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Útdráttur 

Í ritgerðinni verður leitast við að svara spurningunni hvort finna megi einkenni popúlisma 

í orðræðu Donald J. Trump Bandaríkjaforseta. Hugtakið popúlismi verður skilgreint og 

mun megináhersla vera lögð á þrjú meginhugtök popúlismans, fólkið, elítuna og 

almannaviljann. Einnig verður fjallað um mismunandi tegundir popúlismans, sérstaklega 

þjóðernispopúlisma, sem einnig mætti kalla öfga hægri popúlisma. Í ritgerðinni er lögð 

áhersla á popúlisma í Bandaríkjunum frá tíunda áratug síðustu aldar til samtímans og 

verður greint frá helstu popúlísku stjórnmálamönnum á því tímabili. Færð verða rök fyrir 

því að ákveðið mynstur hafi myndast í bandarískum stjórnmálum á tíunda áratugnum þar 

sem popúlískir forsetaframbjóðendur hafa boðið fram í flestum kosningum síðan þá. Í 

forsetakosningunum árið 2016 má segja að sprenging hafi orðið í framboði popúlískra 

stjórnmálamanna en Donald Trump er einn þeirra frambjóðenda sem sterklega hefur 

verið orðaður við popúlisma. Sú aðferð sem notuð verður til þess að svara 

ritgerðarspurningunni er orðræðugreining og gögnin sem greind verða eru tvær ræður 

Trump, annars vegar úr kosningabaráttunni 2016 og hins vegar þegar hann tók við 

embætti forseta árið 2017. Orðræðugreiningin miðaði að því að athuga hvort finna mætti 

í ræðum Trump tilvísanir í þrjú meginhugtök popúlismans, fólkið, elítuna og 

almannaviljann. Markverðustu niðurstöður orðræðugreiningarinnar eru þær að 

umtalsverður fjöldi af tilvísunum í fólkið, elítuna og almannaviljann fundust í ræðum 

Trump en helsta áhersla hans var á fólkið og elítuna. Aðrar niðurstöður voru þær, að 

einkenni þjóðernispopúlisma fundust í orðræðu Trump. Þær ályktanir sem af 

niðurstöðunum má draga eru þær, að Trump er popúlískur stjórnmálamaður og 

einkennist orðræða hans af þjóðernispopúlisma. 
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Formáli  

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA- gráðu í Stjórnmálafræði, við stjórnmálafræðideild 

Háskóla Íslands og er umfang hennar 12 ECTS einingar. Ritgerðin var unnin vormisserið 

2019 undir leiðsögn Silju Báru Ómarsdóttur og vil ég þakka henni sérstaklega fyrir góða 

leiðsögn. Einnig vil ég þakka Bjarna Stefáni Konráðssyni fyrir prófarkalestur og 

ómetanlega hjálp og stuðning í gegnum nám mitt í stjórnmálafræði. Móðir mín, Steinunn 

Björk Eggertsdóttir og kærasti minn Garðar Freyr Ólafsson fá einnig sérstakar þakkir fyrir 

stuðning og hvatningu.  Að lokum vil ég þakka kennurum við Stjórnmálafræðideild 

Háskóla Íslands fyrir að hafa vakið áhuga minn á því efni sem hér verður til umfjöllunar. 
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1 Inngangur 

Popúlismi er fyrirbæri sem virðist birtast með reglulegu millibili í stjórnmálum alls staðar í 

heiminum en á undanförnum áratugum hefur fjölgun og velgengni popúlískra flokka vakið 

mikla athygli. Á ensku er notast við orðið populism sem verður hér beinþýtt yfir í orðið 

popúlismi. Til eru íslenskar þýðingar, líkt og lýðhyggja og lýðskrum en til að auðvelda skilning 

verður hér notast við orðið popúlismi því það orð hefur almennt verið notað hér á landi. 

Popúlismi er hugtak sem fræðimenn eru ósammála um hvernig skuli skilgreina en 

stjórnmálafræðingurinn Cas Mudde hefur sett fram heildstæða skilgreiningu á hugtakinu sem 

víða er notast við. Megininntak popúlisma er skírskotun til fólksins en popúlískir 

stjórnmálamenn reyna yfirleitt að höfða til fjöldans. Heiminum er skipt í tvær stríðandi 

fylkingar, fólkið og elítuna1, en popúlískir stjórnmálamenn halda því yfirleitt fram að þeir tali 

fyrir hinn almenna vilja fólksins. Hin þrjú megin hugtök popúlisma eru því fólkið, elítan og 

almannaviljinn (Canovan 1999; Mudde 2004; Mudde og Kaltwasser 2013; Stanley 2008; 

Zaslove 2008). Mismunandi skoðanir eru á því hvort flokka megi popúlisma sem pólitíska 

hugmyndafræði, en algengt er að flokka hann sem „þunna“ hugmyndafræði þar sem popúlismi 

stendur ekki einn og sér sem pólitísk hugmyndafræði heldur sækir í hugmyndir annarra 

kenningaskóla, líkt og sósíalisma (Mudde og Kaltwasser 2013; Stanley 2008). Einnig er hægt 

að skilgreina popúlisma sem ákveðna orðræðu stjórnmálamanna þar sem hugmyndir um 

fólkið, elítuna og almannaviljann eru í aðalhlutverki (Aslanidis).  

Popúlismi kemur reglulega fram í stjórnmálum en undanfarna áratugi hafa fræðimenn 

fylgst grannt með þróun mála í Evrópu og Bandaríkjunum. Bandaríkin eiga sér langa sögu um 

popúlisma en síðan á tíunda áratug 20. aldar hafa popúlískir stjórnmálamenn boðið fram í 

flestum forsetakosningum fram til dagsins í dag (Mudde 2004). Árangurinn hefur verið misjafn 

en í bandarísku forsetakosningunum 2016 bar Donald Trump sigur úr býtum. Trump er af 

mörgum álitinn popúlisti og hefur hann náð lengst í stjórnmálum af þeim frambjóðendum sem 

skilgreindir eru popúlistar (Inglehart og Norris 2016). 

Markmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á hugtakið popúlismi og skoða útbreiðslu 

popúlisma í Bandaríkjunum. Þar sem Trump hefur náð hvað lengst af popúlískum 

                                                      
1 Til eru ýmsar íslenskar þýðingar á enska orðinu “elite” líkt og fyrirfólk, fyrirmenni og forréttindafólk. Það er þó 
einnig hægt að beinþýða yfir í orðið „elíta“ en það orð hefur komist í almenna notkun á Íslandi. Til þess að 
auðvelda skilning verður því notast við orðið elíta í þessari ritgerð. 
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stjórnmálamönnum í Bandaríkjunum mun megináherslan vera lögð á Trump og hvort í 

orðræðu hans finna megi einkenni þriggja meginhugtaka popúlismans; fólkið, elítuna og 

almannaviljann. Ritgerðarspurning þessarar ritgerðar er: Má finna ummerki um popúlisma í 

orðræðu Donald Trump Bandaríkjaforseta? Til þess að svara ritgerðarspurningunni mun ég 

skilgreina hugtakið popúlismi, fara yfir meginhugtök popúlismans, fjalla um hvort popúlismi sé 

hugmyndafræði og hvort popúlismi sé orðræða. Þá verður fjallað um mismunandi tegundir 

popúlisma líkt og vinstri og hægri popúlisma og kenningar sem skýra útbreiðslu og orsakir 

popúlisma verða stuttlega reifaðar. Einnig verður farið yfir sögu popúlisma í Bandaríkjunum 

og verður sérsök áhersla lögð á tímabilið frá tíunda áratugnum til samtímans. Að lokum mun 

ég greina orðræðu Trump á grundvelli tveggja ræða sem hann flutti, annars vegar í 

kosningabaráttunni 2016 og hins vegar þegar hann tók við embætti forseta árið 2017. Þrjú 

megin hugtök popúlismans, fólkið, elítan og almannaviljinn, verða höfð til hliðsjónar og verður 

sérstaklega einblínt á hvort finna megi ummerki um þau í ræðum Trump. Að lokum mun ég 

taka saman helstu niðurstöður orðræðugreiningarinnar og svara spurningunni hvort greina 

megi ummerki popúlisma í orðræðu Trump. 
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2 Um popúlisma 

Erfitt hefur reynst að skilgreina popúlisma þar sem fræðimenn eru ekki aðeins ósammála um 

skilgreiningu á popúlisma heldur einnig um tilvist hans. Vandamálið við skilgreiningu 

hugtaksins er m.a. að stjórnmálamenn og flokkar vilja ekki kenna sig við popúlisma á sama hátt 

og flokkar kenna sig við hugmyndafræði eins og sósíalisma eða frjálshyggju. Ástæðan gæti 

verið sú að popúlismi er oftar en ekki notaður sem neikvætt orð til að lýsa stjórnmálamönnum, 

flokkum eða stefnum. Vandræðagangur við skilgreiningu þessa hugtaks getur einnig falist í því 

að fjölmiðlar nota hugtakið reglulega við að lýsa fjölbreyttum fyrirbærum eins og 

óskynsamlegum efnahagsstefnum eða stjórnmálamenn sem reyna að höfða til fjöldans 

(Mudde og Kaltwasser 2013). 

