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SAMMANDRAG  

Uppsatsens syfte har varit att kritiskt granska Viktor Orbáns tal om illiberal demokrati och 

undersöka hur Orbán definierar och argumenterar för en illiberal demokrati. Det primära 

materialet för analysen har varit talet som hölls den 26 juli 2014 i Băile Tuşnad. Det 

huvudsakliga för uppsatsens syfte har varit att på ett strategiskt sätt finna de argument Orbán 

använder i sitt tal. Stephen Toulmins argumentationsmodell har utgjort metoden i uppsatsen. 

Uppsatsen behandlar Logos, Ethos och Pathos som tillhör den klassiska retoriken. Zakarias 

teori om illiberal demokrati och Diamonds definition av hybridisering har fungerat som 

teoretiskt ramverk. Uppsatsen kom fram till att Orbán använder sig av en populistisk retorik 

och argumentation baserat på Logos, Ethos och Pathos för övertyga om att den illiberala 

demokratin är den rätta demokratin. Undersökningen kom fram till att argumenten saknar en 

mer noggrann innebörd om vad den illiberala demokratin innebär och hur Orbán definierar 

illiberal demokrati.  
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1 INTRODUKTION  
Det postkommunistiska Ungern ansågs länge som ett framgångsrikt fall av demokratisk 

konsolidering. Landet lyckades bilda ett stabilt partiväsen med en stark regering och blev år 

2004 medlemsland i den Europeiska Unionen (Buzogány 2017, s. 1307). Viktor Orbán blev 

premiärminister 2010. Orbáns konservativa parti Fidesz har idag två tredjedelar av 

parlamentets mandat och har genom sitt politiska mandat genomfört en rad olika 

konstitutionella reformer, bland annat har den ungerska konstitutionen skrivits om utan 

oppositionens samtycke. (Puddington 2017, s.38). Den nya konstitutionen blev demokratiskt 

sett godkänd genom att den godkändes av en majoritet i parlamentet men beslutet togs aldrig 

genom en folkomröstning eller liknande tillvägagångssätt (Jenne E., Mudde C. 2012, s.148). 

Det är dessa konstitutionella reformer som har en avgörande påverkan på att bevisa att Orbán 

lyckats förverkliga en dramatisk förändring av den ungerska statens struktur och sin nationella 

identitet. En sådan konstitutionell förändring gör att Ungerns fall av demokrati blir unik. 

Autoritära ledare brukar vanligtvis undergräva demokratiska institutioner genom att inte 

respektera lagen snarare än att agera genom att förändra regler och lagar.  

 

Ungern bedömdes som fri år 1990 av Freedom House men bedöms idag år 2019 som delvis 

fri (Freedom House B). Ungerns status på Freedom House har sjunkit från fri till delvis fri på 

grund av de upprepade attackerna mot landets demokratiska institutioner. Premiärminister 

Orbán har via sitt parti Fidesz använt sin parlamentariska överlägsenhet för att införa 

restriktioner eller hävt kontroll över media, oppositionen, akademiker, domstolar och den 

privata sektorn sedan 2010 (Freedom House A). Freedom House nedgraderade även landet 

från konsoliderad demokrati till halvkonsoliderad demokrati (Buzogány 2017, s. 1314). 

Ungern anses mer och mer som ett icke demokratisk land och diskussion och forskning visar 

på att Ungern klassificeras som hybrid regim. Det är när grundläggande rättigheter och 

rättsstatsprincipen undergrävs, när en strongman ledare lyckas framställa sig själv som 

demokratisk genom fria val, som man lever upp till termen illiberal demokrati.  
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1.2 Problemformulering, syfte och frågeställning  

Antalet demokratier i världen minskar, antalet populistiska partier i Europa har ökat sitt stöd. I 

ett tal den 26 juli 2014 säger Ungerns premiärminister Viktor Orbán ”… a democracy is not 

necessarily liberal. Just because something is not liberal, it still can be a democracy.” 

(Plattner 2019). Orbán förmedlar att den nya ungerska staten, den illiberala staten är under 

konstruktion. Talet den 26 juli 2014 har benämnts som Orbáns illiberala tal och termen 

illiberal demokrati har fått ökad uppmärksamhet och diskussion de senaste åren. Det politiska 

landskapet i Europa förändrats, en politisk ledare för ett land inom EU talar om att en 

demokrati nödvändigtvis inte behöver vara liberal. Men vad menar Orbán med detta? Vad är 

en illiberal stat för Orbán, hur argumenterar Orbán för att Ungerns demokrati ska urholkas i 

demokratins namn? Den retorik och argumentation som används är intressant och aktuell både 

ur ett nationellt som ur ett internationell perspektiv, det råder även forskning som visar 

samband mellan retorik, känslor och populism. Den populistiska kommunikation som förs 

grundar sig på medborgarnas grundläggande rättigheter ska åsidosättas för majoritetsstyret 

som påstås agera i folkets namn för att detta enligt denne kommer att vara det bästa för 

nationen (Roth 2016). För analysen kommer Orbáns illiberala tal att undersökas. Talet har 

tolkats av den statsvetenskapliga professorn Stephen Holmes som ett tal där Orbán öppet talar 

om ”the death of liberal democracy” eller ”the end of a age of a liberal democracy” (Holmes 

2015). Syftet med uppsatsen är även att bidra till en fortsatt diskussion om illiberal demokrati.  

 

Ändamålet med denna uppsats är att undersöka på vilket sätt Viktor Orbán definierar illiberal 

demokrati och hur Orbán argumenterar för att liberalismen ska separeras. Syftet med 

uppsatsen är även att förstå hur Orbán argumenterar för att demokratin ska begränsas i 

demokratins namn. För att ta reda på det ska följande frågeställningar och underfrågor att 

behandlas: 

• Hur argumenterar Orbán för en illiberal form av demokrati utifrån Toulmins 

argumentationsmodell?  

• Hur definierar Orbán illiberal demokrati? 

För att besvara frågeställningen har nedanstående underfrågor formulerats:   

• Vilka typer av argument använder Orbán?  

• Vilka antaganden bygger argumenten på?  
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1.3 Avgränsningar 

Avgränsningar redovisas genom att klargöra vilka årtal och vilka andra slags avgränsningar 

som gjorts. För denna uppsats har en avgränsning gjorts i årtal mellan det år Viktor Orbán 

blev premiärminister i Ungern år 2010 och till och med 2019 då uppsatsen behandlar aktuella 

publicerade artiklar. Under denna tidsperiod på nio år har Orbán fört flera tal i olika 

sammanhang men för denna studie har en avgränsning gjorts och det primära materialet 

kommer att vara det tal som hölls den 26 juli 2014. Talet är centralt och tongivande för 

undersökningen om illiberal demokrati.  

1.4 Disposition  

Uppsatsen introduceras i kapitel ett, innehållande en utförlig introduktion med  

problemformulering, syfte, frågeställning och avgränsningar. Kapitel två följs av det 

teoretiska ramverket som har till syfte att tydliggöra analysen, här tas även tidigare forskning 

upp. I kapitel tre presenteras och motiveras metod och materialvalet och för att styrka 

uppsatsens trovärdighet presenteras även uppsatsens källor och källkritik. Kapitel fyra består 

av en övergripande undersökning och analys. Uppsatsen avslutas med en avslutande 

diskussion under kapitel fem som med hjälp av resultatet i analysen och med hjälp av det 

teoretiska ramverket ska svara på de frågeställningar som undersökningen grundar sig på.  
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2 BAKGRUND OCH TEORI 

Under detta kapitel behandlas ett bakgrundsavsnitt om populism och tidigare forskning om 

illiberal demokrati, hybrid regim och demokratisk konsolidering.  

2.1 Populismens framfart  

Det råder olika definitioner, benämningar och tillämpningar av termen populism. Man kan å 

ena sida se populism som en politisk diskurs men likväl som en ideologi, en politisk rörelse, 

en regim eller en dimension av en politisk kultur. Populism kopplas ofta även ihop med andra 

politiska fenomen som nationalism, fascism och rasism (Demertzis 2006, s. 112). Under 

senare år har en minimal definition av populism setts som en tunn ideologi enligt Mudde som 

definierar populism enligt följande citat “a thin-centred ideology that considers society to be 

ultimately separated into two homogenous and antagonistic groups, ‘the pure people’ versus 

‘the corrupt elite’, and which argues that politics should be an expression of the volonté 

generally (general will) of the people” (Mudde 2004, s. 543). Muddes definition av populism 

är den definition som oftast tillämpas. Mudde menar att det handlar om ett antagonistiskt 

förhållande mellan vad som artikuleras som ”det rena folket” och ”den korrupta eliten” samt 

en efterfrågan på människors suveränitet. Populism handlar inte bara om närvaron av en stark 

ledare utan även bildandet av en stark rörelse som vädjar till homogena sociala grupper – i 

detta fall blir det en konfrontation mellan ”the people” och ”the establishment” (Mudde & 

Kaltwasser 2012, s. 8). Men populismen i sig som teori vilar inte på dessa två grupper utan 

snarare konflikten mellan dessa två. Populism kan associeras och fästas vid med mer 

substantiella ideologier som till exempel nationalism (Mudde & Kaltwasser 2012, s. 9).  

