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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att undersöka den politiska utveckling som har präglat Ungern det 

senaste årtiondet, förankrat i Michael Johnstons teori om korruptionssyndrom. Studien tar 

avstamp i två frågeställningar som avsåg att besvara Ungern positionering inom det 

korruptionssyndrom som landet placerades inom år 2005, samt i vilken riktning landet 

tenderade att förflytta sig mot. Den metodologiska ansatsen för uppsatsen var en kvalitativ 

idealtypsanalys som genomfördes på det specifika fallet Ungern. Den främsta anledningen att 

tillämpa Ungern som ett empiriskt fall spelade in på den politiska ovisshet som råder i landet 

med premiärminister Viktor Orbán i regi. Ungerns statistiska klassificering har de dryga 10 åren 

kommit att reduceras drastisk i Transparency Internationals årliga korruptionsmätningar, 

samtidigt som den exekutiva makten medvetet har motarbetat en demokratisk utveckling. 

Utifrån de teoretiska faktorerna som spelar en stor väsentlig roll i uppsatsen, politiska 

möjligheter, ekonomiska möjligheter, statskapacitet samt ekonomiska institutioner har material 

samlats in för att besvara de ovannämnda forskningsfrågorna. Ett allomfattande resultat som 

går att urskilja, är att de politiska möjligheterna i Ungern ogynnsamt har kommit att förändras 

och sålunda kommit att påverka Ungerns positionering och riktning inom 

korruptionssyndromet elitkartell.  
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1. Inledning 

1.1 Vindar som blåser 

“With many democratic institutions under threat across the globe – often by leaders with 

authoritarian or populist tendencies – we need to do more to strengthen checks and balances 

and protect citizens’ rights,” (Patricia Moreria, Transparency International 2019). 

Konsekvenserna av korruption är otaliga, de är kostsamma inte enbart för statens effektivitet 

och legitimitet utan framförallt för den enskilda individen. En svag rättskapacitet kan komma 

att bidra till korruption men korruption kan sålunda vara en bidragande faktor till att försvaga 

en stats rättskapacitet (Rose- Ackerman & Palifka 2016).  

Ungern idag har kommit att förflyttas från kategoriseringen fri till delvis fritt inom Freedom 

House’s frihetsgradering i samband med Viktor Orbáns som besittande premiärminister från år 

2010 (Freedom House u.å.). Landets resultat i Transparency International årliga mätningar 

gällande korruption har även det kommit att reduceras drastiskt de senaste åren (Transparency 

International 2018). I samband med det nationella valet år 2018 kom Viktor Orbán med sitt 

parti Fidesz att vinna majoriteten av Ungerns röstomfång med näst intill hälften av landets totala 

antal röster. Det politiska tillvägagångssättet som förs i samband med Orbán som 

premiärminister har resulterat i en radikal polarisering på den ungerska politiska arenan. 

Fortsättningsvis förutspås det att Ungerns politiska framtid alltmer kommer att förankras i 

nationalistiska grundansatser, med den alltmer odemokratiska manövrering som idag styr landet 

(Batory 2015). I samband med den accelererande politiska polarisering som landet ställs inför 

visar det sig att de politiska möjligheterna rörande förslagsvis medborgerligt deltagande samt 

opposition gentemot den besittande regeringen, kan tänkas negligeras (Batory 2015).  

År 2005 placerades Ungern in ett korruptionssyndrom som namnges som elitkartell 1(Johnston 

2005, 43). Michael Johnston som är upphovsman till teorin om korruptionssyndrom ansåg att 

Ungern befann sig inom spannet av detta syndrom, vilket dels var förankrat i statens politiska 

och ekonomiska möjligheter som han ansåg vara i en reformeringsprocess. Ungerns 

statskapacitet samt de ekonomiska institutionerna ansågs även vara måttligt starka i samband 

med denna kategorisering (Johnston 2005, 43). Sammantaget presenteras fyra respektive 

korruptionssyndrom där vardera behandlar staters varierande förhållningssätt gentemot 

deltagande och institutioner. Det ovannämnda elitkartell är ett utav dem, det 

                                                            
1 (Johnston 2005, 43. Elite Cartel) 



2 
 

marknadsinfluerade är ett ytterligare. Inom det marknadsinfluerade 2syndromet placeras 

ideligen stater som anses vara välsituerade stater som har genomgått en välutvecklad 

demokratiseringsprocess. Trots att Ungern tillgodoräknas inom syndromet elitkartell, innehar 

landet en relativt stark och stabil ekonomisk ställning (Björk 2018) och präglas alltjämt av 

korruption och nepotism. Det teoretiska ramverket om korruptionssyndrom är ett hjälpmedel 

att tillämpa för att undersöka och förstå underliggande faktorer till sådant maktmissbruk inom 

rika stater. Adam Graycar och Olivia Monagan (2015) har tillämpat korruptionssyndrom för att 

göra just detta, frambringa ljus till den form av korruption som rikare länder ofta utmärks av 

(Graycar & Moagam 2015). De sista två syndrom är oligarker & klaner 3samt officiella 

moguler4 där det förstnämnda antas vara en övergångsregim som nyligt har kommit att 

liberaliseras. Stater som innefattas inom korruptionssyndromet officiella moguler betraktas 

istället som odemokratiska där en svag statskapacitet präglar de statliga institutionerna 

(Johnston 2005, 40). Att tillämpa Johnstons teori om korruptionssyndrom på empiriska fall är 

inte ovanligt inom korruptionsforskningen. Det teoretiska ramverket har applicerats på en 

studie med avsikt att undersöka till vilken grad röstares uppfattningar av politisk korruption har 

kommit att påverka valdeltagandet (Dahlberg & Solevid 2016). Att tillämpa det 

korruptionsindex som Transparency International årligen publicerar för att mäta en stats 

korruptionsgrad anses vara ett väl lämpat förfarande i studien av statlig korruption (Morris 

2011, 13).  

Dagens situation i Ungern sticker ut då Orbán har lyckats skapa en illiberal stat, tillhörande 

EU:s liberaldemokratiska system. Fidesz, med Orbán i regi har även lyckats skapa sitt optimala 

Ungern med det huvudsakliga syftet att genomföra omättliga anpassningar av de politiska 

reglerna för att på sitt vis kunna forma landet (Pappas 2010, 79). År 2010 var det år då Ungern 

kom att manövreras av ett populistiskt parti med Viktor Orbán som befinner sig på den hårfina 

linjen till att transformera landet till en envåldsmakt (Pappas 2019, 77). År 2019 i uppsatsens 

skrivande stund, även 14 år efter att Ungern har placerats in i korruptionssyndromet elitkartell, 

har drastiska politiska förändringar skett i Ungern. De politiska möjligheterna har påvisats 

kommit att begränsas allt mer då kritik har tilldelats landet gällande de fundamentala rättigheter 

som medborgare i ett demokratiskt system bör inneha, detta gäller utstickande begränsningar 

kring yttrande- och pressfrihet (Utrikesdepartementet 2019). Ungern har kommit är räknas som 

ett av EU:s mest korrupta länder (Sveriges radio 2018) samtidigt som landet medvetet har gått 

                                                            
2 (Johnston 2005, 42. Influence Market Corruption) 
3 (Johnston 2005, 44. Oligarch and Clan Corruption) 
4 (Johnston 2005, 46. Official Moguls Corruption).  
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en bakåtskridande demokratisk utveckling till möte (Boogards 2018, 1482). Med Ungern som 

ett opportunt men framförallt fascinerande fall applicerat på teorin om korruptionssyndrom, är 

avsikten med studien att med lika hög grad undersöka dess korrelation till varandra. Sålunda är 

uppsatsen å ena sidan inte enbart teoridriven utan å andra sidan minst lika mycket empiriskt 

driven med Ungern som fall.  

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att studera den utveckling som har skett i Ungern det dryga årtiondet vad 

gäller landets positionering till korruptionssyndrom i förhållande till landets klassificering år 

2005. Med korruptionssyndrom som teoretisk ansats är syftet att skapa en förståelse för den 

korrupta situation som Ungern idag ställs inför. Avsikten är även att kombinera fallet Ungern 

på det teoretiska ramverket korruptionssyndrom med anledning till att förena en teoretiskt 

driven studie med en empirisk studie, i detta fall, i karaktär av en fallstudie.  En fundamental 

fråga som är återkommande i uppsatsen är således om Ungerns korruptionsindikatorer har 

genomgått en förändring som påverkar den positionering som landet kategoriserades inom år 

2005. De frågeställningar som min studie kommer att ta avstamp i är följande:  

• Befinner sig dagens Ungern i den kategori av korruptionssyndrom som landet tidigare 

kategoriserades inom? 

 

• Om svaret på ovanstående fråga är jakande, i vilken riktning tenderar utvecklingen att 

gå, i fråga om korruptionssyndrom? 