Þrátt fyrir erfiðleika við nákvæma skilgreiningu hugtaksins hefur Cas Mudde sett fram 

heildstæða skilgreiningu á hugtakinu „popúlismi“. Samkvæmt Mudde er megininntak 

popúlisma það, að heiminum er skipt í tvær stríðandi fylkingar: fólkið og elítuna. Þessir tveir 

hópar eiga að vera andstæður hvors annars og hafa andstæða hagsmuni. Popúlistar reyna að 

höfða til fólksins með því að halda því fram að þeir tali fyrir „hinn almenna vilja“ og að þeir 

muni gæta hagsmuna þess gegn hinni spilltu elítu (Mudde 2004). Verk annarra fræðimanna 

renna stoðum undir skilgreiningu Mudde á megininntaki popúlisma en leiðandi fræðimenn á 

þessu sviði eru sammála um að þrjú meginhugtök einkenna popúlisma: fólkið, elítan og hinn 

almenni vilji (Canovan 1999; Mudde 2004; Mudde og Kaltwasser 2013; Stanley 2008; Zaslove 

2008).  

2.1 Fólkið, elítan og almannaviljinn 

Fyrsta hugtak popúlismans sem greint verður frá er hugtakið „fólkið.“ Ljóst er að þegar 

popúlistar tala um „fólkið“ er mismunandi og jafnvel óljóst, hvaða hóp fólks átt er við. Fólkið 

gæti t.d. verið innfæddir Bandaríkjamenn en fólkið gæti líka verið ákveðinn hluti þjóðarinnar 

eins og verkamenn. Fólkið er því ekki endilega skýr og afmarkaður hópur fólks, heldur óljós og 

einfölduð mynd af því fólki sem popúlistar reyna að höfða til (Mudde 2004). Þó er hægt að 

segja að yfirleitt er verið að tala um „fólkið“ á einn af eftirfarandi vegu: fólkið sem handhafar 

fullveldisins, fólkið sem alþýðan (e. the common people), eða fólkið sem tilheyrir ákveðinni 

þjóð (Mudde og Kaltwasser 2013). 

Þegar talað er um fólkið sem fullvalda er átt við að í lýðræðisríkjum eigi valdið að liggja hjá 

fólkinu og að fólkið eigi að ráða. Þegar popúlistar vísa til fólksins með þessum hætti eiga þeir 
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því við að vilji fólksins eigi að ná fram að ganga en ekki vilji stjórnmálaelítunnar. Þegar talað er 

um alþýðuna er átt við ákveðna stétt af fólki, oft fólk af lágstétt eða miðstétt sem heldur upp 

á hefðbundin gildi samfélagsins. Þegar talað er um fólkið sem ákveðna þjóð er átt við fólk sem 

býr í sama landi og deilir ákveðnum einkennum eins og sameiginlegum uppruna, tungumáli, 

trúarbrögðum, litarhætti o.s.frv. Að skilgreina „fólkið“ sem hluta af ákveðinni þjóð snýst því 

ekki aðeins um að skipta fólki í hóp út frá sameiginlegum einkennum, heldur einnig um að 

útiloka fólk sem ekki deilir þessum einkennum, t.d. innflytjendur og aðra minnihlutahópa. 

Yfirleitt gera popúlistar ákveðinn greinarmun á „fólkinu“ og elítunni en þessi munur er yfirleitt 

tengdur fólkinu sem „ekta“ (e. authentic), efnahag eða þjóðerni. Þess má geta að mismunandi 

tegundir af popúlisma leggja mismunandi áherslu á mun á fólkinu og elítunni. Sósíalískir 

popúlistar myndu t.d. leggja áherslu á efnahagslegan mun á meðan þjóðernispopúlistar 

myndu leggja áherslu á þjóðerni (Mudde og Kaltwasser 2013). 

Annað meginhugtak popúlismans er hugtakið elítan. Ólíkt hugtakinu „fólkið“ sem 

popúlískir stjórnmálamenn gefa oft óljósa hugmynd af, gefa popúlistar yfirleitt mjög skýra 

hugmynd af því hverjir óvinir fólksins eru. Hin spillta elíta er óvinur fólksins en henni tilheyra 

margir hópar. Fyrsti hópurinn sem tilheyrir elítunni eru stjórnmálaflokkar og stjórnmálamenn, 

sem skapað hafa sér fastan sess í „kerfinu.“ Stjórnmálaelítan er samkvæmt popúlistum óvinur 

fólksins þar sem hún er spillt og talar aðeins fyrir eigin hagsmunum en ekki hagsmunum 

fólksins (Mudde 2004).  

Í öðru lagi er efnahagselítan en þarna er átt við valdamikla einstaklinga í samfélaginu sem 

eru t.d. eigendur fyrirtækja. Efnahagselítan og stjórnmálaelítan eru nátengdar þar sem 

popúlistar ásaka stjórnmálamenn oft um að ganga hagsmuna fyrirtækja í stað hagsmuna 

fólksins. Efnahagselítan er oft sú elíta sem sósíalískir popúlistar skilgreina sem óvin fólksins en 

þó eru til dæmi um hægrisinnaða popúlista sem hafa beint athygli sinni að efnahagselítunni. 

Sem dæmi má nefna stuðningsmenn „teboðsins“ svokallaða í Bandaríkjunum sem gagnrýndu 

stór fyrirtæki fyrir að nota kunningja sína í stjórnmálum til að verja hagsmuni sína, t.d. með 

verndarlögum, sem hefðu slæm áhrif á samkeppni á markaði og á smærri fyrirtæki (Mudde 

2004).  

Í þriðja lagi er talað um menningar- og fjölmiðlaelítuna. Þá ásaka popúlistar t.d. fjölmiðla 

um að vera hallir undir stjórnmálaelítuna og um hlutdrægni í umfjöllun sinni um 

stjórnmálaflokka sem tilheyra kerfinu og í umfjöllun sinni um popúlista. Athygli vekur, að oft 
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eru þeir fjölmiðlar sem gagnrýna popúlista, skilgreindir sem hluti af elítunni en hinir, sem eru 

jákvæðir í umfjöllun sinni um popúlista, skilgreindir sem rödd fólksins. Sem dæmi má nefna 

umfjöllun Austurríska Frelsisflokksins (e. Austrian Freedom Party) um fjölmiðla í Austurríki. 

Þeir sökuðu reglulega fjölmiðla þar í landi um ósanngjarna umfjöllun um flokkinn og um að 

vera málsvari elítunnar. Þeir gagnrýndu þó ekki einn fjölmiðil, Die Kronenzeitung, sem lýsti 

reglulega yfir stuðningi við Austurríska frelsisflokkinn og var þar af leiðandi skilgreindur sem 

„rödd fólksins.“ Í flestum tilfellum nota popúlistar tvær eða jafnvel allar þrjár skilgreiningarnar 

á elítunni (Mudde og Kaltwasser 2013). 

Margaret Canovan skilgreinir popúlisma sem hreyfingu sem á að höfða til fólksins á móti 

ríkjandi valdastofnunum (e. power structure) og á móti ríkjandi venjum og gildum í 

samfélaginu. Samkvæmt henni leggja popúlistar áherslu á að höfða til fólksins og þeir halda 

því reglulega fram, að þeir séu málsvari fólksins og tali fyrir það. Hún talar um að einn af 

lykilþáttum popúlisma sé andstaða við ríkjandi valdastofnanir en þá er t.d. verið að tala um 

lykilaðila í stjórnmálum og viðskiptum eins og ríkjandi stjórnmálaflokka og stórfyrirtæki. En 

popúlistar leggja ekki aðeins áherslu á andstöðu við valdastofnanir heldur einnig andstöðu við 

þá sem mynda ríkjandi viðhorf og gildi í samfélaginu, t.d. fjölmiðla og akademíuna. Þetta er í 

raun sami skilningur á popúlisma og skilningur Mudde og Kaltwasser þar sem hún leggur 

áherslu á fólkið og valdastofnanir. Mudde og Kaltwasser kalla ríkjandi valdastofnanir „elítuna“ 

á meðan Canovan talar um valdastofnanir (Canovan 1999). 

Þriðja meginhugtak popúlisma er almannaviljinn. Popúlistar líta svo á að til sé eitthvað 

sem heiti „almannaviljinn“ en hann á að vera almennur vilji, skoðanir og hagsmunir fólksins. 

Popúlistar telja að stjórnmálamenn eigi að hlusta á vilja fólksins og eru því oft mjög hlynntir 

aðferðum beins lýðræðis því á þann hátt kemst vilji fólksins að án aðkomu milliliða eins og 

gengur og gerist í fulltrúalýðræði. Hugmyndin um almannaviljann tengist einnig gagnrýni á 

elítuna sem neitar oft að taka tillit til vilja fólksins og vinnur jafnvel gegn vilja þess. Það sem 

popúlistar álíta vera almenningsvilja byggist þó ekki endilega á staðreyndum um hver hinn 

almenni vilji fólksins sé heldur er hann oft skilgreindur eftir hentugleika til þess að sameina 

kröfur fólksins og skilgreina sameiginlegan óvin (Mudde og Kaltwasser 2013). 