 

Populism tillhör varken en vänster- eller en högerideologi utan är något som kan justeras och 

tillämpas från fall till fall. I denna uppfattning betraktas populism som ett relationellt begrepp 

som får sin betydelse från förhållandet mellan folket, eliten och en populistisk skådespelare 

med avseende på maktstrukturen i samhället. Mudde och Kaltwasser definierar populism som 

en tunn ideologi baserat på det tomma innehållet och ideologin bygger på tre grundläggande 

begrepp; folket, eliten och den allmänna viljan och två direkta motsatser; elitism och 

pluralism (Mudde & Kaltwasser 2012, s. 9).  
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Populistiska partier har idag mer än tredubblat sitt stöd i Europa sedan 1918 och det är särskilt 

högerpopulistiska partier som ökat. En analys publicerad av tidskriften Guardian (2018) visar 

på att en av fyra angivna röster i de nationella valen i 31 analyserade europeiska länder röstar 

på ett populistiskt parti. Mycket av detta grundar sig på att vi haft en flyktingkris i Europa 

men också att vi haft en Brexit folkomröstning samma år som Donald Trump blev invald som 

president i USA som har hjälpt populismen att frodas. Under flyktingkrisens början, under 

sommaren 2015 förflyttades det mer än 350 000 migranter genom Ungern. Denna stora 

mängd av människor i flykt skapade nästan omedelbart en dialektik där ena sidan ville 

förhindra deras rörlighet inom de ungerska gränserna och den andra sidan som försökte 

underlätta deras rörlighet (Kalliu, Monteresc, Rajaram 2016). År 2015 fanns det 1000 artiklar 

publicerade i The Guardian med termerna populism eller populist, ett år senare hade dessa 

fördubblats och för 20 år sedan fanns det endast cirka 300 artiklar som inkluderade dessa 

termer (Roodujin 2018). Detta är då ingen slump, i och med att idag då mer än en fjärdedel av 

européerna röstade på ett i populistiskt parti i sitt senaste nationella val. Idag är populistiska 

partier i regering i 11 europeiska länder (Roodujin 2018).  

 

De som stödjer populismen menar ofta på att populismen står upp för den ”vanliga” 

medborgaren och bör stödjas som vilken annan slags modell av demokrati. De anser att 

”vanliga” medborgare har  förråtts eller utnyttjats av en korrupt elit. När ett land eller hela 

Europa drabbas av en kris, vare sig det handlar om en flyktingkris eller finanskris kan det 

medföra att vanliga partier blir utsatta för hård kritik för att ha förorsakat den rådande 

situationen. Flyktingkrisen 2015 var just ett sådant exempel där populistiska partier drastiskt 

ökade och där deras argument var att styrande partier hade öppnat upp gränserna och inte på 

ett korrekt sätt hanterat det stora inflödet av flyktingar (Roodujin 2018). Den förändrade 

mediabilden spelar en avgörande roll, det är via nyhetsrapporteringar där fokus ligger på 

ämnen som säljer bra såsom olika kriser eller konflikter som har en påverkan på populisternas 

känslor. Det som inte lyfts och som kritiker trycker på är att den demokratin populister stödjer 

är den demokrati som ofta undergräver demokratiska normer och använder sig av medel som 

syftar till att inskränka yttrandefrihet, media och bryta ner rättigheter för minoriteter.  
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Analysen gjord av tidningen The Guardian publicerades ett halvår innan 

Europaparlamentsvalet som ska hållas i maj 2019 och förutspår att det just under detta val 

kommer att väljas in mer högerpopulister än någonsin tidigare (Lewis, P., Clarke S., Barr C., 

Josh H & Kommenda N. 2018).  Cas Mudde, professor i internationella relationer vid 

University of Georgia menar på att det finns tre möjliga huvudorsaker till dagens politiska 

landskap i Europa: den första är lågkonjunkturen, som ledde till utvecklingen av så väl starka 

vänster som högerpopulister, den andra är flyktingkrisen som blev av en stor bidragande 

faktor till högerpopulismens framfart och slutligen själva omvandlingen från icke-populistiska 

partier till populistiska partier då i synnerhet just Orbáns parti Fidesz och Law and Justice i 

Polen som startade sina politiska liv som vanliga partier men senare utvecklades  till 

populistiska partier (Lewis et al. 2018). Det är för trettonde året i rad som antalet demokratier 

i världen minskar, det talas om att det idag pågår en demokratisk tillbakagång som sker 

diskret och utan någon märkvärdig dramatik (Bjernström 2019). Förutom att antalet 

demokratier minskar i antal har det visat sig att det politiska engagemanget bland medborgare 

har ökat och att det är misstron till politiker och andra institutioner i samhället som fått 

människor att engagera sig, ett tydligt exempel på detta är den fackliga rörelse som blev 

aktuell i Frankrike 2018 under namnet ”Gula västarna (Bjernström 2019).  
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2.2 Populism, känslor och strongman politics 

Den nutida populismen bygger på ett agerande där man talar till folket, man försöker 

förmedla att de grundläggande rättigheterna ska åsidosättas för ett majoritetsstyre som vet det 

bästa för nationen och kommer att agera i ”folkets namn”  (Roth 2016). Vissa populistiska 

diskurser är mer tilltalande än andra, de som innehåller känslor som ångest, rädsla, lust eller 

hopp tenderar att generera mer individer som kan relatera (Skonieczny 2018). Forskare som 

studerat populism argumenterar för att den populistiska diskursens emotionella ”appeal”  

väcker publik, anhängare och mobiliseringar (Skonieczny 2018). Christian von Scheve (2017) 

forskade och fann att känslor var centrala i högerpopulistisk retorik och att de politiska frågor 

som var på agendan var sammankopplade med känslor som rädsla, ångest, ilska och känslan 

av att ha maktlöshet (Salmela & von Scheve 2017). Det existerar en diskurs av populism som 

riktar dessa känslor av ilska eller rädsla för en slags skuldsättning för andra, det kan vara 

invandrare, ekonomiskt svaga individer i samhället eller flyktingar (Skonieczny 2018).  

 

Som tidigare redovisat har populismen ökat runt om i världen och det har mycket med att göra 

med de förändringar som sker så väl politiska, som ekonomiska och som sociala. Det är 

händelser som gror och medför att populismen växer. Det hävdas att populismens inriktning 

på det känslomässiga attraherar mer än rationella argument, det råder dock brist på empiriska 

bevis för att stödja detta antagande. (Wirz 2018 s. 1114). Wirz artikel består av en studie där 

ett experiment genomfördes, man tittade på och jämförde icke populistiska och populistiska  

överklaganden på reklamaffischer. Resultaten visade att populistiska överklaganden 

framkallar starkare känslor än de icke populistiska och att dessa känslor även förmedlar en 

tydlig övertygelse. Studien testade även övertygelsen av populistiska överklaganden, det är 

förväntat att en individs inställning till en fråga blir mer gynnsam om frågan främjas av ett 

populistiskt i stället för ett icke populistiskt överklagande. Den populistiska överklagan 

framkallar känslor som leder till övertalning (Wirz 2018, s.1115). Wirz beskriver in sin studie 

att den populistiska kommunikationen är grundläggande för det känslomässiga överklagandet. 