 

1.3 Avgränsning 

Studien avgränsar sig till Michael Johnstons aspekter av begreppet korruption vilket således 

kommer att avspeglas i den teoretiska ansatsen. I fallet av min studie anser jag det tillräckligt 

att tillämpa Johnstons teori gällande korruptionssyndrom, då avsikten med uppsatsen är att 

förstå och koppla Ungerns utveckling till denna teori. Således är jag medveten om att studiet av 

korruption kan ske genom flertalet andra angreppssätt och teoretiska analysverktyg. En 

gemensam nämnare som går att urskilja från studier som har genomförts baserat på korruption 

är dock en tillämpning av Transparency Internationals årliga korruptionsgranskningar. Dessa 

korruptionsindex kommer sålunda även att tillämpas i min studie. Ytterligare en avgränsning 

som uppsatsen tar avstamp i är att enbart behandla ett enstaka fall ur Michael Johnston litterära 
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verk Syndromes of Corruption: Wealth, Power and Democracy, som egentligen benämner och 

behandlar ett flertal stater inom respektive korruptionssyndrom (Johnston 2005). 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsens sammansättning består av sex stycken tillika huvudkapitel med tillhörande 

underrubriker. Vid detta lag har en presentation allaredan tilldelats gällande det första kapitlet 

som behandlar den inledande delen av uppsatsen. Detta kapitel innehar djupare beskrivningar 

gällande uppsatsens syfte, forskningsfrågor, problemformulering, tidigare forskning samt ett 

väsentligt avsnitt om fallets bakgrund. Det nästföljande kapitlet redogör för uppsatsens 

teoretiska utgångspunkt. Michel Johnstons teori om korruptionssyndrom har kommit att delas 

upp i en konsekvent följdriktning med en förhoppning att underlätta för läsaren i förståelsen av 

det teoretiska ramverket, samt hur denna kommer att tillämpas i det analytiska arbetet. Den 

metodologiska ansatsen kommer att presenteras i kapitel tre tillsammans med beskrivning av 

de materialval som står till grund för uppsatsen. Det teoretiska ramverket presenteras även i 

detta kapitel och är en direkt hänvisning från Michael Johnstons bok Syndromes of Corruption: 

Wealth, Power and Democracy. Det teoretiska analysverktyget är översatt från engelska till 

svenska på de delar som ansågs kunna översättas. Orsaken till varför alla fyra 

korruptionssyndrom inom det teoretiska ramverket presenteras i detta kapitel är med avsikt att 

läsaren ska få en inblick i de befintliga skillnaderna mellan de olika syndromen för att således 

vara medveten om de kopplingar och paralleller som kommer att presenteras i kapitlet med 

slutsatser. 

Kapitel fyra till sex behandlar den andra huvudsakliga halvan av den totala uppsatsen. Kapitel 

fyra presenterar det resultat som urskiljs ur de materialkällor som har tillämpats. Det 

textmässiga upplägget består av två huvudsakliga rubriker som vardera behandlar det resultat 

som har behandlats vad gäller deltagande och institutioner i Ungern, det vill säga de två 

fundamentala kategorierna utifrån det teoretiska ramverket. I det följande kapitlet, behandlas 

sålunda den analytiska aspekten av uppsatsen. I detta avsnitt kopplas det påträffade resultatet 

samman med det teoretiska angreppssättet, korruptionssyndrom. Detta genomförs med 

ytterligare underrubriker där deltagande och institutioner separeras och behandlas utifrån dess 

undergrupper, politiskt deltagande, ekonomiskt deltagande, statskapacitet samt ekonomiska 

institutioner. Det slutgiltiga kapitlet behandlar en slutsats samt diskussion huruvida uppsatsens 

syfte är uppfyllt och besvarande av de uppställda frågeställningarna.  
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2. Teoretisk ansats 
 

2.1 Korruption enligt Michael Johnston  

Korruption är precis som flertalet andra statsvetenskapliga uppfattningar ett mångfacetterat 

begrepp med flertalet olika definitioner. Trots detta kommer studien att präglas av Michael 

Johnstons definition och uppfattning av korruption med anledning till tillämpningen av teorin 

om korruptionssyndrom som han har skapat. Johnston är även medveten om att korruption är 

ett omdiskuterat och mångfacetterat begrepp och menar således att korruption är normativt rotat 

vilket följaktligen kan anspela på en problematisk stridighet (Johnston 2005,10). Denna del av 

uppsatsen kommer sålunda att återge Johnstons definitionsmässiga ansats till begreppet 

korruption för att tillgodose en fundamental förståelse inför tillämpningen av det teoretiska 

ramverket. Grundansatsen till en korrupt handling präglas generellt av ett förtroendemissbruk, 

inte sällan inom den offentliga sektorn som har i avsikt att mynna ut i privata fördelar för den 

som har utfört handlingen. I samband med den ständiga konsolideringen som idag äger rum i 

flertalet samhällen kan korrupta handlingar komma att bli svåra att rama in. Skiljelinjen mellan 

privat och offentligt är i många av dagens samhällen abstrakt och inte självklar vilket enligt 

Johnston, bidrar till svårigheter att identifiera en korrupt handling samt att det leder till 

tvetydigheter kring vad som anses som korrupt i ett specifikt system (Johnston 2005, 11).  

En korrupt handling anses ha ägt rum när offentliga roller missbrukar sin befogenhet för att 

uppnå någon form av privat vinning. Dock bör man vara medveten om att det råder tvetydiga 

yttranden gällande vad begreppen missbruk samt skillnaden mellan offentligt och privat är 

beroende av dess samhälleliga kontext (Johnston 2005, 12). Således mynnar detta ut i en 

väsentlig problematik om avsikten är att försöka klassificera och organisera handlingar som 

korrupta då ett stramt ramverk kan tänkas bidra till att ytterligare handlingar faller mellan 

stolarna. Den diffusa gränsdragningen mellan privat och offentligt, kan tänkas signalera en 

svaghet bland de institutionella ramarna vilket således kan leda till att tjänstemän trotsar dessa 

formella regler med straffrihet som följd (Johnston 2005, 12).  Han vill bringa ljus till det 

systematiska korruptionsproblemet som innefattar kopplingen mellan makt och välstånd som 

bidrar till en öppning för det konkurrenskraftiga deltagandet som han anser kommer att påverka 

den institutionella utvecklingen. Detta utmynnar i det teoretiska ramverk som kommer att 

tillämpas i denna studie. De fyra korruptionssyndromen, det marknadsinfluerade, elitkartell, 

oligarker och klaner samt officiella härskare (Johnston 2005) kommer i nästkommande avsnitt 

mer grundligt att presenteras. 
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2.2 Korruptionssyndrom 

Dessa fyra syndrom har i avsikt att avspegla staters varierande förhållande gentemot politisk 

och ekonomiskt deltagande och dess institutioner (Johnston 2005, 3). Genom att söka efter 

korruptionssyndrom ställer man indirekt frågan om processens underliggande utveckling och 

dess problem (Huntington 1968).   Johnston utgår ifrån tre huvudfrågor i sin bok som framförallt 

är förankrade i staters utveckling och förhållande till korruption.  

- Hur ser sammankopplingen ut mellan politisk och ekonomisk liberalisering? 

- Hur utspelar sig de politiska och sociala institutionernas styrka respektive svagheter? 

- Vilka typer av korruption upplever samhället? 

Besvarandet av dessa frågor kommer mynna ut i att stater kan kategoriseras i de olika 

korruptionssyndromen. Det är dessa kombinerade faktorer som således bestämmer inom vilket 

syndrom staten bör klassificeras inom (Johnston 2005, 2). De fyra kategorierna som präglar 

hans forskning har han skapats för att man således ska kunna genomföra generella 

uppskattningar av staters förhållande till korruption och man bör vara medveten om att dessa 

noggrant har skapats med en väl planerad avgränsning. Han presenterar fyra kategorier som alla 

behandlar olika variationer av samma faktor, vilket är deltagande och institutioner (Johnston 

2005, 39). De fyra korruptionssyndromen är idealtyper som framförallt har i avsikt att belysa 

och beskriva de aspekter som tydligt kan urskiljas inom korruptionsproblematiken framförallt 

förankrat i deltagande och de institutionella faktorer som påverkar det korrupta läget som stater 

ofta innehar (Johnston 2005, 48). 

Innan presentationen som tillgodoser en vidare inblick i respektive korruptionssyndrom, 

kommer en beskrivning av det som Johnston namnger som de fundamentala grundansatserna 

för de syndrom som han har skapat. Dessa grundansatser är som ovan nämnt deltagande, 

institutioner och dess förhållande till korruption, som alla är väsentliga faktorer att tillämpa då 

stater ska placeras in i olika korruptionssyndrom. Statens relation till respektive faktor påverkar 

således dess kategoriska placering i syndromen (Johnston 2005, 6). Förhållandet mellan 

politiskt deltagande, ekonomiskt deltagande, statskapacitet och ekonomiska institutioner är 

fundamentala angreppssätt som måste tas i beaktning för att klassificera stater inom syndrom. 

Det politiska och ekonomiska deltagandet behandlar statens förhållningssätt till ett 

demokratiskt och liberaliserat system. Den institutionella aspekten behandlar den ställning som 

innefattar statens institutionella styrka. Har landet den kapacitet som krävs för att implementera 
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beslut och värnar statsmakten om det civila samhället (Johnston 2005, 39). Flertalet 

kombinationer baserat på olikartade grader mellan dessa fyra indikatorer kan komma att 

påverka statens förhållningssätt till korruption och offentligt maktmissbruk. Stater kan komma 

att präglas av bristfälliga ekonomiska möjligheter parallellt med att de politiska möjligheterna 

anses solida. Samtidigt kan andra stater kännetecknas av svaga institutioner som kan komma 

att bli en bidragande faktor till en utbredd aktivitet av korruption (Johnston 2005, 38). Dessa 

bakomliggande kombinationer av en stats förhållande gentemot deltagande och institutioner 

behöver inte nödvändigtvis vara avgörande i landets positionering vad gäller korruption, men 

är trots detta en betydande faktor till de korrupta handlingar som kan tänkas äga rum (Johnston 

2005, 38).  

Flertalet angreppssätt och synvinklar till de ovannämnda ansatserna presenteras i boken då 

dessa påverkar korruptionens utfall. En sund konkurrens bidrar till en försvagad hegemonisk 

ställning för ett fåtal ledande aktörer. Ytterligare ett exempel på relationen mellan deltagande, 

institutioner och korruption som Johnston anser vara väsentligt förankrat i den studie som han 

presenterar är den problematik som inte sällan kan uppstå i stater vad gäller deltagande och 

institutioner som följaktligen kan tänkas leda till korruptionens utformning (Johnston 2005, 7). 