Við skilgreiningu á popúlisma má bæta við að popúlískir stjórnmálamenn koma oft fram á 

mjög svipaðan hátt, þ.e.a.s. þeir hafa ákveðinn stjórnmála „stíl“ (e. political style). Þeir tala oft 

í mjög einfölduðu máli og eru mjög beinskeyttir því þeir vilja ná til hins almenna borgara sem 
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hefur ef til vill ekki gefið sér tíma til að setja sig inn í flókin pólitísk mál. Annar mikilvægur 

þáttur í framkomu popúlískra stjórnmálamanna er að höfða til tilfinninga fólks. Þá eru mál oft 

ýkt gríðarlega, t.d. til þess að vekja hræðslu og reiði fólks en þetta getur vakið mikla athygli 

t.d. hjá fólki sem venjulega gefur stjórnmálum ekki gaum. Hinn popúlíski stjórnmálastíll 

einkennist einnig af einum áberandi leiðtoga með mikla persónutöfra sem oft vekur miklar 

tilfinningar bæði hjá fylgjendum popúlíska flokksins en einnig andstæðingum (Canovan 1999). 

2.2 Popúlismi og andstæður hans 

Mudde og Kaltwasser benda á að þegar kemur að skilgreiningu á hugmyndafræði er ekki 

aðeins mikilvægt að gera grein fyrir meginhugtökum hugmyndafræðinnar heldur sé einnig 

mikilvægt að gera grein fyrir hverjar andstæður hugmyndafræðinnar séu. Mudde, Kaltwasser 

og Canovan benda á að andstæður popúlisma séu elítismi og plúralismi (Mudde og Kaltwasser 

2013; Canovan 1999). Inglehart og Norris eru sammála þeim skilningi á popúlisma en bæta við 

að popúlismi er einnig andstæða cosmopolitanisma, eða heimsborgarahyggju og frjálslyndra 

gilda. Cosmopolitan gildi vísa til þess að landamæri eigi í auknum mæli að vera opin og að 

fjölmenning og fjölbreytileiki íbúa eigi að vera ráðandi í samfélaginu. Við þetta má bæta 

frjálslyndum gildum sem meðal annars leggja áherslu á jafnrétti í samfélaginu og að vernda 

réttindi minnihlutahópa. Hinum megin á ásnum er hins vegar popúlismi sem leggur áherslu á 

þjóðhyggju (e. nativism), að gæta réttinda innfæddra í ákveðnu samfélagi og útilokar fólk frá 

öðrum löndum og menningarkimum, hann leggur áherslu á þjóðernishyggju, lokuð landamæri, 

einsleitni fólks, verndarstefnu í efnahagsmálum og afturhvarf til gamalla gilda frekar en 

framsækni í jafnréttismálum (Inglehart og Norris 2016). 

2.3 Er popúlismi hugmyndafræði? 

Það er nokkuð umdeilt hvort hægt sé að skilgreina popúlisma sem hugmyndafræði en Mudde 

skilgreinir popúlisma sem „þunna hugmyndafræði.“ Eins og áður segir einkennist popúlismi 

alltaf af því að skipta samfélaginu í tvo hópa, annars vegar „hið hreina fólk“ (e. pure people) 

og hins vegar í hina spilltu elítu. Hann einkennist einnig alltaf af ádeilu á hina ráðandi stétt og 

leggur áherslu á að tala máli fjöldans eða „fólksins.“ Það sem gerir popúlisma hins vegar að 

„þunnri hugmyndafræði“ er að þessar áherslur eru ekki nægar einar og sér heldur virðast 

popúlískir flokkar og frambjóðendur nær undantekningarlaust sækja í hugmyndir annarra 

kenningaskóla eins og sósíalisma og fasisma. Popúlismi er þar af leiðandi þunn hugmyndafræði 

því nauðsynlegt er að para hann saman við hugmyndafræði annarra kenningaskóla til að úr 
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verði fullmótuð hugmyndafræði. Popúlismi er því ekki heildstæð hugmyndafræði heldur 

síbreytilegt fyrirbæri sem getur birst í ýmsum myndum og getur lagað sig að ólíkum 

samfélögum og tíðaranda með því að fá hugmyndir að láni frá öðrum kenningaskólum (Mudde 

2004).  

Ben Stanley rennir einnig stoðum undir þá hugmynd að popúlismi sé þunn hugmyndafræði 

þar sem popúlismi einkennist greinilega af ákveðnum hugmyndum um stjórnmál sem hægt er 

að aðgreina frá annarri pólitískri hugmyndafræði en engu að síður vanti ýmislegt upp á til þess 

að popúlismi sé fullmótuð hugmyndafræði. Í fyrsta lagi svarar popúlismi ekki skýrt 

lykilspurningum í stjórnmálum: hver fær hvað, hvenær og hvernig. Í öðru lagi er erfitt að nota 

lykilhugtök til þess að mynda eina samfellda hugmyndafræði líkt og hægt er með aðra 

kenningaskóla. Í þriðja lagi eru lykilhugtök popúlisma líkt og „fólkið“ og „elítan“ of óljós og er 

því hægt að túlka þau á marga ólíka vegu. Af þessum ástæðum er popúlismi þunn 

hugmyndafræði, hann stendur ekki einn og sér heldur þarf að fá hugmyndir lánaðar frá öðrum 

kenningaskólum til þess að mynda fullmótaða hugmyndafræði (Stanley 2008). 

Það eru þó ekki allir sammála því að popúlismi geti flokkast undir hugmyndafræði eða 

þunna hugmyndafræði eins og Mudde og Stanley skilgreina hann. Aslanidis telur popúlisma 

skorta skýra og afmarkaða hugmyndafræði líkt og aðrir kenningaskólar búa yfir. Hann telur 

einnig að hugtök popúlismans líkt og „fólkið“ og „elítan“ séu of óljós og teygjanleg hugtök til 

þess að lýsa ákveðinni hugmyndafræði. Fremur en að skilgreina popúlisma sem þunna 

hugmyndafræði leggur Aslanidis til að popúlismi sé ákveðin orðræða (e. discourse), þar sem 

hugmyndir um fólkið, elítuna og spillingu sé í aðalhlutverki, og að hægt sé að nota orðræðu 

stjórnmálamanna sem ákveðinn greiningaramma (Aslanidis 2016). 

2.4 Hvað skýrir fylgisaukningu popúlista? 

Eftir að hafa farið náið í skilgreiningu á hugtakinu popúlismi verður hér fjallað um ástæður 

fylgisaukningar popúlista ásamt því hvaða hópar í samfélaginu séu líklegastir til að taka undir 

skilaboð popúlista. Inglehart og Norris tala um tvær meginkenningar fyrir uppgangi popúlisma: 

annars vegar efnahagslegan ójöfnuð (e. economic inequality) og hins vegar menningarlegt 

bakslag (e. cultural backlash) (Inglehart og Norris 2016). 

Kenningin um efnahagslegan ójöfnuð leggur áherslu á kosningahegðun í kjölfar 

efnahagsbreytinga á vinnumarkaði og samfélaginu í heild sinni. Samkvæmt þessari kenningu 

leiðir efnahagslegt óöryggi og skortur meðal ákveðinna hópa í samfélaginu til mikillar gremju 
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gegn pólitísku elítunni. Þeir hópar í samfélaginu sem eru með minni menntun, eru í 

láglaunastörfum eða atvinnulausir eru samkvæmt þessari kenningu líklegri til að taka undir 

skilaboð popúlista sem oft leggja áherslu á að bág staða þessara hópa sé öðrum að kenna, t.d. 

að kenna innflytjendum um atvinnuleysi því þeir „steli“ störfum af innfæddum (Inglehart og 

Norris 2016). 

Samkvæmt kenningunni um menningarlegt bakslag er hægt að útskýra aukið fylgi 

popúlískra frambjóðenda sem viðbrögð við framsæknum og frjálslyndum breytingum á 

menningu í samfélaginu. Þessi kenning byggir á því að með nýjum kynslóðum, þá sérstaklega 

eftir seinni heimstyrjöldina, hafi komið fram hugmyndir um aukið frjálslyndi, fjölmenningu, 

jafnrétti, mannréttindi o.s.frv., ásamt því að háskólamenntun varð útbreiddari. En þessum 

hröðu samfélagsbreytingum getur fylgt ákveðið bakslag, sérstaklega frá hópum sem áður nutu 

forréttinda. Þeir sem tilheyra þessum hóp er aðallega fólk af eldri kynslóðum, hvítir karlar og 

ómenntað fólk sem telur að staða þeirra fari versnandi í breyttu samfélagi og vilja halda í 

gömlu gildin. Þessir hópar geta brugðist illa við því að missa forréttindi sín og eru því 

sérstaklega móttækilegir fyrir skilaboðum popúlista sem leggja áherslu á að kenna öðrum 

hópum um ástandið og ákveðna fortíðarþrá, þ.e.a.s. leggja áherslu á að færa samfélagið aftur 

til gömlu góðu tímanna (Inglehart og Norris 2016).  