Forskare menar även att det emotionella är en stark faktor i populistisk kommunikation (Wirz 

2018 s. 1114). Såväl positiva som negativa känslor förväntas bli starkare för människor som 

håller med den populistiska ideologin och kan avgöra en framgång för 

populistkommunikationen. Ju mer hopp eller ilska man upplevde på det populistiska 

budskapet desto mer övertalades man av de påståenden som stod på reklamaffischerna (Wirz 

2018, s.1131). 
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En relevant huvudperson i frågan om populism, känslor och retorik är president Donald 

Trump och hans valkampanj. Strongman var ett uttryck som växte och fick en helt ny 

innebörd i samband med Trumps valkampanj (Roth 2016). Att strongman som uttryck växte 

under Trumps valkampanj går i hand med det politiska landskapet och det förändringar som 

tidigare redovisats, mellan år 2015-2016 skedde det som Mudde redogjorde för att med 

flyktingkrisen har satt sin påverkan på det politiska landskapet. Strongman och populismen 

fann varandra och kom att bli två komponenter som sammanlänkar varandra. I en artikel 

skriven av Giedon Rachman under Trumps valkampanj 2016, bemöter han likheterna mellan 

olika politiska ledare och deras strongman politics. Utöver Trump, nämns politiska ledare som 

Tayyip Erdoğan och Viktor Orbán. De likheter Rachman ser mellan Trump, Orbán och 

Erdoğan är att dessa tre politiska ledare har ett liknande ”strongman” ledarskap. Ledare som 

Erdoğan, Putin och Trump har en tendens att porträttera världen utanför som hotfull och 

konspirerande mot nationens intressen. Trump har använt sig av ett retoriskt och metodiskt 

tillvägagångsätt för att upprätthålla nationalismen, och hävdar att världen skrattar åt USA men 

att han försäkrar om att han kommer ”make America great again”. (Rachman 2016).  

 

Den tidigare presidenten Barack Obama höll ett tal i juli 2018 om strongman politics, där 

talade han om ett förändrat politiskt läge med ökad nationalism i USA och runtom i världen. 

Strongman politics är plötsligt stigande och ökar runt om i världen, genom val och 

demokratiska föreställningar men som sedan undergräver varje institution eller norm som ger 

demokratin en mening (New York Times, 2018). Ett citat ur Obamas tal:  

” I am not being alarmist; I’m simply stating the facts. […] Look around – 

strongman politics are on the ascendant suddenly, whereby elections and 

some pretence of democracy are maintained — the form of it — but those in 

power seek to undermine every institution or norm that gives democracy 

meaning.  […] And the politics of fear and resentment and retrenchment 

began to appear and that kind of politics is now on the move. It’s on a move 

at a pace that would have seemed unimaginable just a few years ago.” 

(New York Times 2018). 
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2.3 Illiberal demokrati  

I Ungern har populismen uttrycks i termer av illiberal demokrati, tidigare forskning av termen 

illiberal demokrati introducerades för första gången av Fareed Zakaria, 1997 i en artikel 

skriven åt Foreign Affairs (Plattner 2019). Zakaria inleder artikeln med att citera en 

amerikansk diplomat efter valet i Bosnien och Hercegovina 1996, året efter att kriget i forna 

Jugoslavien avslutats. Diplomaten Richard Holbrooke: ”suppose the election was declared 

free and fair and those elected are racists, fascists, separatists who are publicly opposed to 

peace and reintegration – that is the dilemma” ( Zakaria 1997, s. 22). De demokratiskt valda 

regimerna, ofta de som blivit återvalda ignorerar regelbundet konstitutionella gränser för 

deras egna makt och det ovan citerade är inte något som bara utvecklas i Bosnien och 

Hercegovina utan sträcker sig från Peru till Palestina till Pakistan och Filipinerna och där 

existerar uppkomsten av just den internationella illiberala demokratin (Zakaria 1997, s.22). 

Zakaria citerar statsvetaren Samuel P Huntington: 

“Elections, open, free and fair, are the essence of democracy, the in- 

escapable sine qua non. Governments produced by elections may be 

inefficient, corrupt, shortsighted, irresponsible, dominated by special 

interests, and incapable of adopting policies demanded by the public good. 

These qualities make such governments undesirable but they do not make 

them un- democratic. Democracy is one public virtue, not the only one, and 

the relation of democracy to other public virtues and vices can only be 

understood if democracy is clearly distinguished from the other 

characteristics of political systems” (Samuel P Huntington). 

 

Zakaria menar att vi definierar demokrati på ett simpelt sätt, att demokrati är när ett land har 

öppna, rättvisa och fria val. Konstitutionell liberalism å andra sidan handlar inte om 

förfaranden för att välja regering utan mer om regeringens mål utan att inskränka några 

rättigheter. Teorin grundar sig på att skydda en persons rättigheter och det liberala betonar den 

individuella friheten. Det konstitutionella bygger på traditioner om rättsstatsprincipen. Det 

innefattar ett försvar för individens rätt till liv och egendom, religionsfrihet och yttrandefrihet 

(Zakaria 1997, s. 26).   
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Konstitutionell demokrati har argumenterats av viktiga aktörer och filosofer som Thomas 

Hobbes, John Locke, John Stuart Mill och Isaiah Berlin bara för att nämna några och 

sammantaget argumenteras konstitutionell liberalism som att människor har vissa ”naturliga” 

rättigheter och att regeringar måste acceptera en grundläggande lag som begränsar sina egna 

krafter och säkrar dessa naturliga rättigheter (Zakaria 1997, s. 26). Mill’s klassiker On Liberty 

tar upp problematiken när länder blev demokratiska tenderade folk att vara mindre försiktiga. 

Denna problematik tog sig till uttryck när Aleksandr Lukasjenko blev president i Vitryssland 

med en övervägande majoritet i ett fritt val 1994 och fick han frågan om begräsningen av hans 

makt svarade med ” There will be no dictatorship,  I am of the people, and I am going to be 

for the people” (Zakaria 1997, s. 30). James Madison beskrev fenomenet som att det uppstod 

en risk för förtryck i en demokrati genom en majoritet i samhället, Alexis de Tocqueville 

varnade för ”majoriteten tyranni” och att ”den demokratiska regeringens väsentliga väsen 

består av majoritetens absoluta suveränitet” (Zakaria 1997, s.30). Det har varit regeringar 

runt om i hela världen som hävdat att de representerar folket men samtidigt inkräktat på 

samhällets makt och rättigheter (Zakaria 1997, s.30).  

 

Liberala demokratier kan innehålla etniska uppdelningar utan våld eller terror och lyckas leva 

i fred. Men Zakaria hävdar att utan en grund i konstitutionell liberalism har införandet av 

demokrati i splittrade samhället lett till nationalism, etnisk konflikt eller till och med krig 

(Zakaria 1997, s. 35). Skillnaden mellan liberala och illiberala demokratier är något som Jack 

Snyder och Edward Mansfield lyfter i sin artikel i Foreign Affairs 1995, Democratization and 

the Danger of War. Snyder och Mansfield redovisade att de demokratiserade staterna under de 

senaste 200 åren hade större sannolikhet att hamna i krig än antigen stabila autokratier eller de 

stater som inte genomgått regimförändring i en demokratisk riktning. I länder där det inte 

grundas en konstitutionell liberalism leder demokratins uppkomst ofta till nationalism. Denna 

korrelation mellan demokratisering och konflikt är ingen tillfällighet och den data som 

Mansfield och Snyder studerar är det material som studeras för att studera den demokratiska 

freden (Mansfield & Snyder 1995, s.6). Demokrati utan konstitutionell liberalism är inte bara 

otillräcklig, men farlig och medför både maktmissbruk men också inskränkning på friheten 

som i sin tur leder till etniska uppdelningar och krig. Tidigare forskning antyder att illiberal 

demokrati är per definition odemokratiskt.  
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2.5 Hybrid regim  

En hybridregim är ett tillstånd där ett land placerat sig emellan demokrati och diktatur, hybrid 

står för blandning och regim står för de som har makten (Diamond 2002, s.24). Diamond är 

en återkommande forskare på temat demokrati, konsoliderad demokrati och hybridregimer 

och han har funnit ett samband med att större länder har en tendens att fastna i den så kallade 

gråzonen (Diamond 2002, s. 27). Utvidgningen av gråzonen mellan demokratier och 

diktaturer har ökat avsevärt, utmaningen för hybridregimer är att de tillhör en övergående 

kategori eftersom de varken är demokratiska eller auktoritära regimer (Bozóki & Hegedus 

2018, s. 1174). Detta har lett till en diskussion om huruvida hybridregimer ska klassificeras 

som en egen kategori mellan demokratier och diktaturer eller om de ska ses som ”diminished 

subtypes” av de två. Hybridregimer är inte identiska och med den breda variationen blir det 

svårare att behandla området med en kategori. Det råder en klar oenighet om hybrida regimer 

ska klassificeras som en egen regimtyp då de oftast beskrivs som en egen slags regimtyp där 

den demokratiska processen inte är helt genomförd. En hybrid regim kännetecknas oftast av 

ett land med politisk turbulens och inskränkningar på grundläggande rättigheter men kan ändå 

vara ett land med fria val (Bozóki & Hegedus 2018, s. 1175).  