Balansgången mellan dessa tre faktorer är tvivelaktigt problematisk att bringa i jämvikt. Detta 

leder oss såldes in på de fyra olika korruptionssyndromen som sedan har kommit att utformas 

då han anser tidigare metoder och angreppssätt gentemot korruption anses bristfälliga vad gäller 

att på ett djupare plan behandla underliggande demokratiska, ekonomiska och institutionella 

påverkansfaktorer till ett korrupt system (Johnston 2005, 2). Det måste genomföras noggranna 

studier av politiska och ekonomiska möjligheter inom det område som ämnas att undersökas 

för att förstå den korrupta situationen. Han anser även att den information som idag tillämpas 

för att mäta korruption är bristfällig och kommer mest troligt alltid att vara (Johnston 2005, 36). 

De fyra korruptionssyndromen kan således betraktas som ett komplement till de befintliga 

instrument som tillämpas för att mäta och analysera en stats korrupta tillstånd. Syndromen 

består av varierade kombinationer av deltagande och institutionernas styrka vilket sedan 

mynnar ut i en undersökning genomförd på ungefär hundratalet stater som har olika incitament 

för korruption (Johnston 2005, 36). Variationsgraden av korruptionssyndromen kan vara stor 

beroende på vilket land det appliceras på, detta menar Dahlberg och Solevid (2016). Det 

marknadsinfluerade korruptionssyndromet går inte sällan att urskilja inom väl 

institutionaliserade länder där privata intressen samarbetar med den offentliga makten. Sådana 

länder tilldelas tillsynes ofta en låg rankning inom förslagsvis, korruptionsindexet Transparency 
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International (Dahlberg och Solevid 2016, 492). Ett teoretiskt ramverk kommer att presenteras 

i uppsatsens del som behandlar den teoretiska operationaliseringen, se sida 16.  

 

2.2.1 Korruptionssyndrom: Marknadsinflytande - Influence Market Corruption 

Det benämnda korruptionssyndromet är baserat på starka statliga institutioner med politiker 

som agerar utifrån sina kontakter. Stater som således innehar starka institutioner i kombination 

med politisk konkurrens, ett starkt civilsamhälle samt en liberal syn på den ekonomiska arenan, 

tillgodoräknas vanligen in i detta syndrom. Den ekonomiska aspekten inom stater som 

tillgodoräknas till detta syndrom behandlas framförallt inom den privata sektorn där regelverket 

är betydligt mindre begränsat i jämförelse med de offentliga riktlinjerna. Detta resulterar 

följaktligen i den politiska välfärden behandlas inom väletablerade förbindelser (Johnston 2005, 

42). Trots att staterna inom detta korruptionssyndrom ofta är välinstitutionaliserade 

marknadsdemokratier bör man inte bortse från att stater som dessa inte präglas av korruption. 

Johnston menar på att stater som dessa ofta är involverade i globala korruptionshärvor i 

samband med att stora banker genomför investeringar utomlands. Ytterligare flertalet exempel 

på korrupta handlingar som stater inom syndromet marknadsinflytande enligt Johnston är 

internationell pengatvätt, ekonomiska vinster som har utvunnits av korrupta handlingar eller 

multinationella företag som genomgår oetiska affärer utomlands. ”Influence Market corruption 

revolves around access to, and advantages within, established institutions, rather than deals and 

connections circumventing them.” (Johnston 2005, 42). Stater som befinner sig inom detta 

syndrom inte är skonade från korrupta handlingar eller nepotism trots att de anses välutvecklade 

på ett flertal plan. Korruptionen i sådana stater menar han, är av annan karaktär och är 

framförallt baserad på systematiska korruptionssproblem (Johnston 2005, 42).  

 

2.2.2. Korruptionssyndrom: Elitkartell -Elite Cartel Corruption 

Michael Johnstons andra formulerade korruptionssyndrom är det som jag i denna uppsats 

kommer att översätta till elitkartell.  Korruptionssyndromet anses vara en marknadsdemokratisk 

modell där marknaden inte sällan håller på att genomgå en reformering baserat på en 

liberaliseringsprocess. Stater som tillgodoräknas detta syndrom innehar vanligen tämligen 

svaga institutionella ramar (Johnston 2005, 43). Det är även det korruptionssyndrom som han 

år 2005 placerade Ungern inom. Korruption som är baserad på någon form av elitkartell menar 

Johnston förekommer i stater som på många vis kan liknas vid de stater som innefattas inom 

det förstnämnda korruptionssyndromet. Den främsta likheten kan vi urskilja genom att stater 
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inom respektive kategori anses tillgodoräknas som marknadsdemokratier. Inom detta syndrom 

har staterna inte sällan svagare institutioner som länder inom influence market och inte fullt lika 

konkurrenskraftig marknad som ovanstående syndrom. Den elitiska sammanslutningen tilldelas 

både möjligheter och vågstycken i samband med att maktens koppling till välfärd inom detta 

syndrom anses vara i ett aktivt flöde (Johnston 2005, 44). 

Idén bakom elitkartellkorruption grundar sig på starka makthavare som innehar en betydande 

auktoritet inom exempelvis militärväsendet eller på den politiska arenan. I ett korrupt system 

som präglas av detta korruptionssyndrom anses de officiella positionerna vara värdefulla 

framförallt då den politiska konkurrensen är i en konsolideringsfas tillsammans med en 

pågående liberaliseringsprocess. Johnston menar på att korruption inom sådana system är olikt 

den korruptionskaraktär som går att finna inom influence market. ”Instead of dealing in access 

to well-institutionalized decisionmakers, corruption in these cases is a systemic mechanism of 

control, often defensive in nature.” (Johnston 2005, 44). I vissa fall innehar institutionerna inom 

detta syndrom svaga institutioner vilket sålunda blir en bidragande faktor till problematiken att 

genomföra beslut eller att med lagliga medel försvara statlig egendom (Varese 2001) vilket i 

många fall resulterar i en ingång för att våldsbenägna krafter kommer till makten (Johnston 

2005, 45).  

 

2.2.3. Korruptionssyndrom: Oligarker och klaner- Oligarch and Clans Corruption 

Till skillnad från elitkartell-korruption finner man stora svårigheter att definiera skiljelinjen 

mellan det offentliga och det privata inom detta korruptionssyndrom och således även 

individernas bakomliggande agenda inom det politiska systemet. Detta kan förtydligas genom 

att det i system likt detta, är svårt att definiera och skilja på entreprenörer och statliga politiker 

och de grunder som de agerar efter (Johnston 2005, 45). Detta syndrom kan liknas vid 

elitkarteller på ett flertal plan men den väsentliga divergensen dessa två emellan är att den 

konkurrenskraftiga kraften finnes på individnivå bland färre aktörer tillskillnad från den 

ovannämnda. Sammantaget kan man se att detta korruptionssyndrom präglas av en individuell 

eftersträvan för personlig vinning. En medverkande kraft till denna problematik är de svaga 

institutionerna som dessa stater ofta genomsyras av. Johnston nämner även att detta utgör ett 

problem då ett följdtåg av detta således kan tänkas bli en stark och drastisk konstruktion av 

militära makter vilket i sin tur kan komma att leda till stor resurssatsning privata arméer eller 

maffia (Johnston 2005, 45). Korruptionsgraden i system som dessa är betydligt omfattande 

vilket följaktligen kan resultera i att våldsamma händelser utspelar sig, detta framförallt då 
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systemet anses vara oberäkneligt. Således anser Johnston som har förankrat följande påstående 

i Campos, Lien och Pradhans skrift The Impact of Corruption on Investment: Predictability 

Matters från 2009 att system som liknas vid detta kommer att skada den demokratiska processen 

samtidigt som den ekonomiska utvecklingen radikalt försvagas (Johnston 2005, 46).  

2.2.4. Korruptionssyndrom: Officiella moguler -Official Moguls Corruption 

Det sistnämnda korruptionssyndromet, Officiella moguler är baserad på stater som innehar en 

svag ställning inom ett övervägande antal områden. Stater som tillgodoräknas detta syndrom 

har ett instabilt institutionellt system där respektive institution anses individuellt kraftlösa. 

Ytterligare väsentliga faktorer som är beskrivande för denna kategori är den demokratiska 

processen som dessa stater ideligen bortser ifrån vilket således bidrar till att civilsamhället är 

onekligen svagt. Det är ofta de politiska aktörerna inom system som dessa som innehar en 

position som officiella moguler då dessa anses vara inflytelserika entreprenörer. Dessa 

personers bakomliggande agenda påverkar samarbetsgraden staterna emellan vilket skiljer sig 

drastiskt från det samarbete som han menar ofta går att urskilja bland mogna 

marknadsdemokratier. Den besittande makten inom korruptionssyndromet officiella moguls 

innehas i många fall av militanta ledare som tillämpar korrupta verktyg för att stärka sin 

maktposition. Det är inte heller ovanligt att en sammansatt junta innehar makten inom likande 

system (Johnston 2005, 47). Det är inte ovanligt att odemokratiska och ekonomiskt instabila 

länder tillgodoräknas detta syndrom, framförallt stater som har en hög export av varor som inte 

är tillräckligt starka för att bli delaktiga på den globala ekonomiska arenan. En negativ 

följdeffekt av detta blir således ökade möjligheter för auktoritära krafter att vinna en stark 

maktposition genom att erhålla monopol på specifika varor (Johnston 2005, 47).  
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3. Metod och material 
 

3.1. Idealtypsanalys  

Då min avsikt är att tillämpa Michael Johnstons teoretiska ramverk som jag har till förfogande, 

kommer den metodologiska ansatsen att genomföras genom en idealtypsanalys. Detta med 

anledning till att jag kommer att tolka de fyra olika korruptionssyndromen som fyra olika 

idealtyper i den bemärkelse att respektive syndrom kan representera olika föreställningar av 

idéer gällande korruption (Bergström & Boréus 2014, 150). Bergström och Boréus menar på 

att idealtyper bör ha en referensram som är politisk och teoretisk och benämner framförallt 

politiska ideologier som kategoriska idealtyper. Jag kommer således att frångå detta då mina 

idealtyper inte har i avsikt att vara ideologiskt laddade på det vis som Bergström och Boréus 

menar. Mitt analysverktyg kommer att fungera som ett så kallat ”raster som sorterar olika 

formuleringar i texten i något av facken…” (Bergström & Boréus 2014, 150). Författarna 

åsyftar till att en tillämpning av en idealtypsanalys kräver att författaren har en välarbetad 

begreppsladdning för respektive idealtyp (Bergström & Boréus 2014, 151).  