Inglehart og Norris taka þó fram að ákveðin víxlverkun geti verið milli kenninganna tveggja 

og því geti verið að báðar útskýringarnar á vaxandi fylgi popúlista eigi við. Með því er átt við, 

að t.d. gætu efnahagsbreytingar í samfélagi og versnandi efnahagsleg staða ákveðinna hópa 

leitt til þess að þessir hópar kenni öðrum um versnandi stöðu sína og úr verði ákveðið 

menningarlegt bakslag gegn frjálslyndum gildum (Inglehart og Norris 2016). 

Lenka Bustikova bætir við að hægt sé að skýra uppgang öfga hægri flokka með þeirri 

kenningu, að þegar minnihlutahópar ná framförum í stjórnmálum í réttindabaráttu sinni, verði 

til ákveðið bakslag þar sem öfga hægri flokkar muni reyna að snúa framförunum við. Þetta er 

mjög líkt kenningunni um menningarlegt bakslag sem Inglehart og Norris tala um. Kenningin 

spáir fyrir um, að þegar minnihlutahópar ná fylgi og framförum í stjórnmálum, muni öfga hægri 

flokkar einnig auka fylgi sitt en þegar óbreyttu ástandi (e. status quo) er viðhaldið í 

stjórnmálum, missi þeir fylgi. Bustikova rannsakaði þessa kenningu þar sem hún skoðaði 

uppgang öfga hægri flokka í fyrrum Sovétríkjunum. Rannsóknarniðurstöður hennar sýndu að 
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sterkt samband er á milli framgangs minnihlutahópa í stjórnmálum og uppgangs öfga hægri 

flokka (Bustikova 2014). 

2.5 Samantekt 

Eins og sjá má af umfjöllun hér að ofan getur reynst erfitt að skilgreina fyrirbærið popúlisma 

þar sem fræðimenn eru ósammála um skilgreiningu hans. Þó renna rannsóknir helstu 

fræðimanna á sviði popúlismans stoðum undir þá ályktun að popúlismi einkennist af þremur 

meginhugtökum, fólkinu, elítunni og almannaviljanum. Fræðimönnum greinir þó á um hvort 

skilgreina megi popúlisma sem pólitíska hugmyndafræði. Almennt virðast þeir sammála um að 

popúlisma skortir kenningalegan grunn til þess að hægt sé að skilgreina hann sem heildstæða 

pólitíska hugmyndafræði. Annars vegar er hægt að skilgreina popúlisma sem orðræðu sem 

einkennist af tilvísunum í fólkið, elítuna og almannaviljann og hins vegar er hægt að skilgreina 

popúlisma sem þunna hugmyndafræði sem fær hugmyndir að láni frá öðrum kenningaskólum 

til þess að mynda fullmótaða pólitíska hugmyndafræði. Þar sem popúlisminn sækir í 

hugmyndafræði annarra kenningaskóla skiptist popúlísk hugmyndafræði í mismunandi 

tegundir en í næsta kafla verður greint frá mismunandi tegundum popúlisma. 
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3 Mismunandi tegundir popúlisma 

Til eru margar mismunandi tegundir af popúlisma er algengast er að greina milli vinstri og 

hægri popúlisma. Í stuttu máli er vinstri popúlismi samblanda af meginhugmyndum popúlisma 

og hugmyndafræði sósíalista og sósíaldemókrata. Vinstri popúlistar leggja sérstaka áherslu á 

félagslegt réttlæti (e. social justice), eru á móti kapítalisma og hnattvæðingu og leggja áherslu 

á friðarstefnu (e. pacifism). Ólíkt hefðbundnum sósíalistum leggja vinstri popúlistar ekki jafn 

mikla áherslu á stéttastjórnmál og reyna þess í stað að höfða til „fólksins“ (Zaslove 2008). 

Algengt er að vinstri popúlistar leggi frekar áherslu á félags- og efnahagslegar víddir (e. socio-

economic dimension) í stjórnmálum og að öfga hægri/þjóðernispopúlistar leggi frekar áherslu 

á félags- og menningarlega vídd (e. socio-cultural) í stjórnmálum. Mun algengara er að 

popúlismi tengist hægri hugmyndafræði og þá sérstaklega öfga hægri hugmyndafræði sem 

einnig er kennd við þjóðernishyggju. Rétt er að árétta að hægri popúlismi gengur undir ýmsum 

nöfnum en algengast er að tala um öfga hægri popúlisma og þjóðernispopúlisma (Eiríkur 

Bergmann 2017). Þar sem megin einkenni hægri popúlisma er áhersla á þjóðernishyggju 

verður hér notast við hugtakið þjóðernispopúlismi. Eins og áður segir er algengara að 

popúlismi tengist hægri hugmyndafræði og þjóðernishyggju heldur en vinstri hugmyndafræði 

og verður því megináherslan lögð á að skilgreina þjóðernishyggju og þjóðernispopúlisma. 

3.1 Þjóðin og þjóðernishyggja 

Áður en hægt er að skilgreina þjóðernishyggju er mikilvægt að skilgreina hugtakið „þjóð.“ Til 

eru margar skilgreiningar á því hvað þjóð er en Anthony Smith setti fram eina slíka 

skilgreiningu. Hann skilgreindi þjóð sem hóp fólks sem gengur undir ákveðnu nafni og deilir 

sameiginlegu landsvæði, sögu, goðsögn (e. myth), menningu, efnahag og deilir sömu lagalegu 

skyldum og réttindum (Smith 1991).  

Við skilgreiningu Smith á hugtakinu „þjóð“ má bæta við skilningi Benedict Anderson en 

hann lítur svo á að hugtakið þjóð sé félagsleg uppbygging (e. social construct). Samkvæmt 

honum eru þjóðir ekki náttúruleg fyrirbæri heldur séu þjóðir ímynduð samfélög sem menn 

hafa skapað en þessi hugmynd um þjóðina er efld á hverjum degi t.d. af fjölmiðlum, 

stjórnmálamönnum og borgurum. Hann talar um að þjóðin sé ímyndun því flestir meðlimir 

þjóðar munu aldrei hitta eða þekkja alla sem tilheyra þjóðinni en þrátt fyrir það ímynda 

meðlimir þjóðarinnar sér að þeir eigi ákveðið samband sín á milli (Anderson 1991).  
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Erfitt getur reynst að skilgreina nákvæmlega hvað þjóðernishyggja er enda eru fræðimenn 

ekki sammála um slíka skilgreiningu. Ein skilgreining þjóðernishyggju er, að hún sé 

hugmyndafræði sem leggur áherslu á að öðlast og viðhalda sjálfstæði, samheldni og 

sjálfsmynd þjóðarinnar. Kenning þjóðernishyggju snýst í fyrsta lagi um að heiminum sé skipt í 

margar þjóðir sem eiga sameiginlega sögu og menningu sem einkenna þjóðina og gera hana 

sérstaka. Í öðru lagi tilheyra allir einstaklingar einni tiltekinni þjóð en þeir eiga að vera tryggir 

þjóð sinni og skulda henni ákveðna hollustu umfram aðrar þjóðir. Í þriðja lagi verða þjóðir að 

vera sameinaðar, sjálfstæðar og frjálsar til þess að ná fram markmiðum sínum. Þær eru 

jafnframt uppspretta félagslegs og pólitísks valds (Triandafyllidou 2010). 

Þegar kemur að þjóðernishyggju er hægt að flokka í tvær tegundir; annars vegar 

borgaralega þjóðernishyggju (e. civic nationalism) og hins vegar etníska þjóðernishyggju (e. 

ethnic nationalism). Borgaraleg þjóðernishyggja vísar til þess að þjóðin er skilgreind sem fólk 

sem býr á ákveðnu, landfræðilega afmörkuðu svæði og hefur tileinkað sér ríkjandi menningu 

og gildi á svæðinu. Samkvæmt þessu getur utanaðkomandi fólk flutt á ákveðið landsvæði og 

orðið hluti af þjóðinni með aðlögun og með því að tileinka sér menningu hennar. Etnísk 

þjóðernishyggja skilgreinir þjóðina ekki aðeins út frá búsetu á ákveðnu landsvæði og 

sameiginlegri menningu og gildum, heldur þurfa meðlimir þjóðarinnar einnig að vera af 

ákveðnu þjóðerni og deila sameiginlegum uppruna. Utanaðkomandi fólk getur því ekki orðið 

hluti af þjóðinni með því að aðlagast menningu og siðum líkt og borgaraleg þjóðernishyggja 

gerir ráð fyrir, heldur verða meðlimir að fæðast inn í þjóðina og deila sameiginlegu þjóðerni 

(Langan 2017). 