 

Ungern som var det framgångsrika exemplet på en stabil demokratisk konsolidering blev offer 

för hybridisering, detta gör att det inte går att anta hybridisering som en defekt del i  

processen av en demokratisk övergång (Bozóki & Hegedus 2018, s. 1174). Juan Linz och 

Alfred Stepan definierar konsoliderad demokrati; när demokrati ”is the only game in town”. 

Deras teori innefattar beteendemässiga, attitydmässiga och konstitutionella dimensioner men 

menar på att det först måste ha skett en demokratisk transition, en övergång från att vara en 

icke-demokrati till att vara en demokrati för att kunna definieras som en konsoliderad 

demokrati (Linz & Stepan 1996, s. 3).  För att en demokratisk transition ska kunna ses som 

avslutad krävs det att en redovisad legitim överenskommelse har uppnåtts om de politiska 

processerna som ska inkludera att en vald regering har tillsätts av fria val och att den 

verkställande, lagstiftande och dömande makten har via demokratiska medel etablerats (Linz 

& Stepan 1996, s. 3).  
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Som hybridregim har Ungern flera unika egenskaper som får Ungern att bilda en ny typ av 

modell och en underkategori till hybridregim. Ungern har sedan 1989 varit den första och 

enda staten i Europa som hade en konsoliderad västerländsk liberal demokrati men som sedan 

övergivit denna demokratiska regim till en hybridregim (Bozóki &Hegedus 2018, s. 1175). 

De hybridregimer som uppstått tidigare har antingen uppstått av den partiella 

demokratiseringen av auktoritära regimer eller en slags stagnation av transitionsprocessen 

som Linz och Stepan redovisat (Bozóki & Hegedus 2018, s. 1175). Ungern är ett tydligt 

exempel på hur hybridregimer kan utbryta med en grund i en liberal demokrati. Enligt Bozóki 

och Hegedus är Ungern det enda land som är till fullo helt utvecklad som hybridregim inom 

EU. Unionen är uppbyggt av liberala demokratier med ömsesidig respekt för EU:s 

värdesystem enligt Artikel 2 i fördraget om Europeiska Unionen. En medlemsstat med 

hybridregim är oförenligt med fördraget (Bozóki & Hegedus 2018, s. 1176).  

 

Bozóki och Hegedus ser illiberala, antipluralistiska och populism som några av de potentiella 

egenskaper som krävs för en början till hybridisering. Men det avgörande är den politiska 

makt som möjliggör avskaffandet av de liberala konstitutionerna genom en teknik som hittills 

bara gjorts i Ungern. I och med att hybridregimer är placerade mellan demokrati och diktatur 

går detta att kopplas samman med de kriterier och mål populism och den illiberala teorin 

strävar efter. Hybridisering är något som hittills endast möjliggjorts i Ungern men är med hög 

sannolikhet under uppbyggnad i andra öst- centraleuropeiska länder (Bozóki & Hegedus 

2018, s.1176). Forskning har visat på att Ungern är per definition en icke demokratisk nation 

och som enligt Bozóki och Hegedus är en hybrid regim. Hur tar sig denna till uttryck? Vad är 

det Orbán argumenterar för, strävar efter? Dessa frågeställningar grundar sig på uppsatsens 

syfte om hur Orbán argumenterar för en illiberal form av demokrati.  
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3 METOD OCH MATERIAL 
Under detta kapitel behandlas metod och det material som undersökningen utgår ifrån samt en 

validitet och reliabilitetsgenomgång där utmaningar för analysen diskuteras.  

3.1 Metod 

Undersökningen kommer att genomföras genom en argumentationsanalys där Viktor Orbáns 

tal den 26 juli 2014 är det primära materialet för analysen. Den centrala innebörden med en 

argumentation är att övertyga människor om att en särskild åsikt, tanke eller värdering är den 

rätta (Boréus K., Bergström G. 2012, s. 91). Det är av denna anledning det valda metodsättet 

är utvalt för bäst lämpliga tillvägagångsätt för att granska talet. Vid en argumentationsanalys 

är således innehållet av texten det centrala och står som grund för undersökningen. Analysen 

undersöker och granskar den retorik, de åsikter och argument som används av Orbán. För att 

beskriva och analysera människors tillvägagångssätt att övertyga behövs en studie av 

retoriken (Boréus K., Bergström G., 2012 s.135). De tre grundbegreppen inom retoriken och 

inom metoden argumentationsanalys är Logos, Ethos och Pathos. Logos är delen där det 

innebär att övertyga som påverkar och väcker sympati till mottagarens intellekt och rationella 

förmåga att dra slutsatser. De texter av argumenterande form som har inslag av logos 

vidhåller ett sakligt intryck med få värdeladdade ord och uttryck (Boréus K., Bergström G., 

2012, s. 91). Ethos förklaras oftast som den karaktär eller personlighet en talare förmedlar för 

att kunna vinna intresse och förtroende från mottagare/åhörare. Detta är oftast när en individ 

lyckas förmedla en ärlig, sympatisk och klok bild – dessa är lättare att låta sig själv övertygas 

än de som framstår som opålitliga eller oärliga (Boréus K., Bergström G. 2012, s. 92). Pathos 

symboliserar de känslor som en talare söker att uppmuntra hos mottagare/åhörare för att 

kunna övertyga. Ett verk grundat på Pathos är främst känsloladdat och har tydliga värdeord 

som har till uppgift att väcka känslor eller affekter hos åhörare (Boréus K., Bergström G. 

2012, s.92). Genom att använda Toulmin-modellen synliggörs Logos väldigt bra men å andra 

sida osynliggör den känslornas roll som är viktigt för studien av populism, därför har en 

komplettering gjorts med Pathos och Ethos. Analysen utifrån Ethos går in och undersöker 

talet utifrån termen strongman och den karaktär och personlighet Orbán förmedlar. Pathos står 

för relationen mellan populism, retorik och känslor. Att komplettera Logos, Pathos och Ethos 

med Toulmin synliggör fler aspekter vid analysen av ett argumentationstal.  
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3.2 Toulmins argumentationsmodell 

Syftet med att använda argumentationsanalys som metod är för att kunna beskriva och 

undersöka det argumentativa inslaget av Orbáns tal. Den huvudsakliga uppgiften för 

undersökningen är att på ett strategiskt sätt finna det viktigaste och vanligaste argumenten 

Orbán använder, och hur illiberal demokrati diskuteras och definieras. Syftet blir att få fram 

det underförstådda i talet och de argument som används. All texttolkning som görs kräver 

motivering för att uppnå intersubjektivitet (Boréus K., Bergström G. 2012, s. 133). 

Argumentationsanalys kan användas i olika sammanhang men fungerar bra för att beskriva 

och värdera argumentativa delar i texter, debatter eller tal och är fokuserad på vad som i 

argumentationsanalytisk terminologi brukar kallas för Logos (Boréus K., Bergström G., 2012 

s.135). Logos är den del av retoriken som strävar efter att övertyga och skapa möjligheten att 

appellera till mottagarens rationella förmåga att kunna dra slutsatser. Här tillhör även 

intellektualitet och fakta som grund för argumenten präglad av Logos (Boréus K., Bergström 

G., 2012 s.91). Analysmodellen synliggör Logos på ett utförligt sätt men osynliggör 

känslornas roll som är grundläggandet gör studien av populism, därför har ett komplement 

gjorts med Pathos och Ethos.  

 

En argumentationsanalys har tre syften, att rekonstruera argumentationen för att kunna finna 

argumentationen i den argumenterande texten, att finna de normer som argumentationen vilar 

på och att avgöra beviskraften argumenten stärker den presenterade ståndpunkten (Boréus K., 

Bergström G., 2012 s.93). Denna undersökning har som mål att analysera Orbáns sätt att 

artikulera, debattera och definiera illiberal demokrati. För denna argumentationsanalys 

kommer Stephan Toulmins modell att användas. Modellen kom ut 1958 i ”The Uses of 

Argument” och är en modell som har blivit tongivande inom argumentationsanalys (Boréus 

K., Bergström G. 2012, s. 106).  
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Toulmins modell syftar till att urskilja ett antal byggstenar i argument för att kunna komma åt 

kärnan. Den första byggstenen är claim, och är argumentets påstående och handlar om ”vad 

vill sändaren få mottagaren att hålla med om?”. Den andra byggstenen symboliserar data och 

den fakta som påståendet bygger på. Den tredje byggstenen i Toulmins modell är warrant 

också kallat premiss och står för berättigandet av påståendet mellan datan och påståendet och 

den processen hur argumentet leder till ett påstående (Boréus K., Bergström G., 2012 s.107). 