Valet av mitt fall är förankrat i en minutiös och långrandig process som har genomgått flertalet 

timmar av utredning. Då intentionen med min undersökning i grund och botten är att testa 

Michel Johnstons teori om korruptionssyndrom på ett specifikt fall, föll det sig naturligt att 

tillämpa den på en stat som präglas av korruption. Efter flertalet om och men föll det sig även 

naturligt att min fallstudie skulle genomföras på Ungern och landets omtalade korrupta 

situation.  

 

3.2 Fallstudie och val av fall 

En tillämpning av fallstudie lämpar sig väl dels då studiens fokus är att undersöka angelägna 

händelser och Robert. K. Yin presenterar i sin bok Fallstudier: design och genomförande en 

stor fördel med att genomföra en fallstudie är att man kan analysera många olika empiriska 

material. Ett exempel på detta enligt Yin är dels dokument vilket denna studie har i avsikt att 

undersöka. Således kommer min studie att bli en förklarande fallstudie eftersom att studien 

anspelar på att förklara utfallet av ett fenomen inom det valda fallet med förankring till Ungerns 

korrupta situation över tid som analyseras med hjälp av Michael Johnstons teori om 

korruptionssyndrom (Yin 2007). 

”Fallstudier fokuserar på en förekomst (eller några få) av ett särskilt fenomen i avsikt att 

tillhandahålla en djupgående redogörelse för händelser, förhållanden, erfarenheter eller 
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processer som förekommer i detta särskilda fall. ” (Denscombe 2018, 85). Denscombe påvisar 

även att en fallstudie kombineras, fördelaktigt med ett flertal andra metodologiska angreppssätt 

vilket han även menar är en av fördelarna med att tillämpa fall i sin studie. Ytterligare en 

väsentlig beståndsdel vad gäller behandlingen av att genomföra en fallstudie är att man bör se 

till att välja ett fall som man kan plocka ut från sin kontext samt att den är identitetsmässigt 

stark och således går att särskilja från sitt sammanhang (Denscombe 2018, 85). Genom att 

genomföra en fallstudie får man enligt logistiken, tillgång till en förklaring till varför vissa 

företeelser äger rum samt information om vad som har skett (Denscombe 2018, 87). Ytterligare 

ett väsentligt syfte med att genomföra en fallstudie är att den komparativa aspekten som 

fallstudier kan tillgodose forskaren med (Denscombe 2018, 88). I samband med att landets 

rankning inom Transparency International korruptionssmätningar har reducerats drastiskt det 

senaste årtiondet och studiens syfte är att undersöka en stats förändrade riktning inom 

korruptionssyndrom, föll sig valet av Ungern naturligt. Den uppmärksammade problematiken 

gällande Ungerns välkända politiska utveckling är ytterligare ett argument till fallvalet. En 

mäkta politisk omvandling har skett sedan 2005 (Freedom House u.å.) och frågan är sålunda 

hur denna förändring tar avstamp i teorin om korruptionssyndrom.  

 

3.3 Operationalisering  

I denna del av uppsatsen kommer det teoretiska tillvägagångsättet att utrönas. Det analytiska 

arbetet kommer att utgå från de två huvudgrupperna, deltagande och institutioner vilket 

ytterligare kommer att benas ned till respektive huvudgrupps kategorisering. Dessa är således; 

politiska möjligheter, ekonomiska möjligheter, statskapacitet samt ekonomiska institutioner 

(Johnston 2005, 38). Det är av betydande grad att de operativa mått som min analytiska del 

kommer att präglas av stämmer väl överens med det teoretiska ramverk som står studien till 

grund, detta för att stärka uppsatsens validitet (Ekengren & Hinnfors 2006, 79–80). Som ovan 

nämnt kommer den analytiska delen vara baserad på de kategorier som går att finna i Johnstons 

teori. För att besvara och analysera Ungerns förhållningssätt till den förstnämnda, det vill säga, 

politiska möjligheter kommer Freedom in the Worlds senaste landrapport vara en fundamental 

utgångspunkt. Bevekelsegrunden till detta är då landrapporten behandlar Ungerns utveckling 

kring politiska rättigheter, politisk pluralism, deltagande men framförallt möjlighet till 

opposition. Dessa faktorer är även de väsentliga beståndsdelarna som Johnston behandlar inom 

kategorin politiska möjligheter (Johnston 2005, 40) och dessa kommer således att bli de 

operativa indikatorerna för kategorin politiska möjligheter. Ytterligare ett dataset som är 
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tillämpbart i fallet att mäta politiska möjligheter är Polity IV som genomför komparativa, 

kvantitativa analyser av staters myndigheter (The Polity Project u.å.). Polity IV är den 

materialkälla som Michael Johnston har tillämpat för att undersöka de existerande trenderna 

inom politiskt deltagande inom de stater han undersökt (Johnston 2005, 50).   

Den andra kategorin ekonomiska möjligheter som även denna innefattas inom huvudgruppen 

deltagande, kommer att analyseras utifrån liknande operativa mått, dock med en djupare 

inriktning på den ekonomiska aspekten. Även i detta avsnitt kommer Freedom in the Worlds 

landrapport vara en fundamental källa för att analysera Ungerns ekonomiska möjligheter. De 

operativa indikatorerna som tillämpas och som även är förankrat i den teoretiska ansatsen blir 

således mognads- och liberaliseringsgraden av Ungerns ekonomiska marknad. Transparency 

International har publicerat en rapport rådande den korrupta situation som råder i Västeuropa. 

Denna rapport är ytterligare ett materialbidrag till besvarande av de ekonomiska möjligheterna. 

Fraser Institute publicerar årligen ett index Economic Freedom of the World med avsikt att 

undersöka staters förhållandesätt till ekonomisk frihet. Ekonomisk frihet definieras genom 

följande, möjlighet att inträda och konkurrera på marknader, en existentiell säkerhet för 

privatägd egendom samt valmöjligheter för individen (Fraser Institute 2018). En tillämpning av 

Economic Freedom of the Worlds index genomfördes i Johnstons studie (Johnston 2005, 50) 

och kommer sålunda att vara en ringa materialkälla i denna uppsats.  

De institutionella analysenheterna, statskapacitet och ekonomiska institutioner är på många vis 

förankrade i varandra. Sålunda kommer de operationella måtten för dessa kategorier att 

överlappa varandra. Här talar Johnson framförallt om styrkan av de institutionella 

undergrupperna där han 2005 placerade Ungern inom det syndrom som innehar en måttligt 

stark statskapacitet samt ekonomiska institutioner. Med detta som utgångspunkt har de 

operativa måtten för att mäta Ungerns statskapacitet kommit att förankras i två olika 

definitioner av begreppet. Det ena angreppssättet behandlar Ungerns förhållningssätt till 

civilsamhället samt de servicemöjligheter som medborgare tilldelas. Ytterligare en definition 

av statskapacitet som kommer att prägla det analytiska arbetet är således statens kapacitet att 

implementera de beslut som fattats 

För att det ska bli enklare att förstå tillämpningen av begreppet statskapacitet i den kommande 

analysen kommer således en kortfattat definitionsmässig presentation av konceptet. Quality of 

Government institutet i Göteborg har publicerat en artikel skriven av Mattias Ottervik som 

behandlar statskapacitet ur ett flertal olika angreppsvinklar. Rapporten menar på att 

statskapacitet är ” the degree of control that state agents exercise over persons, activities and 



14 
 

resources within their governments territorial jurisiction” (Ottervik 2013, 3). Ett land som 

innehar en hög statskapacitet har ofta möjlighet att erbjuda medborgarna och det offentliga 

säkerhet, sjukvård och flertalet andra faktorer som är förankrade i medborgerlig utveckling 

(Rotberg 2003, 2–4). Således blir de stater som erhåller en låg statskapacitet inte förmått sina 

medborgare samma säkerhet eller utvecklingsmöjlighet (Rothstein and Stolle 2008). Med detta 

som grund kommer det analytiska arbetet utgå ifrån ovanstående beskrivning av statskapacitet, 

sålunda, statens förmåga att erbjuda medborgarna en fundamental säkerhet innefattandes bland 

annat möjlighet till sjukvård. Ytterligare ett definitionsmässigt angreppssätt till statskapacitet 

är följande:” State capacity - the government's ability to accomplish its intended policy goals - 

plays an important role in market-oriented economic development today. “(Dinecco 2017). 

Sålunda är en ytterligare definition av statskapacitet statens förmåga att implementera och 

genomföra de politiska riktlinjer och mål som staten har i avsikt att genomföra 

Utrikesdepartementets landrapport kommer att tillämpas för att analysera det ungerska 

civilsamhället samtidigt som material från Transparency International hjälper till att besvara 

statens förmåga att implementera. Den institutionella kvaliteten är den fundamentala frågan 

som kommer att besvaras inom kategorin, statskapacitet vilket även är en av de kategorier som 

anses mest problematiskt att mäta och analysera (Johnston 2005, 50). De operativa 

indikatorerna som tillämpas för att mäta Ungerns statskapacitet, är som ovan nämnt, statens 

förmåga att implementera och realisera beslut och bestämmelser men framförallt styrkan av det 

civila samhället. Michael Johnston har tillämpat World Economic Forum’s 2002 Environmental 

Sustainability Index (Johnston 2005, 50). Med detta som inspirationskälla kommer denna studie 

även kort att analysera och presentera ett par omtalade reformeringar som Victor Orbán med 

sin regering har genomfört under hans tid vid makten.  

