild av migranter, asylsökande och flyktingar som kriminella terrorister vilket 

i enlighet med Petsinis teori intensifierar banden av ömsesidigt förtroende inom Ungerns 

regering och de som de anser vara ”äkta” ungrare. Det är detta som Petsinis anser nationa-

lism bygger på.  

 Utifrån den tidigare forskning som jag har bearbetat anser jag att det som 

sker i Ungern är tydliga nationalistiska mönster utifrån det som artikelförfattarna beskriver. 

Det som jag anser att forskningsläget som jag undersökt saknar och som jag känner att min 

uppsats kan bidra till är förståelsen för vilka strategier i en diskurs kan påverka det politis-

ka klimatet ett land. 
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7. Sammanfattning 

Inledningen till denna uppsats beskriver hur Ungern de senaste åren inte har haft på sin po-

litiska agenda att arbeta med upprättandet av de mänskliga rättigheterna. Det är för mig 

tydligt att den problematik, som presenterades i inledningen, inte har blivit bättre baserat 

det material som behandlats i denna uppsats. Utifrån den problematik som uppenbarades 

för mig, väcktes ett intresse där jag undrade hur de ungerska myndigheterna påverkar be-

folkningen kring de frågor som behandlar problematiken kring Ungerns rättighetsuppfyl-

lelse. Syftet med uppsatsen blev alltså att få en fördjupad förståelse för hur en diskurs ut-

färdad av myndigheter eventuellt kan påverka en befolkning. Frågeställningen som följde 

på detta syfte blev då att se på vilka diskursiva strategier Ungerns regering använder i det 

primärmaterial som uppsatsen behandlat samt förstå vilka insikter som man kan få av dessa 

strategier.  

 För att på ett så utförligt sätt som möjligt kunna besvara uppsatsens fråge-

ställning används van Dijks teoretiska och metodologiska tillvägagångssätt. van Dijks teori 

och metod bygger alltså på en kritisk diskursanalys som visar på sambandet mellan domi-

nans och produktion av en diskurs. van Dijk menar att detta är en komplex, men samtidigt 

okomplicerad process. Det förhållande som kan komma att skapas mellan dominans och en 

diskurs kan utforma ett tillstånd där förmedlaren möjligen kan känna ett berättigande att 

bryta normativa diskursiva regler och neka lika rättigheter för alla att uttrycka sig. Hante-

ringen av tillgången till en diskursiv sfär representerar en av de mest avgörande sociala 

dimensionerna av dominans. Detta ifråga när det gäller vem som har tillåtelsen att säga, 

skriva, höra eller läsa vad samt var, när och hur. Det är utifrån detta betonat att ”moderna” 

makter har en övervägande kognitiv dimension avseende i frågan. Genom de strategier 

som van Dijk presenterar kan förståelse för dominans och en diskurs praktik alltså förstås.  

 Genom van Dijks teori och metod har jag på ett intressant sätt fått en fördju-

pad förståelse för hur en diskurs utfärdad av myndigheter kan påverka en befolkning. Uti-

från den analys som gjorts i uppsatsen är det tydligt att Ungerns regering använder sig av 

strategier för att påverka landets befolkning. Inte minst genom att skapa ett förhållningssätt 

till migranter, asylsökande och flyktingar som bygger på ett ”vi” och ett ”de andra”. Ge-
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nom att skapa en stereotyp bild av de människorna som bor i Ungern som rena, oskyldiga 

människor i förhållande till de som försöker ta sig in i Ungern som farliga som framställs 

som kriminella skapas ett förhållande dem emellan som bygger på ett ”vi” och ett ”de and-

ra”. I analysen blir det också tydligt hur diskursen förskönar Ungern genom att de påstår 

att de vet precis vad de håller på med och att de är några bland få som förstår den situation 

som Europa står inför. Diskursen tar upp och behandlar hur andra aktörer, som inte har 

samma åsikt som Ungern, inte alls förstår vad Ungern håller på med och vilka konsekven-

ser aktörerna kommer få utstå på grund av aktörernas handlande. Dessa påståenden görs 

genom de strategier som van Dijk presenterar vilket till exempel blir tydligt genom de reto-

riska figurer samt argumentation som Ungern använder sig av. Ministern János Lázár gör 

exempelvis en retorisk figur genom en hyperbolisk förstoring av medborgarnas icke-hand-

lande i fråga om folkomröstningen. Han säger då att “’Those who decline to take part in 

the referendum are giving up their own homeland’”  vilket visar på den strategi Ungern 86

har när det gäller att framhäva Ungern som något som måste bevaras.  

 Vilket kan förstås av van Dijks teori kan förhållandet som skapas mellan do-

minans och en diskurs utforma ett tillstånd där förmedlaren möjligen kan känna ett berätti-

gande att bryta normativa diskursiva regler och neka lika rättigheter för alla att uttrycka 

sig. Genom min analys kan det förstås att Ungern gör detta genom att marginalisera flyk-

tingar och migranter. Andra aktörers synsätt och förhållningssätt till situationen får aldrig 

någon plats i den diskurs som regeringen för. Andras möjligheter och även rättigheter till 

att tala marginaliseras på så vis. De finns ingen förklaring eller beskrivning av den situa-

tion som flyktingarna befinner sig i. Genom att på så sätt undanhålla deras talan får Ungern 

också ett större och bättre spelrum att föra fram sina egna åsikter utan att få något egentligt 

motstånd. Utifrån detta är det tydligt att sambandet mellan dominans och produktion av en 

diskurs finns och att Ungern i detta fall använder sig av det förhållandet. De använder stra-

tegier som påverka den Ungerska befolkningen.  

 När jag påbörjade arbetet med denna uppsats hade jag föreställningen att jag 

skulle få behandla en diskurs med en främlingsfientlig framton. Jag visste att Ungern hade 

en negativ syn på migranter och flyktingar och att de idag har politisk högerinriktade och 

nationalistiska strömningar inom vissa grupperingar i landet. Under arbetsprocessen gång 

 Website of the Hungarian Government, 2016-09-27.86

!44



konstaterade jag dock att främlingsfientligheten i Ungern är starkare rotad än vad jag från 

början föreställt mig. Utifrån de föreställningar som jag hade när jag började med den här 

uppsatsen till de jag har fått genom det material som jag kommit över under processens 

gång så har jag omvärderat den syn som jag har om Ungern. Den omvärdering som gjorts 

är att migranter, asylsökande och flyktingar befinner sig i en mycket mer utsatt situation än 

den som jag till en början utgick ifrån och detta mycket på grund av den diskurs som 

Ungerns regering för, för att påverka sin befolkning.  
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