Premisserna fungerar som antaganden som per definition kan ifrågasättas. För att styrka 

premissen och de skäl som presenteras som premisser kan det ibland behöva stödjas med  

premissargument, även kallat ”backing” för att backa upp argumenten (Boréus K., Bergström 

G., 2012 s.109). Boréus och Bergström anser att struktureringen av en argumentation är av 

stor vikt för argumentationens bedömning och beviskraft (Boréus K., Bergström G., 2012 s. 

94). Det handlar om att kunna bygga upp en tes i den mening som man anser att världen eller 

verkligheten bör se ut, eller hur den bör vara. En central del av analysen behandlar arbetet 

med att ta fram premisserna och undersöka vad argumenten bygger på, vad är det för 

antaganden som görs? Dessa kan verka osynliga, men med hjälp av analysen kommer dessa 

att synliggöras.  
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3.4 Material 

Material till den empiriska undersökningen  består av talet den 26 juli 2014 som Orbán höll i 

Băile Tuşnad i Transsylvanien, Rumänien. Talet hölls på ungerska men för denna uppsats har 

en engelsk direktöversatt version använts, i analysen är argumenten citerade från den engelska 

versionen. Valet av tal grundar sig i undersökningens syfte, att undersöka hur Orbán 

definierar illiberal demokrati. Talet var det första talet där Orbán pratade om illiberal 

demokrati och är centralt, aktuellt och  relevant än idag. Vid en sökning på Google med 

sökorden ”illiberal democracy” hamnar artiklar om Orbáns tal bland de topp fem första. Talet 

har varit tongivande i diskussioner såväl på den politiska som den akademiska arenan. Talet 

väckte stor uppmärksamhet vilken sökmotorerna kan intyga med det utbud av aktuella och 

tidigare publicerade artiklar. Inför materialinsamlingen gjordes en noggrann granskning om 

illiberal demokrati där ett flertal tal av Orbán granskades. Utifrån en mängd tal har en 

närläsning gjorts av det centrala talet om illiberal demokrati. Det är det tal som är det mest 

kärnfulla och som gett mest spridning. I diskursanalytiska termer skulle detta tal kunna kallas 

för en dominant utsaga, en utsaga som försöker påverka och forma hur vi ser på världen. De 

artiklar som publicerats de senaste två åren hänvisar samtliga till det talet som Orbáns tal om 

illiberal demokrati. De rapporter som används är från oberoende institutioner som Freedom 

House och Human Rights Watch. Målet för urvalet av rapporter har varit att granska och 

skapa en objektiv och pålitlig undersökning. Utöver detta används tidningsartiklar relevanta i 

aspekt för både aktualitet och ämnesområde för undersökningen.  
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3.5 Validitet och reliabilitet  

Det är grundläggande att undersöka objektivt och att ha en hög reliabilitet och validitet. 

Validitet kännetecknar att det existerar en god överrensstämmelse mellan de teoretiska 

begrepp och operationella indikatorer, att man som författare av uppsats har med anledning av 

tidigare forskning valt ut och definierat de viktigaste begreppen (Ekengren & Hinnfors s.75). 

Reliabilitet står för tillförlitlighet och grundar sig på en spetsad noggrannhet (Ekengren & 

Hinnfors s. 76).  Vid arbetet med att ta fram material via tidskriftsartiklar och andra 

publicerade rapporter gäller det att hålla en hög reliabilitet och undersöka materialet med en 

strategisk noggrannhet. För att upprätthålla målsättningen med att undersöka objektivt är det 

viktigt att vid inläsning av det studerade materialet undersöka källor och åsikter och arbeta 

med att ta del av olika texter rörande samma ämnesområde som till exempel populism, 

illiberal demokrati eller konsoliderad demokrati. Att arbeta på detta sätt leder till att ett mer 

objektivt förhållningssätt skapas. Det valda tillvägagångssättet, argumentationsanalys har ett 

validitetsproblem vid rekonstrueringen av en aktörs argumentation, det skapar en slags 

intersubjektiv problematisering i och med att ett visst tal eller en viss text kan tolkas på olika 

sätt. Det är därför viktigt att kunna motivera sin lösning, som det egentligen är vid all typ av 

texttolkning (Boréus K., Bergström G., 2012, s. 132). För att skapa intersubjektivitet har 

undersökningen genomförts via ett transparant förhållningssätt, med tydlighet och redovisning 

i form av att ställa upp och definiera varje argument. En redovisning av de analysverktyg som 

används redovisas genomgående i analysen.  
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4 ARGUMENTATIONSANALYS AV VIKTOR ORBÁNS TAL  

Under detta kapitel genomförs den empiriska undersökningen som består av tio citerade och 

numrerade argument ur Orbáns tal om illiberal demokrati.  

 

Det var i den etnisk ungerska staden Băile Tuşnad i Transsylvanien i Rumänien den 26 juli 

2014 som Viktor Orbán höll det tal som kommit att bli känt för det illiberala demokratitalet. 

Att Orbán höll sitt tal i Băile Tuşnad är ingen tillfällighet, Băile Tuşnad är en återkommande 

stad dit Orbán årligen håller tal för att diskutera frågor om den ungerska diasporan (Melén 

2016). År 2011 gjorde den ungerska regeringen det möjligt för ungrare utanför Ungerns 

gränser att rösta i nationella val i Ungern och det är med en klar majoritet som Orbán får stöd 

från medborgare i Băile Tuşnad. Den ungerska journalisten Szilárd Pap menar att det 

viktigaste och mest kärnfulla för Orbán och hans parti Fidesz har varit att förena den ungerska 

nationen över landgränserna (Melén 2016). Orbáns tal den 26 juli 2014 andades anti-

liberalism och hade fokus på att förklara att det nu är slutet på liberal demokrati och att tiden 

är inne för illiberal demokrati. Orbán tar uttryckligt avstånd från liberalism och hyllar nationer 

som Kina och Ryssland. De citerade utdrag ur Orbáns tal används för att kritiskt granska de 

argument Orbán använt i sitt tal. Citaten är placerade enligt den modell och de grundbegrepp 

Toulmins argumentationsanalys använder: ett argument, ett påstående och en premiss. 

Analysen utgår ifrån Logos, Ethos och Pathos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

Citat 1 

“…the strength of American “soft power” is deteriorating, because liberal values today 

incorporate corruption, sex and violence, and with this liberal values discredit America and 

American modernization.” (Tóth 2014). 
 

Argument:                 Påstående: 

 

 

 

 

 Premiss: 

 

Orbán argument bygger på att USA:s ”soft power” är försämrat med anledning av de liberala 

värderingarna. Påståendet är att de liberala värderingarna består av korruption, sex och våld. 

Premissen är att de liberala värdena inte är konstanta, utan ständigt föränderliga. Nutida 

liberala värderingar har förändrats och innefattar idag korruption, sex och våld. Liberalism 

och demokrati är inte naturliga, de har endast framstått som det för att vi är så indoktrinerade.  

 

Det Orbán förmedlar genom detta citat är att de liberala värderingarna, och dess innebörd har 

gett dåligt rykte och ”förstört” USA. Argumentet i sig är väldigt känsloladdat och går in under 

Pathos, som grundar sig på de känslor talaren söker hos mottager för att övertyga. Argumentet 

skapar en känsla av hur liberalismen är, det är korrupt, sexuellt och våldsamt. Orbán framför 

logik men inte med fakta, de argument han förmedlar i citatet bygger inte på fakta med stöd 

av exempelvis någon rapport eller studie. Han visar inte korruptionen, det sexuella och våldet 

utan han bygger det på känslor som underbygger argumentet. Premissen är således inte logisk 

förklarad utan bygger på känslor som bygger på ett antagande, möjligtvis tillit till Orbán som 

politisk ledare? Detta går att ställa i kontext till det Rachman redovisade, ett strongman 

ledarskap som har en tendens att måla upp världen utanför eller andra länder som hotfulla. 

Det gör Orbán indirekt genom att hävda att det USA har – det vill vi inte ha, denna aspekt går 

under Ethos. För att argumentera och hävda något sådant kan det definieras som att det krävs 

ett mod, en viss karaktär för att mod att säga något sådant. Argumentet fyller alltså även upp 

Ethos, den karaktärsmässiga aspekten inom retoriken.  

USA har förlorat sin 

position i världen, för att 

liberala värderingar har 

blivit icke önskvärda och 

icke attraktiva 

Liberala värden är inte konstanta, snarare föränderliga 

De liberala 

värderingarna består av 

korruption, sex och våld.  
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Citat 2 

“the Open Society Foundation published a study not long ago analyzing Western 

Europe. In this, we could read a sentence which says that Western Europe was so 

preoccupied with solving the situation of immigrants that it forgot about the white 

working class.” (Tóth 2014). 