De operativa mått som tillämpas för att utröna Ungerns positionering inom korruptionssyndrom 

baserat på de ekonomiska institutionerna kommer även de att undersökas med förankring i 

institutionernas styrka. Denna analytiska del kommer att myntas av till synes mer specifika 

faktorer gällande Ungern som rättsstat. Den huvudsakliga materialkällan som besvarar frågan 

gällande den rättsstatliga styrkan kommer att vara Utrikesdepartementets landrapport samt 

World Justice Projcets rapportering om Ungern. International Property Rights Index (IPRI) har 

tillämpats av Johnston för att mäta staters ekonomiskt institutionella styrka (Johnston 2005, 50). 

IPRI är ett index som graderar den institutionella styrkan vad gäller egendomsrätt baserat på en 

rättslig och politisk miljö (International Property Rights Index 2018). Med detta som en 

fundamental utgångspunkt och tillika riktlinje för det stundade analytiska arbetet vill jag 
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tydliggöra att det i flertalet fall kan tänkas ske en dubbelkategorisering vad gäller de operativa 

mått som ovan har presenterats. En kategorisering som har skett med full medvetenhet och som 

i vissa fall även kan anses vara ofrånkomlig. Sålunda kan åtskilliga analysenheter baserat på 

det empiriska materialet komma att kategoriseras i inom fler än en kategori, det vill säga inom 

politiska möjligheter, ekonomiska möjligheter, statskapacitet och ekonomiska institutioner. 

Orsaken till detta är fullt baserat på att det empiriska material som står till grund för uppsatsen 

i många fall besvarar de operativa måtten inte enbart inom en av kategorierna.  

3.4 Teoretiskt ramverk 

Det ramverk som nedan presenteras är en översatt version av det ramverk som Michael Johnston 

presenterar i sin bok. Detta ramverk kommer sålunda att vara den fundamentala grunden till 

den stundande analytiska del av denna uppsats. Ramverket består av fyra kategorier där 

respektive kategori har olika kombinationer och grader av deltagande och institutioner. Detta 

kommer följaktligen den analytiska delen av uppsatsen att rätta sig efter. Mer specifikt kommer 

begreppen deltagande och institutioner att vara den analytiska utgångspunkten för utredningen 

med de fyra underkategorierna, politiska möjligheter, ekonomiska möjligheter, statskapacitet 

samt ekonomiska institutioner som dess specifika undergrupper. Avsikten med denna 

idealtypsanalys som genomförs på den nutida situationen i Ungern har sålunda i åtanke att 

urskilja inom vilket korruptionssyndrom som landet kan tänkas placeras inom eller i vilken 

riktning landet rör sig mot. Det teoretiska ramverket går att finna i Michael Johnstons bok 

Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy från 2005 på sida 40.  
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Figur 1(Johnston 2005, 40). 
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3.5 Metodologisk avgränsning 

Valet att genomföra en kvalitativ fallstudie föll sig naturligt i samband med mitt ämnesval. Att 

sedan avgränsa den metodologiska ansatsen till att genomföra en idealtypsanalys var även det 

ett logiskt val baserat på den teoretiska ansatsen som genomsyrar uppsatsen. I Michael 

Johnstons teori korruptionssyndrom finner man ett fullbordat analysverktyg i samband med att 

han har kategoriserat fyra syndrom, alla med tillhörande förhållningssätt till indikatorer som 

kan påverka ett korrupt system. De fyra korruptionsyndromen blir således studiens idealtyper. 

En medveten avgränsning som genomfördes var således att enbart analysera en stat, detta med 

anledning till begränsade tidsresurser och utrymme. Min personliga förutsägelse är att studien 

hade kunnat komma att bli mer gynnsam om den hade varit av komparativ karaktär. Det vill 

säga att uppsatsen hade behandlat ytterligare fall att applicera det teoretiska rastret på, för att 

sålunda bidra till en högre generaliserbarhet.  

 

3.6 Material 

Det material som kommer att behandlas i min uppsats är en kombination av policydokument, 

organisatoriska källor samt de korruptionsindex som publiceras av Transparency International. 

Detta kommer även att kompletteras med material gällande den rådande situationen i respektive 

land där ett exempel på detta är svenska Utrikesdepartementets landrapport som granskar 

Ungerns förhållningssätt till mänskliga rättigheter, demokrati samt rättsstaten. Ett fundamentalt 

dokument som kommer att tillämpas för att besvara mina forskningsfrågor är Freedom in the 

Worlds senaste landrapport på Ungern från 2018. I landrapporten finnes det väsentligt material 

för det som denna uppsats ämnar undersöka. Det empiriska material som tillämpas i denna 

studie är noggrant utvalt med en underliggande källkritisk ansats inför valet av respektive 

materialkälla. Majoriteten av de källor som har applicerats på uppsatsen är omtalande och 

välanvända källor som går att urskilja ur studier som har genomförts inom tidigare 

korruptionssforskning. Ett antal tidningsartiklar har även kommit att tillämpas för att beskriva 

den rådande situationen i Ungern, vilket givetvis har inneburit att ett källkritiskt granskande av 

dessa artiklar har genomförts.  Här nedan lyder en introduktion till de väsentligaste ovannämnda 

materialkällorna, detta med anledning att tydliggöra för materialets validitet.  

 

3.6.1 Transparency International 

“As a global movement with one vision, we want a world free of corruption. Through chapters 

in more than 100 countries and an international secretariat in Berlin, we are leading the fight 
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against corruption to turn this vision into reality.” (Transparency International u.å.) Detta 

ovanstående citat är Transparency Internationals egna beskrivning vad deras verksamhet går ut 

på. Organisationen arbetar med att främja arbetet mot korruption och vidliknande 

maktmissbruk av offentliga medel. Transparency International publicerar årligen rapporter 

gällande länders korruptionsgrad genom Corruption Perception Index (CPI) (Transparency 

International u.å.). Detta index kommer sålunda att tillämpas i uppsatsens analytiska del för att 

tydliggöra och frambringa korruptionsgraden i landet över tid.  

 

3.6.2 Freedom House  

Freedom House är en fristående organisation som bildades i USA år 1941 som har i avsikt att 

främja det globala arbetet av demokrati och frihet. Organisationen analyserar de utmaningar 

som kan uppstå i arbetet mot frihet vilket således gör dem till en organisation som uppmuntrar 

och står bakom de insatser som genomförs för en friare värld (Freedom House u.å.). Freedom 

House behandlar således de arbete som genomförs för att främja och expandera den 

demokratiska spridningen. Freedom House är även den organisation som står bakom det 

analytiska ramverk Freedom in the World som varje år publicerar granskningar och 

landrapporter av världens länder baserat på deras demokratiska situation (Freedom House u.å.). 

Denna uppsats kommer således att tillämpa Freedom in the Worlds landrapport från 2018 som 

är genomförd på den demokratiska situationen i Ungern (Freedom Hose 2018).  
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4.  Resultat 
 

Ungern betraktas idag som en ”parlamentarisk demokrati med regelbundna och fria val” 

(Utrikesdepartementet 2019). Flertalet internationella konventioner som behandlar 

bestämmelser om mänskliga rättigheter har även signerats och ratificerats av den ungerska 

ledningen. Trots detta, kritiseras Ungern ständigt av konventionernas anstiftare samt 

granskande organisationer för bristfälligt agerande av bestämmelsernas efterlevnad. Den kritik 

som har adresserats mot Ungern är baserad på landets tillvägagångssätt kring de nationella 

valen som förankras i bristande vördnad för demokratiska grundansatser. Viktor Orbán, en av 

de flertalet upphovsmän av det idag, konservativa ungerska partiet Fidesz. Orbán har i 

omgångar besuttit positionen som regeringschef under de två senaste årtiondena och när denna 

uppsats skrivs, innehar har han ställningen som premiärminister i Ungern 

(Utrikesdepartementet 2019).  

Som tidigare har nämnts i den teoretiska delen av uppsatsen framhäver Johnston deltagande 

och institutioner som grundansatser för det teoretiska ramverk som han har skapat. I den 

stundande analysdelen kommer dessa begrepp således vara fundamentala grundantaganden för 

det analytiska arbete som ska utföras gällande Ungerns positionering och riktning förankrat i 

teorin om korruptionssyndrom. Ytterligare faktorer som till synes kan bli svåra att placera inom 

de specifika formationer som Johnston har titulerat i sin teori, trots detta kan komma att 

behandlas i detta avsnitt. För att analysen ska få ett logiskt och konsekvent upplägg kommer 

respektive kategorisering behandlas var för sig. Sålunda kommer deltagande och dess 

undergrupper behandlas för sig samt institutioner och dess underliggande grupper likaså 

(Johnston 2005).  

 

4.1 Deltagande 

“Hungary’s status declined from Free to Partly Free due to sustained attacks on the country’s 

democratic institutions by Prime Minister Viktor Orbán’s Fidesz party, which has used its 

parliamentary supermajority to impose restrictions on or assert control over the opposition, 

the media, religious groups, academia, NGOs, the courts, asylum seekers, and the private 

sector since 2010.” (Freedom House 2018).  