Eins og áður segir er hægt að líta svo á að popúlismi sé þunn hugmyndafræði því hann 

stendur ekki einn og sér heldur þarf að fá hugmyndir að láni frá öðrum kenningaskólum. Ein 

tegund af popúlisma er svokallaður „þjóðernispopúlismi“ sem tengir saman meginhugmyndir 

popúlismans og þjóðernishyggju, þá sérstaklega etnískar þjóðernishyggju. 

3.1.1 Þjóðernispopúlismi 

Þegar kemur að þessari tegund popúlisma er ýmist hægt að tala um þjóðernispopúlisma (e. 

xenophobic populism) og róttækan, hægri popúlisma (e. radical right wing populism) en hér 

verður talað um þessa tegund undir nafninu „þjóðernispopúlismi.“ Þjóðernispopúlistaflokkar 

aðhyllast hugmyndafræði þjóðhyggju (e. nativism), valdboðshyggju (e. authoritarianism) og 

popúlisma. Þá tengjast áherslur þeirra í stjórnmálum yfirleitt innflytjendum, glæpum og hinni 
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spilltu „elítu“ sem oft eru valdamikið fólk og hópar í stjórnmálum, þær tengjast einnig 

menningu, viðskiptum og fjölmiðlum sem ganga gegn hagsmunum fólksins. Annað sem er 

mikilvægt varðandi áherslur þjóðernispopúlisma er að skilgreina hóp fólks sem „óvini“ fólksins 

en það er algengt að hópar eins og múslimar og innflytjendur verði fyrir barðinu á fylgjendum 

þessarar stefnu (Mudde og Kaltwasser 2013). 

Eiríkur Bergmann setur fram níu einkenni popúlískra stjórnmálamanna en flest þeirra 

einkenna sem hann nefnir eru sérstaklega einkennandi fyrir þjóðernispopúlista. Þessi einkenni 

eru eftirfarandi; Í fyrsta lagi reyna popúlískir stjórnmálamenn að sameina fólk með því að 

leggja áherslu á sameiginlegt þjóðerni. Í öðru lagi berjast þeir gegn fjölmenningarhyggju (e. 

multiculturalism) og reyna að koma í veg fyrir flæði innflytjenda inn í landið. Í þriðja lagi eru 

þeir þjóðhyggjusinnar (e. nativist) og leggja áherslu á útilokun þeirra sem ekki eru af sama 

þjóðerni. Þetta felst í því að skipta fólki í tvo hópa: „við“ sem tilheyrum þjóðinni og „þeir/hinir“ 

sem ekki ættu að tilheyra þjóðinni. Þeir sem ekki tilheyra þjóðinni eru yfirleitt innflytjendur, 

hælisleitendur eða fólk sem tilheyrir þjóðernis- eða trúartengdum minnihlutahópum. Mikil 

áhersla er lögð á að ógn stafi af „hinum“ en þessi ógn getur t.d. verið ógn við öryggi, menningu 

þjóðarinnar, velferðarkerfið, atvinnu o.s.frv. Í fjórða lagi leiða yfirleitt sterkir, heillandi (e. 

charismatic) leiðtogar slíka flokka en þeir telja sig vera í sérstöku sambandi við „fólkið“, telja 

sig skilja vandamál þess og telja sig hafa lausnirnar á vandamálum þess. Í fimmta lagi eru þessir 

leiðtogar yfirleitt and-vitsmunalegir (e. anti-intellectual) og á móti elítunni þrátt fyrir að koma 

oft sjálfir úr sömu forréttindastétt og elítan. Í sjötta lagi setja popúlískir leiðtogar fram mjög 

einfaldar lausnir við vandamálum þjóðarinnar, sem yfirleitt eru mjög flókin vandamál. Í 

þessum tilfellum höfða þeir til tilfinninga fólks í stað þess að nota röksemdir við að finna góða 

lausn á vandamálum. Í sjöunda lagi eru popúlistar frekar umvöndunarsamir (e. moralistic) 

frekar en raunsæir (e. practical). Þeir eru oft í mikilli þversögn við sjálfa sig, lofa t.d. lágum 

sköttum en lofa á sama tíma dýrum stjórnmálastefnum eins og eflingu velferðarkerfisins. Í 

áttunda lagi aðhyllast popúlistar oft verndarstefnu þegar kemur að efnahagsmálum þrátt fyrir 

að halda því fram sjálfir að þeir séu efnahagslega frjálslyndir. Í níunda lagi eru popúlistar oft 

valdboðsgjarnir (e. authoritarian) og félagslega íhaldssamir en það felst t.d. í því að leggja 

áherslu á fjölskyldugildi, lög og reglu (Eiríkur Bergmann 2017). 
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3.2 Samantekt 

Þennan kafla má draga saman í eftirfarandi atriði: mismunandi tegundir eru til af popúlisma 

en algengast er að greina milli vinstri og hægri popúlisma, sem einnig er nefndur 

þjóðernispopúlismi. Vinstri popúlismi sækir hugmyndafræði sína í kenningaskóla sósíalismans 

og leggur áherslu á félagslegt réttlæti, andkapítalisma og friðarstefnu. Í kaflanum var 

þjóðernishyggja skilgreind sem hugmyndafræði sem leggur áherslu á að öðlast og viðhalda 

sjálfstæði, samheldni og sjálfsmynd þjóðarinnar. Hana er annars vegar hægt að flokka í 

borgaralega þjóðernishyggju og hins vegar í etníska þjóðernishyggju en þjóðernispopúlistar 

leggja yfirleitt áherslu á etníska þjóðernishyggju. Þjóðernispopúlistar leggja m.a. áherslu á 

sameiginlegt þjóðerni fólksins, þjóðhyggju og líta á utanaðkomandi hópa sem ógn við þjóðina. 

Nú hefur verið sett fram skilgreining á popúlisma og greint frá helstu tegundum hans en í 

næsta kafla verður greint frá sögu og uppgangi popúlisma í Bandaríkjunum ásamt því að fjallað 

verður um viðfang ritgerðarinnar: Donald Trump. 
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4 Uppgangur popúlisma 

Popúlismi er fyrirbæri sem virðist skjóta upp kollinum í stjórnmálum endurtekið frá 

aldamótunum 1900. Síðan á níunda áratug seinustu aldar hefur fjölgun og velgengni 

popúlískra flokka víðsvegar um heim þó vakið mikla athygli og virðist ekkert lát vera þar á. 

Flokkar sem kenna sig við öfga hægristefnu, sem kalla mætti þjóðernispopúlista, hafa verið 

sérstaklega áberandi í Evrópu en þar mætti nefna flokka eins og Austurríska frelsisflokkinn (e. 

The Austrian Freedom Party), franska flokkinn National Front og hollenska flokkinn Pim 

Fortuyn List (Mudde 2004). Þessum flokkum hefur tekist að trufla hefðbundin stjórnmál og 

grafa undan fylgi rótgróinna flokka í Evrópu. Einn slíkra flokka er UKIP flokkurinn í Bretlandi, 

sem þrátt fyrir smæð sína hafði mikil áhrif á almenning og tókst að þrýsta á útgöngu Bretlands 

úr Evrópusambandinu (Inglehart og Norris 2016). En popúlistar hafa ekki aðeins verið áberandi 

í Evrópu undanfarna áratugi, heldur hafa þeir einnig látið til sín taka í Bandaríkjunum. 

Popúlistar í Bandaríkjunum eiga sér langa sögu en á tíunda áratugnum myndaðist svipað 

mynstur í bandarískum stjórnmálum og í evrópskum stjórnmálum með uppgangi popúlisma. 

4.1 Popúlismi í Bandaríkjunum 

Fyrstu ummerki um popúlisma í Bandaríkjunum var tilkoma The People‘s Party í lok 19. aldar. 

Flokkurinn var stofnaður sem nokkurs konar andsvar fólks á landsbyggðinni við iðnvæðingunni 

sem hafði gjörbreytt pólitísku og efnahagslegu umhverfi í Bandaríkjunum. Eins og áður hefur 

verið nefnt einkennist popúlismi m.a. af því að skipta fólki í hópana „fólkið“ og „elítan.“ Í tilfelli 

the People‘s Party var hópurinn „fólkið“ skilgreindur sem hinn almenni vinnandi maður og 

elítan skilgreind sem auðvaldið á bak við iðnbyltinguna sem áttu samkvæmt flokknum að ógna 

hagsmunum venjulegs vinnandi fólks. Flokkurinn var áhrifamikill á sínum tíma en leystist þó 

að lokum upp en hugmyndir flokksins voru þó að hluta til teknar upp af Demókrataflokknum 

(Mudde og Kaltwasser 2013). Eftir að The People‘s Party leið undir lok hafa popúlískir 

stjórnmálamenn reglulega skotið upp kollinum í bandarískum stjórnmálum en það var ekki fyrr 

en á tíunda áratug seinustu aldar, þegar viðskiptamaðurinn Ross Perot bauð sig fram, sem 

þeim fjölgaði snarlega. Popúlískir stjórnmálamenn hafa boðið sig fram í næstum hverjum 

einustu bandarísku forsetakosningum síðan þá (Mudde 2004). 