 

Argument:        Påstående: 
 

 

 

 

Premiss: 

 

Orbáns argument är att immigranter leder till att nationen glömmer bort den ”egna” vita 

arbetarklassen. Påståendet är att västerländska, liberala, europeiska inte prioriterar sina 

nationella medborgare, vita arbetarklassen utan är för upptagna med att lösa situationen med 

immigranter. Premissen att statens ansvar är till för medborgare inte för mänskligheten. Det 

som även är premissen för detta argument är att immigranter inte arbetar och att de inte är 

vita.  

 

Den fakta och studie Orbán använder sig av fungerar som en typ av övertygelse som är 

präglad av Logos. Att argumentet använder en fakta/studie som källa till argumentet ökar 

möjligheten till att påverka och övertyga om att den liberala demokratin inte värnar om egna 

nationens medborgare utan prioriterar immigranter. Men även den populistiska retoriken om 

att värna om det egna folket och den vanliga medborgaren framhävs i detta argument. 

Argumentet bygger även på känslor, Pathos som framkallas genom argumentet om att 

västerländska liberala europeiska nationer inte prioriterar sina egna medborgare – det väcker 

känslan av rädsla om att det ska ske ”oss” ungrare. Detta går under den populistiska retoriken 

som syftar till att stödja sina argument på känslor.  

 

Immigranter leder 

till att nationen 

glömmer bort den 

vita arbetarklassen 

Västerländska, liberala, 

europeiska nationer 

prioriterar inte sina 

nationella, vita 

arbetande medborgare 

Statens ansvar är till medborgare inte till mänskligheten  
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Citat 3 

“In order to be able to do this in 2010, and especially these days, we needed to courageously 

state a sentence, a sentence that, similar to the ones enumerated here, was considered  

to be a sacrilege in the liberal world order. We needed to state that a democracy is not 

necessarily liberal. Just because something is not liberal, it still can be a democracy.”  (Tóth 

2014).                     

 

 

Argument:        Påstående:  

 

 

 

Premiss: 

 

Orbáns argument är att bara för att något inte är liberalt, betyder det inte att det inte kan vara 

en demokrati. Det Orbán vill förmedla med citatet är att ”vi” blivit indoktrinerade med att 

demokrati och liberal hör samman men att det inte är sanning. Påståendet är, en demokrati 

behöver nödvändigtvis inte vara liberal. Premissen är att demokrati inte är lika med 

liberalism.    

 

De känslor Orbán förmedlar med detta citat innefattar Pathos, med de känslomässiga 

aspekterna att han vill framhäva att han som ledare varit modig, och gjort ett statement för att 

kunna föra den politiska agendan och den populistiska politiken han ämnar att föra. Genom 

detta citat väcker Orbán känslor av olika slag, men också känslor av det finns en möjlighet till 

något bättre. Att Orbán var politisk ledare när talet hölls styrker Ethos, att han är sittande 

premiärminister bidrar till att han kan etablera Ethos. Men genom att bevisa, påvisa och 

förmedla sitt mod och sin tro om den illiberala demokratin som politisk ledare stärker den 

retoriska delen av Ethos ännu mer.  

 

 

En demokrati behöver 

nödvändigtvis inte 

vara liberal 

En demokrati 

behöver inte 

vara liberal 

Demokrati är inte liktydigt med liberalism 
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Citat 4 

“This is why, Honorable Ladies and Gentlemen, a trending topic in thinking is 

understanding systems that are not Western, not liberal, not liberal democracies, 

maybe not even democracies, and yet making nations successful. Today, the stars of 

international analyses are Singapore, China, India, Turkey, Russia.” (Tóth 2014). 

 

Argument:       Påstående:  

  

       

 

   

      Premiss: 

 

 

 

 

Orbáns argument är att nationer som inte är liberala demokratier är framgångsrika. 

Påståendet är att ”the stars of international analyses” är Singapore, Kina, Indien, Turkiet och 

Ryssland. Premissen är att det går att vara ett icke demokratiskt och framgångsrikt land och 

att Singapore, Kina, Turkiet och Ryssland är ”the stars of international analyses” för att de 

inte är västerländska liberala demokratier.  

 

Det Orbán förmedlar utifrån Logos är att han syftar till att övertyga och förklara att dessa 

länder som är ”the stars of international analyses” är det för att de inte är västerländska 

liberala demokratier. Genom att börja med ”Honorable Ladies and Gentlemen” förstärks 

känslan av övertygelsen om att medborgare i Băile Tuşnad tillhör den ungerska nationen. Men 

också att dessa länder, demokratiska som icke demokratiska är mer framgångsrika än andra 

länder i västerländska demokratier bevisas inte utifrån någon fakta eller studie utan ska 

grunda sig på att det är Orbán förmedlar är sanning och grundar sig på tillit och övertygelse. 

En kombination av Logos och Ethos.   

Att Singapore, Kina, Turkiet och Ryssland är 

”the stars of international analyses” för att de 

inte är västerländska liberala demokratier.  

Det går att vara ett 

framgångsrikt land 

utan att vara en 

liberal demokrati.   

Orbáns argument grundar sig på 

att bevisa, förklara och förmedla 

att andra länder som inte är 

demokratiska är trots det 

framgångsrika 
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Citat 5 

“…we want to organize a workfare state, that – as I previously mentioned – will 

undertake the odium of expressing that in character it is not of a liberal nature. What 

all this exactly means, Honorable Ladies and Gentlemen, is that we have to abandon 

liberal methods and principles of organizing a society, as well as the liberal way to 

look at the world.” (Tóth 2014). 

 

Argument:       Påstående:  

 

 

                        

 

  Premiss: 

Orbáns argument är en uppmaning om att ”vi” måste överge de liberala metoderna för att 

organisera och bilda ett välfärdssamhälle. Orbáns påstående är att de liberala värderingarna är 

i vägen för skapandet av den nya staten. Premissen för att bli en framgångsrik nation måste en 

”nystart” ske, den nystarten är att överge liberala metoder och principer. Premissen blir även 

att de liberala värderingarna inte längre är ärorika utan består av korruption, sex och våld (se 

citat 1). Det underliggande antagandet blir även att liberalism leder till passivitet och 

bidragstagande.  

 

Orbán förmedlar känslor, och genom dessa känslor försöker han övertyga om att den illiberala 

demokratin är den rätta demokratin. Genom att koppla samman liberalism som enligt Orbán 

bara hjälper flyktingar istället för deras ungerska arbetarklass – är de liberala metoder inte 

något nationen ska sträva efter, detta går att koppla samman med citat 2. I detta citerade 

argument menar Orbán att nationen ska överge liberala värderingar, i citat 10 däremot hävdar 

Orbán att den illiberala staten inte alls ska överge fundamentala rättigheter som liberalism och 

friheter – motsägelsefullt?  

 

För att organisera och 

bilda ett välfärdssamhälle 

måste de liberala 

metoderna överges 

De liberala värderingarna 

är i vägen för skapandet av 

en välfärdsstat 

De liberala värdena är inte längre hederliga utan korrupta och sexuella och leder till passivitet 
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Citat 6 

“Hungary liberal democracy was incapable of protecting public property that is essential in 

 sustaining a nation, even compared to other countries. Then, the liberal Hungarian state did 

not protect the country from indebtedness” (Tóth 2014). 

 

Argument:       Påstående: 

 

 

 

 

Premiss: 

 

 

 

Orbáns argument är att den tidigare Ungerska liberala demokratin inte skyddade nationen. 

Påståendet är att Ungern måste lämna de liberala metoderna, värderingarna och principerna 

för att skydda ”the public property” . Premissen, den liberala demokratin skyddar inte 

tillräckligt – liberalismen är ett hot mot demokratin.  

 

Detta citerade argument går i hand med några av de andra argumenten om vad den liberala 

demokratin försummat den ungerska nationen, allt från att skydda den ”egna” medborgaren, 

till skuldsättning till att skydda nationen. Det Orbán säger bygger på att framställa logiska 

argument för att övertyga. Det styrker teorin om populism och strongman politics, att det 

handlar om att på ett retoriskt och metodiskt sätt försöka upprätthålla nationalismen och 

hävda vad som är bäst för nationen. Populismen bygger på att man talar till folket och 

försöker med känslor att utöka anhängare eller sprida åsikter. Scheves forskning om att 

känslor är en central del i högerpopulistisk retorik, och de argument som används har ofta 

inslag av rädsla eller ilska (Scheve 2017).  