I samband med parlamentsvalet som ägde rum år 2018 har Freedom in the World rapporterat 

utifrån ett flertal händelser som tämligen anses vara inskränkningar på de politiska 

möjligheterna som ett demokratiskt land bör ha. Parlamentsvalet bidrog till att Viktor Orbán 
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med sitt parti Fiedsz bildade en koalitionsregering tillsammans med det Kristdemokratiska 

folkpartier och koalitionen fick med sig 49,3 % av rösterna. Granskningsrapporter genomföra 

av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSCE) påvisar att det administrativa 

arbetet vid valet 2018 har skett i enhet med god sed. Dock påvisar rapporten att det har skett en 

icke- transparent överlappning mellan de statliga resurserna och de ledande partiets valkampanj, 

som var statligt finansierad men som även kom att anses vara skäligen olämplig (Freedom 

House 2018). Punkt A3 i Freedom in the Worlds landrapport på Ungern behandlar frågan kring 

de befintliga vallagarna och dess ramverk anses som rättvist. Enligt rapporten har OSCE 

indikerat på att medborgares deltagande har begränsats i den mån att de inte fick delta vid 

valobservationer kring valkretsarna och således har nivån av opposition varit relativt låg i 

arbetet vid de lokala valkommissionerna. Samma punkt benämner även den överlägsenhet som 

Fidesz sedan 2010 då de hamnade i regeringsställning, har innehaft sedan dess. Samma år kom 

partiet att tillämpa den parlamentariska dominerande ställningen för att genomföra en 

revidering av reglerna kring de befintliga valkretsgränserna. Detta genomfördes enligt Freedom 

in the World med avsikt att främja partiets möjligheter till att vinna fler röster (Freedom House 

2018).  

De politiska möjligheterna enligt Johnstons kategorisering elitkartell, innehar en stabil och 

accelererande position där möjligheter till opposition existerar. Sålunda kan man även titulera 

det som en demokrati under reformering med anledning till att liberaliseringen befinner sig 

inom en utvecklingsprocess (Johnston 2005, 43). Enligt landrapporten av Freedom in the World 

är de ungerska medborgarna rättsligt tillåtna att organisera sig i politiska partier som inte tillhör 

den styrande regeringen. Dock frambringar landrapporten att de som motsätter sig den sittande 

regeringen i form av opposition inte sällan stöter på motstånd i form av missgynnande faktorer 

som har i avsikt att stärka regeringen. ”Opposition parties are disadvantaged by the politicized 

distortion of the advertising market, including the market for the country’s many billboards.” 

(Freedom in the World 2018). Värt att nämna är att Fidesz med Viktor Orbán i spetsen har 

innehaft en ledande politisk ställning sedan parlamentsvalet 2010. Detta är en faktor som även 

påvisas i det fall där oppositionen inte tilldelas en realistisk möjlighet till inflytande genom de 

fria valen som hålls i landet. Enligt landrapporten är det problematiskt för oppositionspartier att 

lyckas vinna inflytande genom valen då det uppstår alltmer hinder och begränsningar till Fiedsz 

fördel (Freedom House 2018). ”Respekten för rättsstatens principer, de politiska rättigheterna, 

liksom maktdelningsprincipen har successivt urholkats i Ungern till förmån för en allt mer 

dominerande ställning för den exekutiva makten.” (Utrikesdepartementet 2018, 4). Ett flertal 
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oppositionspartier har mottagit bötesstraff från Riksrevisionsmyndigheten då de påstått att det 

hade ägt rum en illegal partifinansiering (Utrikesdepartementet 2018, 4).  

Goda ekonomiska möjligheter enligt Johnston innebär att marknaden är mogen, liberaliserad 

och öppen. Han valde att placera Ungern inom det syndrom inte innehar fullt detta som han 

nämner. De ekonomiska möjligheterna inom syndromet elitkartell innebär att en 

liberaliseringsprocess har skett vilket sålunda har resulterat i öppenhet. Konkurrensen är inte 

fullt lika välutvecklad som i influence markets men näst intill. Enligt Freedom in the Worlds 

landrapport har de ungerska medborgarna utförbarheten att ingå och delta i offentliga 

angelägenheter utan att stöta på hämningar från andra parter. ”However, Fidesz has increasingly 

harnessed its members’ political and economic power to unfairly sideline opposition groupings 

and prevent them from presenting a meaningful challenge to its dominant position.” (Freedom 

House 2018).  

Den ungerska regeringen idkar en finanspolitik präglad av liberala influenser. Detta menar 

handelssekreteraren för Ungern, Österrike och Sydosteuropa. Han menar även att landet under 

en lång tid att utmärkts av en ekonomisk utveckling (Björk 2018). Enligt Economic Freedom 

in The World’s årliga rapport besatt Ungern en relativt stark kategorisering år 2018 med en 

rankning av 7.22 poäng av 10 möjliga vilket anses vara måttligt bra (Fraser Institute2018). I 

samband med kommunistregimens historiska fall har de ungerska lagstiftningen kommit att 

anpassas efter den marknadsekonomiska ideologin (BBC 2011). År 2012 kom den nya 

konstitutionen att träda i kraft och den exekutiva makten menade på att denna skulle komma att 

stärka demokratin i landet tillsammans med den befintliga rättsstatsprincipen (BBC 2011).  

Transparency International benämner i en analys som är baserad på den ökade 

korruptionssgraden i Västeuropa att Ungern har beskyllt för olämplig användning av de EU-

medel som har tilldelats. I samband med bristande arbete kring från den ungerska 

polisväsendets sida har Transparency International Ungern sålunda börjat arbeta med att 

tillhandahålla expertis i ämnet men framförallt arbetar de för att försöka ge medborgare 

möjlighet till övervakning gällande de offentliga utgifterna (Transparency International 2019). 

Den ekonomiska expansionen i Ungern som under 2018 har beräknats vara stark verkar nu ha 

uppnått den maximala belastningsförmågan. Flertalet faktorer såsom konsumtionstillväxten 

påverkar den inhemska inflationen dock verkar offentliga investeringar att behålla en stabil nivå 

och eventuellt öka nuvarande år. De främsta anledningarna till detta tros vara 

upptagningsgraden av de EU-medel som Ungern tilldelas samt i förbindelse till det EU-val som 

stundar (Europeiska Kommissionen 2019).  
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4.2 Institutioner  

Den ungerska regeringen är omtalad på det vis att de har lyckats med ett flertal 

implementeringar. Ett exempel på detta är de kontroversiella reformer som har införts under 

Fidesz mandatperiod. Regeringen har avsiktligen reducerat det demokratiska system som har 

omringat den exekutiva makten (Szikra 2014, 488). Ytterligare ett exempel som påvisar den 

kapacitet som den regeringen besitter är de flertalet reformer som har kommit att 

implementeras. De socialpolitiska reformerna är ett av dessa exempel då det har kommit att bli 

allt mer orättvist fördelat mellan de mest sårbara samhällsgrupperna samt de grupper som redan 

innehar en stark ekonomisk ställning (Szikra 2014, 488).  

Fredoom House benämner Ungern som ett av de länder som alltmer har kommit att bortse från 

respekten till civilsamhället och politiska möjligheter vilket således har resulterat i att landet 

har hamnat allt längre ned på den kategoriska rankningen. Ungern har sålunda kommit att bli 

den stat inom EU som rankas längst ned av Freedom House (Utrikesdepartementet 2018, 5). 

Ungern har fått motstå ytterligare kritik från flertalet olika instanser, bland annat från FN, 

Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) gällande 

efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna. ”Kritiken har riktat sig mot flera områden såsom 

respekten för demokrati och rättsstatens principer, framför allt vad gäller genomförandet av 

rättvisa val, bristande maktdelning och institutionella kontrollfunktioner, utrymmet för det 

civila samhället och rättsväsendets oberoende.” (Utrikesdepartementet 2018, 1). Som tidigare 

har nämnts har Ungern åtskilliga anmärkningar vad gäller efterrättelsen av den yttrandefrihet 

som innefattas i en demokratisk stat. Det samma gäller lagstiftningen kring pressfriheten i 

landet som inte anses vara ofullständig för att skydda landets medborgare. Enligt 

Utrikesdepartementet kritiseras fortfarande landets förhållningssätt till exempelvis minoriteters 

rättigheter samt den negativa inställningen gentemot asylrätten. Dock påvisar rapporten att delar 

av ungerska medborgare anser att polisväsendets arbete för att förhindra och agera vid hatbrott 

har kommit att reformeras positivt (Utrikesdepartementet 2018, 2). Utrikesdepartementets 

landrapport menar även på att det civila samhället har fått ta skada av regeringens avvisande 

propaganda kring invandringsfrågan (Utrikesdepartementet 2018, 5). CIVICUS, en sammansatt 

allians bestående av nationella, regionala och lokala organisationer som analyserar och arbetar 

med frågan kring att öka det medborgerliga deltagandet i beslutsfattande på dessa nivåer 

(CIVICUS u.å.). ”Nätverket CIVICUS som bevakar situationen för det civila samhället i olika 

länder betecknar utrymmet för civilsamhället i Ungern som ”hindrat/blockerat”. Ungern är 

det enda EU-land som faller inom denna kategori.” (Utrikesdepartementet 2018, 6). 
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Det svenska Utrikesdepartementets landrapport gällande Ungerns situation vad gäller 

mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer kritiserar Ungern med anledning till 

statsmaktens ökade involvering i landets domstolsväsen. ”Jurister och enskilda organisationer 

har dock varnat för att det finns en ambition hos statsmakten att påverka och politisera 

domstolsväsendet.” (Utrikesdepartementet 2018, 3). Den professionalitet som landets 

domstolsväsen har ryktet att inneha, har kommit att ifrågasättas i samband med att den 

besittande ordförande av det nationella domstolsverket har en personlig koppling till Viktor 

Orbáns parti Fidesz (Utrikesdepartementet 2018, 3). Ungern har även kommit att falla en 

rankning i World Justice Project Rule of Law Index mellan 2017–2018 (Utrikesdepartementet 

2018, 3). World Justice Project Rule of Law Index mäter styrkan på rättsstatsprincipen i 126 

olika länder samt jurisdiktioner (World Justice Project u.å.).  

”Respekten för rättsstatens principer, de politiska rättigheterna, liksom maktdelningsprincipen 

har successivt urholkats i Ungern till förmån för en allt mer dominerande ställning för den 

exekutiva makten.” (Utrikesdepartementet 2018, 4).  