Ross Perot var milljarðamæringur og fyrirtækjaeigandi frá Texas sem bauð sig fram til 

forsetakosninga Bandaríkjanna árið 1992 sem þriðji frambjóðandi. Með þriðja frambjóðanda 

er átt við að hann bauð sig fram sem sjálfstæður frambjóðandi, ekki undir formerkjum annars 
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tveggja stærstu flokka Bandaríkjanna, Demókrataflokksins og Repúblikanaflokksins. 

Sjálfstæðir frambjóðendur í Bandaríkjunum uppskera yfirleitt ekki mikinn árangur en Ross 

Perot fékk 18,78% atkvæði kjósenda (e. popular vote) sem er næst besti árangur þriðja 

frambjóðanda í sögu Bandaríkjanna (Schulte-Sasse 1993).  

Perot hélt því fram að ákveðin krísa væri í Bandaríkjunum, þá sérstaklega þegar kom að 

efnahagnum en hann sagði að þessi krísa stafaði m.a. af græðgi stjórnmálamanna og 

„brauðmola efnahagskerfinu“ (e. trickle-down economics). Til þess að sporna við þessu barðist 

hann fyrir niðurskurði í fjárhagsáætlun ríkisins og að ríkið yrði rekið eins og fyrirtæki því að 

hans sögn þurfti fólk að axla ábyrgð gjörða sinna í viðskiptum en ekki í stjórnmálum. Annað 

sem vakti athygli við stefnu Perot í efnahagsmálum var andstaða hans við NAFTA (North 

American Free Trade Agreement) sem var mjög umdeildur fríverslunarsamningur. Þeir sem 

settu sig upp á móti samningnum voru lág- og miðstéttarverkamenn sem óttuðust um afdrif 

sín en Perot tók stöðu með þeim. Hann gagnrýndi samninginn einna harðast fyrir að vera 

Mexíkó í vil ásamt því að stjórnmálaelítan í Bandaríkjunum græddi á samningnum á kostnað 

hins venjulega vinnandi manns (Kazin 1995). 

Perot stofnaði sinn eigin flokk, sem nefndist The Reform Party, og bauð hann sig fram undir 

formerkjum hans árin 1992 og 1996. Perot lagði áherslu á að færa valdið frá stjórmálamönnum 

til fólksins en hann var þeirrar skoðunar að „venjulegir“ Bandaríkjamenn væru eigendur 

landsins. Hann reyndi ekki að höfða einungis til sérstakra hópa eða stétta heldur lagði áherslu 

á að allir Bandaríkjamenn hefðu hagsmuna að gæta í baráttunni við spillta stjórnmálamenn. 

Hann vakti athygli með því að kynna hugmyndir sínar um rafrænar kosningar, sem á þessum 

tíma var nýyrði, en með því ætlaði hann að auka beint lýðræði í Bandaríkjunum og þar með 

auka áhrifavald fólksins (Rooduijn 2013). 

Annar stjórnmálamaður sem telst til popúlískra stjórnmálamanna er Ralph Nader (Mudde 

2004). Nader bauð sig fram sem þriðji frambjóðandi í bandarísku forsetakosningunum árið 

2000 en hann bauð sig einnig fram árin 2004 og 2008. Hann bauð sig fram fyrir The Green 

Party, eða Græningjaflokkinn, grasrótarflokks sem leggur áherslu á umhverfisvernd. Frá 

upphafi kosningabaráttunnar var ljóst að Nader átti litla möguleika á sigri og er talið að hann 

hafi aðeins farið í framboð til þess að Græningjaflokkurinn fengi opinbert fjármagn frá ríkinu, 

en flokkar sem ná yfir 5% atkvæða fá slíkt fjármagn. Hann var gagnrýninn á stærstu flokkana 

tvo, Repúblikanaflokkinn og Demókrataflokkinn, sem fá gríðarlega mikið fjármagn frá 
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einkafyrirtækjum til þess að fjármagna starfsemi sína. Markmið hans var að styrkja 

Græningjaflokkinn nægilega mikið til þess að hann gæti veitt hinum flokkunum samkeppni í 

framtíðinni. Í kosningunum fékk Nader aðeins 2,7% atkvæða en hafði þó ófyrirséð áhrif á 

niðurstöður kosninganna. Mjótt var á mununum milli hinna frambjóðendanna tveggja, Al Gore 

og George W. Bush en það er talið að þau atkvæði sem Nader fékk í Flórídafylki hafi ráðið 

úrslitum þar sem Gore og Bush voru mjög jafnir í Flórídafylki. Þau atkvæði sem Nader hlaut 

hefðu hugsanlega farið til Gore sem þá hefði fengið meirihluta í fylkinu og unnið 

forsetakosningarnar (Burden 2005). Þetta er því annað dæmi um hvernig litlir popúlískir 

frambjóðendur geta truflað kerfið og haft áhrif þrátt fyrir smæð sína.  

Í forsetakosningunum 2016 má segja að metfjöldi popúlista hafi boðið sig fram. Í fyrsta 

lagi má nefna öldungadeildarþingmanninn Bernie Sanders sem sóttist eftir tilnefningu 

Demókrataflokksins en laut í lægra haldi fyrir Hillary Clinton. Sanders, sem gjarnan er kenndur 

við vinstri popúlisma, var mjög gagnrýninn á ráðandi öfl í stjórnmálum og viðskiptum í 

kosningabaráttu sinni (U.S. Senate Historical Office, „Sanders, Bernard,“ e.d.). Annar 

frambjóðandi sem vert er að nefna er Jill Stein sem var þriðji frambjóðandi og bauð sig fram 

undir formerkjum Græningjaflokksins. Hún er einnig orðuð við popúlisma en líkt og Nader 

gagnrýndi hún harðlega stóru flokkana tvo sem samkvæmt henni er stýrt í þágu stórfyrirtækja 

(The New York Times, 2016). Þriðji popúlistinn í kosningunum var Donald Trump sem bauð sig 

fram fyrir Repúblikanaflokkinn og vann forsetakosningarnar 2016 og varð þar með forseti 

Bandaríkjanna (The White House, „Donald J. Trump,“ e.d.). 

Eins og sjá má hafa fjölmargir popúlískir stjórnmálamenn boðið sig fram til forseta í 

Bandaríkjunum frá tíunda áratug seinustu aldar og má segja að uppgangur popúlismans hafi 

náð hámarki í seinustu forsetakosningum. Þeir stjórnmálamenn sem hér hafa verið nefndir 

hafa uppskorið misjafnan árangur en sá popúlisti sem lengst hefur náð í bandarískum 

stjórnmálum er Donald Trump. Af þeim ástæðum verður farið nánar í umfjöllun um Trump.  

4.2 Kynning á Trump 

Donald Trump fæddist árið 1946 en fjölskylda hans var auðug og átti stórt fasteignafyrirtæki 

sem Trump tók við árið 1971. Trump varð áberandi í viðskiptaheiminum og varð einnig frægur 

sjónvarpsmaður fyrir þætti sína The Apprentice. Stjórnmálaferill Trump hófst sumarið 2015 

þegar hann tilkynnti framboð sitt til forsetakosninganna 2016 en hann sóttist eftir tilnefningu 

Repúblikanaflokksins sem hann hlaut sumarið 2016. Eftir harða kosningabaráttu við 
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frambjóðanda Demókrataflokksins, Hillary Clinton, vann Trump forsetakosningarnar 8. 

nóvember 2016. Hann tók síðan við embætti 20. janúar 2017 og varð þá 45. forseti 

Bandaríkjanna (The White House, „Donald J. Trump“ e.d.). 

Trump hefur vakið mikla athygli fyrir umdeild stefnumál sín og fyrir slagorð sitt um að 

endurheimta forna frægð Bandaríkjanna; „make America great again.“ Hans helstu stefnumál 

snúa að innflytjendamálum en hann hét því að reisa múr við landamæri Bandaríkjanna og 

Mexíkó til þess að stemma stigu við flæði innflytjenda inn í landið. Annað af hans helstu 

stefnumálum var að banna ferðir múslima inn í landið ásamt því að hætta að taka við 

flóttamönnum frá Sýrlandi. Stefna hans í efnahagsmálum vakti einnig athygli en hann lofaði 

að endursemja um helstu viðskiptasamninga sem Bandaríkin eru aðilar að, ásamt því að setja 

háa tolla á vörur frá Kína og skapa fjölda nýrra starfa fyrir Bandaríkjamenn (Manza og Crowley 

2017; Rothwell 2016). Athygli vekur að Trump einsetti sér að afnema fríverslunarsamninginn 

NAFTA, því hann taldi samninginn ganga gegn hagsmunum Bandaríkjamanna. Markmið Trump 

var að rifta samningnum og semja um nýjan samning við Kanada og Mexíkó en nýji 

samningurinn átti að vera hagsmunum Bandaríkjamanna í vil. Árið 2018 fylgdi Trump loforði 

sínu eftir og endursamdi við Kanada og Mexíkó um nýjan samning sem ber heitið USMCA 

(United States-Mexico-Canada Agreement) en sá samningur kom í stað NAFTA (Tankersley 

2018). Það má því sjá líkindi með stefnumálum Trump og Ross Perot en eins og áður segir lagði 

Perot mikla áherslu á að rifta NAFTA því hann taldi samninginn ekki bandarísku þjóðinni í vil. 