 

 

Vi måste lämna det 

liberala värderingarna, 

metoderna, principerna 

Den tidigare liberala 

nationen skyddade inte 

nationen 

Liberalismen är odemokratisk, de liberala 

värdena skyddar ”utlänningar” och inte 

det ungerska folket 
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Citat 7 

“I do remember – we chatted about it years ago – how beautiful it would be, how noble a 

form of revenge if the political forces who voted against the re-engaging of the Hungarians 

living outside the borders of Hungary would be deservedly punished if a majority, or even a 

two-thirds majority, were gained by the votes of the Hungarians who live outside of the 

borders of Hungary.” (Tóth 2014) 

 

Argument:                    Påstående: 

  

                       

 

 

 Premiss: 

 

Orbáns argument bygger på ett tidigare tal, på den ädla hämnd och hur vackert det 

skulle vara om Fidesz skulle vara i majoritet och som nu är möjlig i och med att 

majoriteten är uppnådd. Påståendet bygger på att för att hämnden skulle ha kunnat 

fullföljts krävdes det en majoritet, som nu är uppfylld. Premissen är den majoritet 

som är uppnådd. 

 

Det politiska budskap Orbán vill förmedla handlar om den förändring den ungerska 

regeringen gjorde år 2011, att det erbjudits ungerska medborgarskap till ungrare som lever i 

andra länder som medgjort rösträtt i ungerska val  (Melén 2016). De har röstat för att folk som 

är ungrare och lever utanför Ungerns gränser ska vara med.  Detta citat förmedlar den 

aspekten av majoritetens tyranni, när politiska ledare hävdar och menar på att de representerar 

folket och i detta fall är folket för Orbán ungrare i Ungern och i diasporan. Samtidigt som 

man framför detta inkräktar man på samhällets makt och rättigheter, detta är vad Tocqueville 

varnade och kallade för majoritetens tyranni.  

 

 
Orbán argumenterar 

och förmedlar den 

hämnd som nu är 

möjlig i och med den 

klara majoritet   

Att ungrare 

utanför Ungerns 

gränser röstat 

och varit med på 

”hämnden” 

Är den majoritet som är uppnådd 
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Citat 8 

“In the past twenty years the established Hungarian liberal democracy could not 

achieve a number of objectives. I made a short list of what it was not capable of. 

Liberal democracy was not capable of openly declaring, or even obliging, 

governments with constitutional power to declare that they should serve national 

interests. Moreover, it even questioned the existence of national interests. I did not 

oblige subsequent governments to recognize that Hungarian diaspora around the 

world belongs to our nation and to try and make this sense of belonging stronger 

with their work. Liberal democracy, the liberal Hungarian state did not protect public 

wealth.” (Tóth 2014). 
 

Argument:        Påstående: 

  

 

                           

  Premiss: 

 

 

Orbáns argument är att den illiberal demokratin inte är kapabel att tjäna nationella intressen. 

Orbáns påstående är de senaste 20 åren av liberal demokrati inte stått upp för nationen. 

Premissen är att Orbán ser det inte det ungerska folket utifrån medborgarskapet utan utifrån 

kultur och etnicitet, det handlar således inte om ett ungerskt medborgarskap utan en känsla av 

tillhörighet, att man tillhör nationen trots att man bor i diaspora.  

 

Precis som tidigare redovisat om en diskurs av populism som syftar till att rikta känslor av 

olika slag för en viss skuldsättning av en viss grupp av människor, kan vara invandrare eller 

ekonomiskt svaga individer. I detta argument syftar Orbán till att skuldbelägga den tidigare 

liberala och konsoliderade demokratin. Orbán förmedlar återigen att liberalism är ett hot mot 

den ungerska nationen. Orbán trycker även på att de ungrare som bor utanför Ungerns gränser 

tillhör nationen och att denna tillhörighet ska förstärkas.  

 

Den liberala 

demokratin är inte 

kapabel att tjäna 

nationella intressen 

Det ungerska folket grundar sig inte på 

medborgarskap utan på etnicitet och kultur 

Den liberala demokratin 

stod aldrig upp för nationen 
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Citat 9  

“Hungarian voters expect from their leaders to figure out, forge and work out a new 

form of state-organization that will make the community of Hungarians competitive 

once again after the era of liberal state and liberal democracy, one that will of course 

still respect values of Christianity, freedom and human rights.” (Tóth 2014). 

 

Argument:        Påstående: 

 

 

             

  

 Premiss: 

 

Orbáns argument är att det krävs en ny form av stat, som ska få Ungern att bli 

konkurrenskraftigt igen, en stat som respekterar kristendomen, friheten och de mänskliga 

rättigheterna. Påståendet är att det ungerska folket förväntar sig att de politiska ledarna ska 

organisera en ny form av statlig organisation. Premissen är att den liberala staten inte stod upp 

för nationen, det liberala innehåller korruption, sex och våld därför behövs och krävs det en 

ny statlig organisation, den illiberala staten. 

 

Återigen ett argument som går att koppla samman med Tocquevilles ”majoritetens tyranni”, 

för det Orbán menar och vill förändra är den liberala staten – han vill bilda en stat, som 

representerar folket men som samtidigt är en stat som uppenbarligen inskränker på rättigheter 

för båda folket och statliga institutioner. Detta genom att Orbán menar på att den illiberala 

staten är något som de ungerska medborgarna förväntar sig och något de själva vill ska hända 

i Ungern.  

 

 

 

Det krävs en ny form av 

stat, som ska få Ungern att 

bli mer konkurrenskraftigt, 

en stat som står för upp för 

bland annat kristendomen  

Att det ungerska folket 

förväntar sig av de 

politiska ledarna att en 

ny stat ska organiseras  

Den liberala demokratin står inte upp för Ungern 
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Citat 10  

“Consequently, what is happening today in Hungary can be interpreted as an attempt  

of the respective political leadership to harmonize relationship between the interests and 

achievement of individuals – that needs to be acknowledged – with interests and  

achievements of the community, and the nation. Meaning, that Hungarian nation is not a 

simple sum of individuals, but a community that needs to be organized, strengthened and 

developed, and in this sense, the new state that we are building is an illiberal state, a non-

liberal state. It does not deny foundational values of liberalism, as freedom, etc. But it does 

not make this ideology a central element of state organization, but applies a specific, national, 

particular approach in its stead.” (Tóth 2014). 

 

Argument:       Påstående: 

 

 

 

Premiss: 

 

 

Orbáns argument är att Ungerska nationen inte endast är en nation med individer, utan också 

en “community” som måste organiseras, blir starkare och utvecklas som går att kopplas med 

det tidigare citatet om medborgarskap och tillhörighet. Påståendet är att Orbán påstår att det 

är tid att skapa en ny nation. Premissen blir att den nya staten som är under uppbyggnad är en 

illiberal stat, en icke liberal stat.  

 

Det tolkas som att Orbán väljer att behålla vissa liberala värderingar, men inte andra. Han 

väljer att behålla friheten och mänskliga rättigheter, inklusive att värna om kristendomen (se 

citat 9). Men inte allt, för resterande innehåll av liberalism innehåller korruption, sex och 

våld. Men även under citat 5 där han driver argumentet om att släppa de liberala metoderna. 

Orbán har under tidigare citat talat om medborgarskap och tillhörighet och är något han 

betonar på under detta citat. 

Orbán argumenterar 

för en ny stat, en 

illiberal stat  

Den illiberala staten 

kommer inte förneka 

fundamentala rättigheter 

och värderingar 

En illiberal stat är under uppbyggnad.  
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4.1 Slutsatser av citat 

Merparten av analysen består av Toulmins analysschema som har fokuserat på Logos. I sitt tal 

använder sig Orbán av argument, med ett påstående innehållande bevis eller något typ av data 

som styrker argumentet för att bevisa varför detta är sant, premissen är länken emellan för att 

knyta samman argumentet och påståendet. Argumenten är mestadels präglade av Logos, via 

analysen går det att förutspå ett mönster av strategiskt och noggrann tankegång av val av 

argument. Orbáns argument om liberalism, liberala värderingar och västerländska demokratier 

är ett försök till att vädja till förnuft och övertyga om att den illiberala demokratin är den rätta 

demokratin. Analysen har även undersökt utifrån Ethos och Pathos. Politiska ledare som 

definieras som strongmans tenderar att präglas av ett auktoritärt styre och en åsikt om att 

världen utanför nationen är emot nationens intressen. Det handlar om ett slags upprätthållande 

av nationalismen. Under ett flertal gånger i sitt tal säger Orbán bland annat att den liberala 

demokratin i USA är skadlig, att den liberala demokratin inte är bra för Ungern.  