Nicholas Charron, Victor Lapuente samt Bo Rothstein har publicerat en rapport från 2011 som 

behandlar korruption i Ungern. Detta år genomfördes det dels en undersökning för att belysa 

medborgarnas belåtenhet gällande de ekonomiska institutionerna samt den besittande 

regeringen. Ungern hamnar längst ned på denna lista bland de 18 länder som undersökningen 

behandlar med ett tillsynes lågt resultat. De har använt sig av en skala från 0–10 där 0 innebär 

att tillfredsställelsen är väldigt låg och 10 väldigt hög. Båda resultatet av medborgarnas 

tillfredsställelse gentemot de ekonomiska institutionerna, samt den besittande regeringen år 

2011, utmynnade i drygt 2 poäng på skalan. Således går det att dra den slutsatsen att 

tillfredsställelsen gentemot de ekonomiska institutionerna och regeringen är tämligen låg 

(Charron, Lapuente & Rothstein 2011). 

 

4.2.1 Transparency International korruptionsindex 

Den ungerska statskapaciteten genomsyras av starka ställningstaganden med flertalet lyckade 

implementeringar baserat på de beslut som har fattats. Ett exempel på detta är det beslut som 

fattades av den ungerska regeringen då de genomförde att förvaltningsdomstolarna har 

behörighet att utse dess domare. Värt att nämna är att dessa domstolar behandlar frågor gällande 

val, protester och korruption (Transparency Internaional 2018). Den årliga rapporteringen som 

genomförs av Transparency International varje år är en väsentlig beståndsdel i denna uppsats. 
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Ungern har de senaste 10 åren kommit att försvagas till viss del, radikalt i dessa mätningar. I 

den senaste mätningen som genomfördes 2018 fick Ungern poäng 46 inom en skala där 100 

anses very clean och där 0 innebär highly corrupt (Transparency International 2018). År 2005 

hade Ungern en rankning inom CPI  5 av 10 där 0 ansågs vara highly corrupt och 10 highly 

clean och detta år tillämpades ett annat system för dessa mätningar. Således kan vi konstatera 

att Ungern år 2005, befann sig precis i gränslandet mellan att klassas som highly clean och 

highly corrupt vad gäller den kategorisering som indexet medför. I samband med att de olika 

räknesystemen använda inom CPI ser olika ut kommer jag att dra en skiljelinje från 2010 då 

systemet är densamma som år 2018. För att läsaren enklare ska få en överblick över Ungerns 

förändring sedan 2010 kommer sålunda en tabell med landets utveckling sedan år 2010.  

Figur 2 (Transparency International Perception Index 2010-2018). 

2010 50/100 

2011 54/100 

2012 55/100 

2013 54/100 

2014 54/100 

2015 51/100 

2016 48/100 

2017 45/100 

2018 46/100 

 

Denna tabell påvisar således att förändringar har skett i den ungerska politiken under de senaste 

åtta åren. Att landet har genomgått förändringar är inte Ungern ensam om. Transparency 

International har publicerat en undersökning som belyser den negativa demokratiska 

utvecklingen som har ägt rum i Västeuropa det senaste årtiondet.  Rapporten belyser den 

drastiska förändring som har skett i delar av Västeuropa det senaste årtiondet (Transparency 

International 2019). ”Hungary decreased by nine points over the last seven years, moving from 

55 in 2012 to 46 in 2018. This significant change reflects a deterioration of democracy, as well 

as a rapidly shrinking space for civil society and independent media “(Transparency 

International 2019).   
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5. Åt vilket håll blåser det?  
 

Resultatet kommer dels att presenteras och analyseras i flytande text med underrubriker och 

parallellt med detta kommer riktningspilar att infogas i tabellen med det teoretiska ramverket. 

Detta med avsikt att påvisa vilken riktning Ungern visar tendenser på att förflytta sig åt inom 

respektive kategori inom korruptionssyndromens teoretiska ramverk. 

5.1 Deltagande: Politiska möjligheter 

Flertalet materialkällor som står till grund för den analytiska delen gällande de politiska 

möjligheterna talar för bristfälliga möjligheter för politisk opposition att äga rum. OSCE har 

indikerat på att det medborgerliga deltagandet har begränsats kring de lokala valen, Freedom 

in the World påvisar att den besittande regeringen har påverkat gränsdragningar i samband med 

val då avsikten antas vara att begränsa oppositionen (Freedom House 2018). En gemensam 

nämnare som går att finna i dessa analytiska materialkällorna är sålunda en inskränkning mot 

olika former av opposition mot den besittande statsmakten. Politiska möjligheter inom 

kategoriseringen elitkartell innebär att en demokratisk process är under konsolidering. Sålunda 

bör de politiska möjligheterna i ett sådant system präglas av liberalisering, en ökad konkurrens 

samt ökat deltagande. Den accelererande politiska konkurrensen medför följaktligen att det 

finns utrymme för politisk opposition. I detta fall, baserat på de operativa källorna som står till 

grund för besvarandet av denna fråga, ser fallet annorlunda ut i dagens Ungern. Istället för att 

den politiska oppositionen accelererar, verkar den som alternativ att reduceras i Ungern 

(Freedom House 2018).  

Sammantaget tenderar de politiska möjligheterna att reduceras vilket sålunda präglar Ungerns 

riktning inom ramen av korruptionssyndrom. De begränsade möjligheterna till politisk 

oppositionen resulterar i att landet, utifrån det insamlade materialet, förflyttas nedåt i det 

teoretiska ramverket, således närmare korruptionssyndromet oligarker och klaner.  

5.2 Deltagande: Ekonomiska möjligheter 

Den ekonomiska utveckling som Ungern verkar ha ställts inför de senaste åren är en aning 

tvetydig. Den ungerska marknaden utmärks av en liberal påverkan där import och export flödar 

fritt (Dagens Industri 2018). Ungerns ekonomiska utveckling har även, påvisats genomgått en 

stark förändring de senaste åren där Europeiska Kommissionen (2019) till och med menar att 

Ungerns ekonomi har uppnått sin maximala kapacitet. Inom kategorisering elitkartell innebär 

de ekonomiska möjligheterna att marknaden är liberaliserad och där konkurrensen ökar. I detta 

fall med dagens Ungern verkar landet befinna sig vid samma position som Michael Johnston 
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placerade landet inom 2005. En eventuell förändring skulle kunna vara att de ekonomiska 

möjligheterna börjar förflytta sig uppåt mot det marknadsinfluerade korruptionssyndromet. 

Vilket som kan man konstatera att utvecklingen kring de ekonomiska möjligheterna inte har 

reducerats på samma vis som de politiska möjligheterna, baserat på de materialkällor som har 

tillämpats i studien. 

 

5.3 Institutioner Statskapacitet 

Det civila samhället har fått ta skada, valen anses orättvisa, maktdelningen är bristfällig men 

framförallt, de institutionella kontrollfunktionerna fyller inte den funktion de ska fylla 

(Utrikesdepartementet 2018,1). Landet har även kommit att drastiskt reducera i rankning inom 

Transparency International Perception Index de senaste åren (Transparency International 

2018). Som kontrast till detta har Ungern en relativt stark statskapacitet vad gäller att 

implementera de beslut som har fattats vilket sålunda leder oss in på frågan om vad för beslut 

det är som implementeras. De reformer som har implementerats med Viktor Orbán i regi har 

bland annat som ovan nämnt avsiktligen reducerat Ungerns demokratiska system (Szikra 2014, 

488). Å ena sidan kan vi anta att den ungerska statskapaciteten är stark då flertalet 

implementeringar fortgår, å andra sidan bör man beakta de implementeringar för vad dessa 

faktiskt är. I många fall är det implementeringar av reformer som har i avsikt att stärka Fidesz 

regeringsställning och även sålunda reformer som intensifierar regeringens handlingsutrymme 

där korruption tilldelas möjlighet att expandera.   

Inom korruptionssyndromet elitkartell är statskapaciteten måttlig. I Ungerns fall, baserat på det 

tillämpade materialen, skulle ett riktigt antagande vara att statskapaciteten i dagens situation 

anses som måttlig. Dock skiljer sig Ungern drastisk beroende på vilken definition man väljer 

att tolka statskapaciteten genom. Om statskapacitet gäller att främja det civila samhället och 

stärka de medborgerliga rättigheterna, anses Ungern relativt bristfällig. Om man istället väljer 

att definiera statskapacitet som förmågan staten har att implementera och förverkliga 

bestämmelser kan Ungern i många fall anses vara mer än måttligt stark. Detta stärks med 

flertalet reformer som Viktor Orbán har lyckats implementera i sin roll som premiärminister 

(Szikra 2014, 488). Således lyder min tolkning att dagens Ungern alltjämt kan placeras inom 

elitkartell vad gäller statens kapacitet men ytterligare en tolkning är att dess kapacitet rör sig 

såväl upp mot det marknadsinfluerande syndromet, samt ned mot syndromet oligarker och 

klaner (Johnston 2005).  
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5.4 Institutioner: Ekonomiska institutioner 

Ungern har kritiserats på flertalet områden framförallt baserat på landets förhållningssätt till 

rättsstaten samt demokratiska grundansatser. Bo Rothstein med författarkollegors undersökning 

som påvisar att den ungerska befolkningens belåtenhet kring de ekonomiska intuitionerna samt 

den besittande regeringen är otroligt svag (Charron, Lapuente & Rothstein 2011). Det ungerska 

domstolsväsendet har kritiserats för att domare med koppling till Viktor Orbáns parti Fidesz 

vilket således har bidragit till uppmärksammad kritik (Utrikesdepartementet 2018, 3). World 

Justice Projcrct Rule of Law har även publicerat siffor som påvisar att styrkan av Ungerns 

rättsstats har kommit att minska (World Justice Project u.å.). Precis som med statskapaciteten 

inom elitkartell-syndromet anses den även vara måttlig. Denna kategorisering gällande de 

ekonomiska institutionerna är aven den kategorisering som denna studie har haft svårigheter att 

fånga in materialmässigt. Sålunda har en avgränsning skett till att analysera det ungerska 

domstolsväsendet. Då Johnstons definition av staters styrka av ekonomiska institutioner är 

måttlig inom syndromet elitkartell blir besvarandet av denna ena aning tvetydig. Utifrån det 

material som har samlats in finnes ingenting iögonfallande som skulle kunna tala för att dagens 

ekonomiska institutioner i Ungern inte erhåller en position som måttlig. Dock menar flertalet 

materialkällor på att den ungerska rättsstaten och maktdelningen genomgår en 

eroderingsprocess i samband med att den besittande makten gradvis motarbetar detta. Med detta 

som utgångspunkt kan vi uppfatta att Ungern förflyttar sig nedåt inom korruptionssyndromen.  