Þá má einnig nefna að Trump studdi flokk Perot, The Reform Party, og sóttist eftir tilnefningu 

flokksins fyrir forsetakosningarnar árið 2000, sem hann fékk þó ekki (Helmore 2017). Af 

framansögðu er því hægt að fullyrða að Trump hafi hrifist af Perot og stefnumálum hans en 

Trump hefur e.t.v. sótt innblástur í Perot fyrir kosningabaráttu sína árið 2016. 

Trump hefur allt frá kosningabaráttunni verið orðaður við hugmyndafræði popúlisma en 

samkvæmt Inglehart og Norris er helst hægt að kalla Trump popúlista vegna staðhæfinga hans 

um að hann sé ekki stjórnmálamaður heldur sjálfskapaður milljarðamæringur og að hann leiði 

hreyfingu venjulegra Bandaríkjamanna gegn spilltum stjórnmála- og viðskiptamönnum 

(Inglehart og Norris 2016). 

Af þeim frambjóðendum sem orðaðir hafa verið við popúlisma hefur Trump náð hvað 

lengst í stjórnmálaferli sínum og væri því áhugavert að skoða hvort raunverulega megi finna 

ummerki um popúlisma í orðræðu Trump. Til þess að svara þessari spurningu verður notast 
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við aðferðir orðræðugreiningar til þess að greina tvær af þekktustu ræðum Trump. Fjallað 

verður um hvernig popúlískar hugmyndir endurspeglast í einstaka textabrotum. Sérstaklega 

verður stuðst við áðurnefndar hugmyndir fræðimanna um þrjú grunnhugtök popúlismans; 

fólkið, elítuna og almannaviljann og hvernig þessi hugtök koma fram í ræðunum. 
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5 Aðferð, gögn og orðræðugreining 

Orðræðugreining er aðferð við að greina texta, bæði í rituðu og töluðu máli en hægt er að nota 

margar mismunandi aðferðir við að greina texta. Helstu hugtök innan orðræðugreiningar eru 

hugtökin orðræða, þrástef, löggildingarlögmál, söguleg samverkan og eigin ögun. Þegar talað 

er um orðræðu er átt við hugmyndir, orð og athafnir sem mynda þrástef í textanum en þrástef 

eru síendurtekin orð eða hugmyndir. Samfélagið sem orðræðan á sér stað í hefur áhrif á hana 

en meðvitað og ómeðvitað myndast ákveðið lögmál um hvað má segja og hvað má ekki segja 

og við það myndast ákveðið mynstur í orðræðunni sem kalla má lögmál. Lögmál í orðræðu 

hafa myndast í pólitískum átökum í gegnum tíðina en þau eru nefnt söguleg og pólitísk 

löggildingarlögmál. Löggildingarlögmál eru því eins konar reglur um hvað er viðeigandi að segja 

á hvaða vettvangi til þess að tekið sé mark á viðkomandi. Söguleg samverkan er hugtak sem 

notað er til að lýsa því, þegar hugmyndir stangast á og sumar þeirra fá meira brautargengi í 

samfélaginu en aðrar. Eigin ögun vísar til þess að fólk tileinkar sér þær hugmyndir sem hafa 

fengið meira brautargengi og þaggar niður aðrar (Ingólf Ásgeir Jóhannesson 2006). 

Í kafla sem ber heitið Leitað að mótsögnum: Um verklag við orðræðugreiningu eftir Ingólf 

Ásgeir Jóhannesson, greinir hann frá ákveðnu verklagi við orðræðugreiningu sem hér verður 

stuðst við. Fyrsta þrepið í verklaginu er að velja málefni eða atburð til að greina. Ef málefni 

hefur þegar verið ákveðið á að finna tiltekinn flöt eða atburð innan málefnisins til þess að 

greina. Annað þrepið í orðræðugreiningu er að finna þau gögn sem á að greina. Þegar kemur 

að því að finna gögn eru ýmis álitamál, t.d. hvaða skjöl á að velja og hversu mörg en það er 

engin ein rétt leið til þess að afmarka gögn. Algengt er að lykilskjöl ákveðins málefnis séu notuð 

en einnig er hægt að afmarka gögn með því að velja ákveðið tímabil og greina gögn frá því 

tímabili. Sem dæmi má nefna að greina allar blaðagreinar um ákveðið málefni á tilteknu 

tímabili. Þriðja þrepið er að greina gögnin sem hafa orðið fyrir valinu en þá er sérstaklega 

einblínt á þau þrástef sem koma fyrir í textanum. Algengt er að rannsakandi hafi fyrir nokkuð 

góða hugmynd um hver helstu þrástef séu. Fjórða þrepið er að gera grein fyrir átakapunktum 

í orðræðunni, t.d. hvað sé þagað um og athuga hvaða þýðingu það hefur fyrir 

löggildingarlögmálin. Fimmta þrepið er að gera sér grein fyrir þeim aðstæðum, atvikum og 

hugmyndum sem mynda og hafa áhrif á orðræðuna í gögnunum sem urðu fyrir valinu. Síðasta 

þrepið er að skrifa skýrslu um niðurstöður orðræðugreiningarinnar. Þetta er ekki nauðsynlegt 

þrep en gæti verið gagnlegt (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2006). 
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Þau gögn sem greina á, til að varpa ljósi á hugmyndir Trump, eru ræður hans sem hann 

flutti í kosningabaráttunni í lok árs 2016 og þar til hann tók við embætti í byrjun árs 2017. Þessi 

gögn urðu fyrir valinu því ræður hans gefa góða mynd af megináherslum og hugmyndum hans 

sem frambjóðanda og þeirrar orðræðu sem hann notar til þess að koma skilaboðum til 

fylgjenda sinna. Þar sem hann flutti gríðarlega margar ræður í kosningabaráttunni urðu tvær 

af hans þekktustu ræðum, sem vöktu mikla athygli á tímabilinu, fyrir valinu. Önnur ræðan var 

flutt 2. nóvember 2016, nokkrum dögum fyrir kosningar, en mér þótti áhugavert að skoða 

orðræðu hans í því öngþveiti sem myndaðist svo stuttu fyrir kosningar. Hin ræðan sem verður 

greind er ræðan sem hann flutti þegar hann tók við embætti í byrjun árs 2017. Það vakti áhuga 

minn að athuga hvort sama orðræða og sömu hugmyndir myndu haldast óbreyttar úr 

kosningabaráttunni. Popúlískar hugmyndir eru oft notaðar til þess að grípa atkvæði aðeins á 

meðan á kosningabaráttu stendur. Það væri því áhugavert að sjá hvort sama orðræða og 

hugmyndir hafi haldist óbreyttar eftir að Trump tók við embætti. 

Gerð verður grein fyrir þeim þrástefum sem koma fyrir í ræðunum en fyrirfram hafði ég 

gert mér hugmynd um tvenns konar þrástef. Annars vegar tilvísanir í fólkið þar sem talað er 

um það á jákvæðum nótum, það talið hreinskilið, duglegt og vinnusamt og hins vegar tilvísun 

í spillta stjórnmálamenn, viðskiptamenn og fjölmiðla, þ.e. elítuna. Hugmyndir um 

almannaviljann voru einnig hafðar til hliðsjónar en ég hafði engar fyrirfram mótaðar 

hugmyndir um að mikið yrði af tilvísunum í hann. 

5.1 Fólkið 

Í ræðum Trumps er algengt að hann tali beint til fólksins en það er þó ekki alltaf ljóst hverjir 

tilheyra hópnum „fólkið.“ Í ræðum hans má þó finna vísbendingar um hverjir tilheyri þessum 

hóp að hans mati, en það má einnig finna dæmi um hverjir tilheyri ekki fólkinu. Eftirfarandi 

eru brot úr ræðum þar sem finna má vísbendingar um hverjir tilheyra fólkinu og hverjir eru 

útilokaðir frá fólkinu.  

Í fyrsta lagi vísar Trump til fólksins með eftirfarandi: 

Every decision on trade, on taxes, on immigration, on foreign affairs will be made to 
benefit American workers and American families. We must protect our borders from the 
ravages of other countries making our products, stealing our companies and destroying 
our jobs (Trump 2017). 
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Þarna gefur Trump ákveðna mynd af því hverjir tilheyra “fólkinu” bæði með því að segja 

hverjir séu fólkið, bandarískir verkamenn og fjölskyldur, en hann dregur einnig mynd af því 

hverjir tilheyri ekki fólkinu, innflytjendur. Hann talar einnig um óvini fólksins sem eru lönd við 

landamæri Bandaríkjanna, líklega Mexíkó, sem samkvæmt honum steli fyrirtækjum, 

framleiðslu og störfum frá Bandaríkjamönnum. 