 

Talet benämns som det illiberala talet i olika sammanhang, i vetenskapliga artiklar, under 

debatter och i olika tidningsartiklar. Men talet i sig handlar inte explicit om illiberal demokrati 

och vad det är Orbán vill uppnå med den styrelseformen. Talet behandlar snarare vad den 

liberala demokratin inte lyckas med och vad den liberala demokratin har gjort för fel – det blir 

lite som att smutskasta en styrelseform men också det som är i det förgångna.  Under talet 

klargör Orbán aldrig konkret vad en illiberal demokrati innebär. Han säger inte så mycket om 

illiberal demokrati mer än att han implicerar att det är det ”vinnande konceptet” för nationen. 

Att han inte säger så mycket, eller klargör kan analyseras som Muddes definition av 

populism, att populism är en tunn ideologi som handlar om ett antagonistiskt förhållande 

mellan ”det rena folket” och ”den korrupta eliten”. Orbán argumenterar för något som är 

väldigt radikalt och vi vet inte vad det här innebär. Just att inte veta vad det innebär, handlar 

implicit om att man litar på honom genom mod och tillit möjligtvis med anledning av hans 

politiska ställning (Ethos) som påverkar övertygelsen. Orbán hävdar och redovisar om att de 

tidigare har varit dåligt och att det liberala är föränderligt och står idag i hand med korruption, 

sex och våld. Med andra ord ett anspråk för auktoritet men inte för framtidens innehåll utan 

för att vi ska lita på honom? Att talet inte konkret förklarar illiberal demokrati, leder till att det 

blir som ett tomt löfte. När något inte blir konkret kan övertygelsen bli starkare, man kan på 

så sätt koppla an olika politiska tolkningar till ett egentligen tomt projekt.  

 



 33 

Orbán förmedlar att den ungerska befolkningen är en typ av kultur, samhörighet, community 

och den kulturen är i sin tur det som kännetecknas som den vita arbetarklassen.  När Orbán 

flera gånger i sitt tal säger ”the Honorable Ladies and Gentlemen” skapar det en uppfattning 

och en underliggande premiss vad medborgarna i Băile Tuşnad är. Det är tydligt och bevisat 

genom att Orbán vill att etniska ungrare ska tillhöra Ungern, det blev tydligt när det år 2011 

blev möjligt för ungrare utanför Ungern kunde rösta i nationella val. Orbán vill stärka denna 

känsla av tillhörighet.   

 

Det är tydligt att det finns ett samband mellan de olika argumenten, det tar sig även till uttryck 

genom att ett argument kan senare verka som premiss för ett annat citat. Premissen är 

förutsättningen för att kunna driva ett argument. När Orbán vill förstärka banden med den 

ungerska diasporan och stärka tillhörigheten använder han återkommande skäl för att driva 

teorin om en illiberal demokrati. Det är tydligt att de argument Orbán använder är 

känsloargument, han vill förmedla och uppnå rädsla, förakt och irritation. Men också känslan 

av att han och den illiberala demokratin är lösningen på problemen. Orbán förmedlar att den 

sortens demokrati han representerar är den rätta demokratin. Argumenten bygger på 

antaganden om att de liberala värden är korrupta, sexuella och våldsamma. Liberalismen är ett 

hot för den demokratin och de värdena som Ungern som nation representerar och står för 

menar Orbán. 

 

Den argumentation och retorik Orbán använder sig av förmedlar en passion och känsla av att 

man kan lita på honom, att han kommer med ett hopp och ett löfte om att illiberala 

demokratin är bättre än den liberala och även att det är möjligt med en illiberal nation i EU. 

Men det hoppet är inte skapat kring en välformad idé om vad framtiden är och innebär det 

handlar snarare om att skapa ett motstånd vilket grundar sig på att hoppet produceras genom 

att kritisera och göra motstånd mot det förgångna inte mot att definiera framtiden utan att 

snarare kritisera det som varit tidigare.  Det är tydligt att han inte är nöjd med liberalism och 

försöker påvisa att det enligt honom inte fungerat. Orbán talar å ena sidan talar om en vision 

för Ungern som nation och samtidigt lyfter det som varit under de mer liberala värderingarna 

samt vad som åstadkommits under de senaste fyra åren han suttit vid makten.  
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5 SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 

Kapitlet redovisar slutsatser från föregående kapitel och kommer att besvara uppsatsens 

frågeställningar. En avslutande diskussion kommer att behandlas.  

 

Genom bakgrund och teori har uppsatsen styrkt att den illiberala demokratin inte är 

demokratisk, enligt tidigare forskning behöver en demokrati vara liberal och en konstitutionell 

demokrati för att kunna vara demokratisk. Enligt den analys av Orbáns tal som gjorts i kapitel 

fyra menar Orbán att den illiberala demokratin kan vara en demokrati utan liberala 

värderingar. Uppsatsens syfte var att undersöka och få svar på följande frågeställningar och 

underfrågor:  

 

Hur argumenterar Orbán för en illiberal form av demokrati utifrån Toulmins 

argumentationsmodell? Hur definierar Orbán illiberal demokrati?  

Vilka typer av argument använder Orbán? Vilka antaganden bygger argumenten på?  

 

Enligt den tolkning och den analys som förts framgår det att Orbán försöker förmedla att de 

liberala värderingar är inte det liberala som det en gång varit och är värderingar som inte är 

konstanta utan föränderliga. Det liberala idag innefattar korruption, sex och våld enligt Orbán.  

Genom det tal Orbán fört och de övergripliga citat som använts i analysen går det inte att 

sammanföra hur Orbán definierar illiberal demokrati, det går endast att anta genom de 

underliggande och dolda premisserna i hans argument. Orbán argumenterar för en illiberal 

demokrati, som enligt honom är den främsta och den rätta styrelseformen för Ungern. Orbán 

argumenterar för detta via Logos genom de argument han presenterar för att övertyga om att 

liberala demokratier inte är de optimala eller den mest framgångsrika vägen att gå. Genom 

Ethos tydliggör och framhäver Orbán sitt mod, sin ledarstil som politisk ledare etableras per 

automatik i och med hans politiska ställning. Han visar även på Ethos genom att tydliggöra 

det han som politisk ledare åstadkommit för nationen och medborgarna. Medborgarna för 

honom är ungrare i Ungern och de utanför Ungerns gränser, det underliggande antagandet är 

att ett medborgarskap handlar mer om en tillhörighet till nationen än ett formellt 

medborgarskap.  
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Genom Pathos för de känslor han söker att förmedla och påverka, detta görs genom de val av 

känsloladdade ord han väljer att använda som till exempel sex, våld och korruption som i sin 

tur är ganska starka ord för att definiera liberalism. De känsloladdade argumenten syftar till 

att framkalla en rädsla för motsatsen till det illiberala, det liberala. Argumenten bygger på 

antaganden om att liberalismen och de liberala värderingarna är ett hot för demokratin. Orbán 

hävdar och vill konstatera att den liberala demokratin inte gjort det bästa för nationen. Det 

finns inget logiskt argument i Orbáns tal den 26 juli 2014 som styrker varför den illiberala 

demokratin är den rätta framtiden för Ungern. Genom att nämna och hylla nationer som inte 

är västerländska eller demokratier gör Orbán ett försök att bryta de tidigare självklara liberala 

ideologier från Väst. Detta för att kunna bevisa att en västerländsk liberal demokrati inte 

behöver vara det mest optimala och det framgångsrika för ett land. Orbáns illiberala tal den 26 

juli 2014 är än idag aktuellt och ett tal som är tongivande och dominerande i debatten om den 

illiberala demokratin.  

 

Att undersöka det valda materialet genom en argumentationsanalys har varit en intressant och 

lärorik process som bidragit till ny kunskap om retorikens förmåga att övertyga. Som tidigare 

redovisat under metodavsnittet har den valda metoden ett validitetsproblem vid rekonstruering 

av en annan aktörs argument som skapar en slags intersubjektiv problematisering som grundar 

sig på att tal, debatter eller liknande som undersöks kan tolkas på olika sätt. Det existerar en 

medvetenhet om att de argumenten och de tolkningar som använts i analysen inte tolkas på 

samma sätt för varje individ. Denna undersökning har strävat efter att redovisa motiveringar 

och genom en tydlig redogörelse för varje argumenten för att visa analysens tolkning. För 

framtida forskning skulle det vara intressant att på ett djupare plan undersöka teorin om 

strongman politics, möjligtvis genomföra en jämförande studie mellan två politiska ledare 

utifrån den populistiska retoriken. Finns det några samband? Eller går det att definiera olika 

slags former av strongman politics? I och med att termen är i sig är ett relativt nytt begrepp 

och samtidigt aktuellt med tanke på dagens politiska landskap går det säkerligen att studera 

detta område mer ordentligt inom framtida forskning.  
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