Transparency Internationals årliga korruptionsindex påvisar även det att korruptionsgraden i 

landet har kommit att öka drastiskt de senaste åren. Skiljelinjen mellan den position som Ungern 

befann sig i år 2005 då Johnston placerade landet inom syndromet elitkartell och idag skiljer 

sig avsevärt. Den icke-demokratiska utvecklingen som inte enbart går att urskilja i Ungern, utan 

även i andra länder i Västeuropa, är mest troligt ett resultat av detta. Victor Orbán som medvetet 

motarbetar ett framtida demokratiskt samhälle är mest troligt en av de stora anledningarna till 

Ungerns radikala reducering inom CPI.   
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Tabell 3: Michael Johnstons teoretiska ramverk för korruptionssyndrom med uppsatsresultatet infogat 

(Johnston 2005, 40). Pilarna påvisar vilken riktning Ungern tenderar att förflytta sig mot. En 

grönmarkerad ruta påvisar att Ungern fortfarande kan innefattas i korruptionssyndromet elitkartell. 

 

Syndrom Politiska 

möjligheter 

Ekonomiska 

möjligheter 

Statskapacitet Ekonomiska 

institutioner 

 

Marknadsinfluerad 
Influence market 

corruption 

 

Mogen 

demokrati 

 

Mogen marknad 
 

Stark Stark 

Elitkartell 
Elite cartel 

corruption 

Demokrati under 

konsolidering 
 

Marknad under 

reformering 
 

Måttlig 

 
Måttlig 

 

Oligarker & klaner 
Oligarch & Clans 

corruption 

Övergångsregim 
 

Ny marknad 
 

Svag Svag 

Officiella moguler 
Official moguls 

corruption 

Odemokratiskt 
 

Ny marknad 
  

Svag Svag 

 

Mina forskningsfrågor löd som tidigare nämnt enligt följande, huruvida dagens Ungern 

befinner sig i den kategori av korruptionssyndrom som landet tidigare kategoriserades inom? 

samt om svaret på denna fråga var ja, i vilken riktning tenderar utvecklingen att gå, i fråga om 

korruptionssyndrom? Dessa forskningsfrågor har varit vägledande i uppsatsens analytiska 

arbete och genom det resultat som går att urskilja är avsikten att kunna besvara dessa frågor. 

Vad gäller dagens positionering som Ungern idag befinner sig inom och sålunda den 

förstnämnda forskningsfrågan blir svaret en aning ambivalent i den mån att de olika 

besvaranden av kategorierna, politiskt deltagande, ekonomiskt deltagande, statskapacitet samt 

ekonomiska institutioner förhåller sig olika till respektive syndrom. I tabellen redovisas, utifrån 

det inhämtade materialet, vilken riktning Ungern tenderar att förflytta sig mot inom 

korruptionssyndrom. Det vi kan konstatera utifrån det resultat som uppsatsen har medfört, är 

Deltagande  Institutioner 



29 
 

att Ungern inte förflyttar sig helt mot ett annat korruptionssyndrom än elitkartell. Snarare finner 

man tendenser som påvisar att landet kan tänkas förflytta sig uppåt eller nedåt i det teoretiska 

ramverket. Detta urskiljer vi sålunda i den tabell som presenteras ovan. 
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6. Slutsats och avslutande diskussion  

 

Med det analytiska arbetet som grund, kan numera konstateras att de politiska möjligheterna i 

Ungern förankrat i en liberal syn på politisk konkurrens, har kommit att begränsas drastiskt 

sedan år 2005 (Freedom House 2018). Den politiska oppositionen tilldelas inte det utrymme 

som ett moget demokratiskt system bör inneha (Johnston 2005). Således förflyttas Ungern nedåt 

inom det teoretiska ramverket, baserat på de politiska möjligheterna. Stående i motsats till detta 

har de ekonomiska möjligheterna baserat på det insamlade materialet, lyckats bibehålla en 

relativt stabil placering inom korruptionssyndromet elitkartell. Den ungerska statskapaciteten 

antas vara stark med tanke på flertalet bestämmelser som har bidragit till en lyckad 

implementering. Dock bör man ta ytterligare en faktor i beaktning vad gäller landets 

statskapacitet, vilket är statens förmåga ett erbjuda medborgarna ett stabilt och välfungerande 

civilsamhälle. Detta påvisas vara bristfälligt baserat på ett flertal aspekter, vilket sålunda 

resulterar i en tvetydig placering inom det teoretiska ramverket. Som följd till detta har jag valt 

att fortsatt placera Ungern inom syndromet elitkartell, dock med två polära pilar som har i avsikt 

att påvisa de riktningar som landet tenderar att förflytta sig mot. Avslutningsvis visade det sig 

att de material som tillämpades för att analysera de ekonomiska institutionerna i Ungern inte 

påvisade något markant eller framträdande resultat som skulle komma att ändra dess position 

drastiskt inom korruptionssyndromen. Dock gick det att urskilja som ovan nämnt, att flertalet 

omorganiseringar och dylikt har genomförts inom det ungerska rättsväsendet för att främja den 

exekutiva makten (Utrikesdepartementet 2018, 4). Sålunda har jag valt att placera Ungen inom 

korruptionssyndromet elitkartell samtidigt som de tenderar att förflytta sig nedåt mot syndromet 

oligarker och klaner.   

Efter att ha behandlat Michel Johnstons teori gällande korruptionssyndrom på ett verkligt fall, 

är min personliga fundering, om detta analytiska verktyg räcker in för att kategorisera länder 

utifrån dess korrupta situation. Detta problematiserar även Johnston i sitt verk då ha menar på 

att tidigare angreppssätt för att förklara korruption har varit bristfälliga. Teorin om 

korruptionssyndrom kan även tänkas bli ett för snävt verktyg för att applicera på länder som 

innehar en politisk arena präglad av korruption. Korruptionssyndrom är precis som Johnston 

säger, ett fundamentalt och översiktligt verktyg för att enkelt kunna urskilja olika sorters 

korruption i olika länder. Generaliserbarheten av korruptionssyndrom blir sålunda relativt 

pragmatisk och enkel då teorin är baserad på fyra syndrom där respektive har olika angreppssätt 

till de väsentliga faktorerna som går att urskilja i ett korrupt system. Med detta menar jag 
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således, länders förhållandesätt till deltagande och institutioner. Sammantaget bidrar den 

teoretiska ansatsen till en tämligen enkel uppfattning gällande de olika korruptionstyper som 

Johnston har identifierat, vilket absolut kan vara en fördel i ett visst sammanhang. I samband 

med det analytiska arbete som har genomförts har jag funnit det skäligen problematiskt att 

applicera Ungern inom de kategorier som det teoretiska ramverket innehåller. Således råder det 

en medvetenhet om att analysenheter behandlas på ett flertal ställen inom den analytiska delen 

av uppsatsen.  

De resultat som har frambringats i samband med det analytiska arbete som har genomförts i 

uppsatsen innebär följaktligen att Ungerns situation har kommit att förändras sedan landet 

placerades in i syndromet elitkartell år 2005. Dock har dessa förändringar inte kommit att bidra 

till en drastisk förändring av landets placering inom korruptionssyndromen. En bakomliggande 

tanke om att landet helt och hållet hade kommit att förflytta sig från korruptionssyndromet 

elitkartell till något av de ytterliga syndromen, var inte den avsiktliga anledningen till 

utformandet av studien. Avsikten var att studera om Ungern befinner sig i samma syndrom som 

år 2005, om så inte var fallet, åt vilket håll rör sig landet inom respektive kategorisering inom 

korruptionssyndrom, en uppgift jag anser har besvarats. Utifrån det resultat som går att urskilja, 

befinner sig inte Ungern på samma plats som år 2005 utan landet har kommit att förflyttats 

inom korruptionssyndromen. Den drastiska skillnaden vad gäller Ungerns positionering inom 

korruptionssyndrom är en förflyttning inom det kategoriska avsnittet politiska möjligheter i 

samband med det flertalet begräsningar och blockader utförd av den exekutiva makten mot 

oppositionella aktörer. De högerpopulistiska och odemokratiska vindar som blåser kan jag nu 

med resultatet i handen, säga är en väsentlig bidragande faktor till den korrupta situation som 

idag präglar landet.   

Åt vilket håll blåser det Ungern? Med tanke på det kategoriska heterogena resultat som min 

studie har medfört blir det problematiskt att säga vilket korruptionssyndrom som Ungern tillhör 

idag. Istället väljer jag att titulera en vag lokalisation för dagens Ungern inom teorin om 

korruptionssyndrom. Till skillnad från år 2005 då landet befann sig inom spannet av syndromet 

elitkartell, är det ett flertal tendenser som konstaterar att dagens Ungern till synes verkar 

förflytta sig allt mer mot syndromet oligarker och klaner. Detta är sannerligen inte absolut då 

mycket talar för att landet fortfarande befinner sig inom syndromet elitkartell ur ett flertal 

aspekter. Det mer specifika svaret på denna fråga lämnar jag öppen till någon annan att besvara 

men det jag nu kan konstatera, Viktor Orbán och Fidesz bistår inte landet ett demokratiskt och 

korruptionsfritt samhälle med hjälp av den populistiska politik som de för.  
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