Í öðru lagi vísar Trump til fólksins þegar hann segir eftirfarandi: 

Hillary Clinton wants a 550 percent increase in Syrian refugees pouring into our countries. 
Her plan would mean generations of terrorism and extremism spreading in your schools 
and all throughout your communities. When I'm president, we will suspend the Syrian 
refugee program and we will keep radical Islamic terrorist the hell out of your community 
(Trump 2016). 

Hér er annað dæmi um hverjir tilheyra ekki fólkinu samkvæmt Trump, múslimar, en hann 

virðist þarna setja alla sýrlenska flóttamenn í hóp hryðjuverkamanna og telur hann sig þurfa 

að vernda fólkið fyrir áhrifum þeirra. Þessi tvö dæmi eru aðeins fá af mörgum en mörg dæmi 

voru um að Trump teldi sig þurfa að gæta hagsmuna bandarískra verkamanna og fjölskyldna, 

þá sérstaklega í atvinnutengdum málum og málum sem varða þjóðaröryggi. Einnig voru nokkur 

dæmi til viðbótar í ræðunum þar sem Trump talar um innflytjendur sem ógn við atvinnu og 

öryggi Bandaríkjamanna. 

5.1.1 Samantekt 

Sú orðræða sem fannst í ræðum Trump sem tengist fólkinu er því bæði tilvísun í hverjir tilheyra 

fólkinu og hverjir tilheyra ekki fólkinu. Þeir sem tilheyra fólkinu eru innfæddir Bandaríkjamenn 

og vísar hann sérstaklega til duglegra bandarískra verkamanna og fjölskyldna. Trump leggur 

áherslu á að atvinna í Bandaríkjaríkjunum sé í höndum innfæddra Bandaríkjamanna, ekki 

annarra. Trump gefur einnig skýra mynd af því hverjir tilheyrir ekki fólkinu en hann útilokar 

innflytjendur, sérstaklega frá Mexíkó og Suður-Ameríku, ásamt því að útiloka flóttamenn frá 

Sýrlandi sem hann kallar Íslamska hryðjuverkamenn. Einnig má finna orðræðu um að vernda 

þurfi fólkið frá „hinum“ t.d. með orðræðu um að vernda þurfi landamærin fyrir ágangi 

nágranna, vernda þurfi atvinnu frá innflytjendum og bjarga þurfi bandarískum lífum frá 

innflytjendum og hryðjuverkamönnum. Þau þrástef í ræðum Trump sem verða nánar skoðuð 

er orðræða um innfædda Bandaríkjamenn, að vernda þurfi Bandaríkjamenn frá ýmsum ógnum 

ásamt orðræðu um þá hópa sem Trump telur ekki til fólksins, innflytjendur og flóttamenn.  
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5.2 Elítan 

Þar sem elítan getur verið mjög fjölbreyttur hópur geta mörg mismunandi orð vísað til hennar. 

Það sem er ólíkt með elítunni og fólkinu er að Trump vísar yfirleitt beint til fólksins með því að 

nota orðin “the people” eða “Americans” en hann notar sjaldan orðið „elíta.“ Eins og fram 

hefur komið skilgreinir Mudde elítuna sem áhrifafólk í stjórnmálum, viðskiptum, fjölmiðlum 

og menningu en popúlistar tengja þessa hópa oft við spillingu og svikabrögð á meðan fólkið er 

tengt við heiðarleika. Til þess að leita að dæmum í ræðum Trump þar sem hann talar um 

elítuna var sérstaklega leitað að dæmum þar sem hann talar um spillingu, stjórnmálamenn, 

viðskiptamenn og fjölmiðla. Hér eru nokkur dæmi sem sýna hugmyndir Trump um „elítuna.“ 

Í fyrsta lagi vísar Trump til elítunnar með eftirfarandi: 

For too long, a small group in our nation's capital has reaped the rewards of government 
while the people have borne the cost. Washington flourished, but the people did not 
share in its wealth. Politicians prospered, but the jobs left and the factories closed. The 
establishment protected itself, but not the citizens of our country. Their victories have not 
been your victories. Their triumphs have not been your triumphs. And while they 
celebrated in our nation's capital, there was little to celebrate for struggling families all 
across our land (Trump 2017). 

Þarna vísar Trump til stjórnmálaelítunnar með tilvísunum í orðin „Washington,“ 

„Politicians“ og „The establishment“ en það vekur athygli að hann setur stjórnmálamenn og 

fólkið í tvo fjandsamlega hópa. Það vekur einnig athygli að hann notar orðið „they“ eða „þau“ 

um stjórnmálamenn og leggur þannig áherslu á að hann sjálfur tilheyrir ekki þessum hópi 

stjórnmálamanna. Hann vekur sérstaklega athygli á því að hin spillta stjórnmálaelíta hafi 

einungis gætt eigin hagsmuna en ekki hagsmuna fólksins. 

Í öðru lagi vísar Trump til elítunnar þegar hann segir eftirfarandi: 

My contract with the American voter begins with a plan to restore honesty to our 
government. That includes a ban on foreign lobbyists raising money for American 
elections. Makes sense. I want the entire corrupt Washington establishment to hear and 
to heed the words we all will be saying right now. When we win on November 8th, we are 
going to Washington, D.C. and we are going to drain the swamp (Trump 2016). 

Þetta er annað dæmi um spillingu í stjórnmálum sem Trump talar um. Hann talar um að 

koma með heiðarleika aftur í ríkisstjórnina sem bendir til að heiðarleiki hafi ekki ríkt þar áður. 

Hann talar einnig um spillingu í Washington og að hann muni hreinsa út spillinguna verði hann 

forseti. Trump talar um “drain the swamp” eða að ræsa út mýrina, en þetta orðalag vakti mikla 

athygli á sínum tíma. Með þessu vísaði hann til djúpstæðrar spillingar í bandarískum 
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stjórnmálum sem þyrfti að hreinsa til í. Ásamt þessum dæmum mátti finna fjölmörg önnur 

dæmi þar sem stjórnmálaelítunni er lýst sem spilltri en einnig dæmi þar sem kerfinu sjálfu er 

lýst sem spilltu. Notaði Trump orðið „rigged“ til þess að lýsa kerfinu í Bandaríkjunum en orðið 

vísar til djúpstæðrar spillingar og bellibragða í stjórnmálum Bandaríkjanna. Einnig er algengt 

að Trump fari hörðum orðum um mótframbjóðanda sinn Hillary Clinton en hann uppnefndi 

hana „Crooked Hillary“ eða spillta Hillary.  

Í þriðja lagi vísar Trump til elítunnar þegar hann segir eftirfarandi: 

Another important issue for Americans is integrity in journalism. These people are among 
the most dishonest people I've ever met, spoken to, done business with. These are the 
most dishonest people. There has never been dishonesty -- there has never been 
dishonesty like we've seen in this election. There's never been anywhere near the media 
dishonesty like we've seen in this election. Don't worry, they won't spin the cameras and 
show the kind of massive crowds. They won't do that (Trump 2016). 

Hér er dæmi um ummæli Trump gagnvart fjölmiðlaelítunni sem hann lýsir endurtekið sem 

óheiðarlegri. 

5.2.1 Samantekt 

Samkvæmt Trump eru stjórnmálamenn spilltir, gráðugir, gæta aðeins eigin hagsmuna og er 

ekki treystandi. Þeir eru hluti af hópnum „hinir“ því Trump telur sig ekki tilheyra þeirra hópi. 

Það er einnig áberandi hversu oft hann talar um spillingu í „kerfinu“ og að hann muni greiða 

úr  spillinguni verði hann forseti. Önnur tegund af elítu sem Trump nefnir er fjölmiðlaelítan 

sem hann talar einnig um sem spillta. Eftirfarandi þrástef verða skoðuð nánar: 

Stjórnmálaelítan, fjölmiðlaelítan, spilling í kerfinu og orðræða um að Trump muni hreinsa til í 

kerfinu. 

5.3 Almannaviljinn 

Þriðja meginhugtak popúlismans er almannaviljinn en hann felst í því að til sé sameiginlegur 

vilji, skoðanir og hagsmunir fólksins sem stjórnmálamenn eigi að hlusta á. Popúlistar trúa ekki 

að stjórnmálamenn hlusti á almannaviljann og eru því hlynntir því að færa valdið til fólksins, 

t.d. með beinum lýðræðisaðferðum, til þess að almannaviljinn nái fram að ganga. Í ræðum 

Trump má finna dæmi um það að hann vilji færa valdið til fólksins en hann nefnir þó hvergi 

aðferðir beins lýðræðis. 

Í fyrsta lagi talar Trump um almannaviljann með eftirfarandi setningu: 
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We're on the cusp of an incredible historic change that transfers power from a failed 
political establishment and returns that power to our families, communities and citizens, 
to you (Trump 2016). 

Hér er dæmi um að Trump vilji færa hið pólitíska vald til almennings. Þetta getur verið 

dæmi um almannaviljann þar sem hann vill að valdið sé hjá fólkinu til þess að almannaviljinn 

nái fram að ganga. 

Í öðru lagi vísar hann til almannaviljanns þegar hann segir eftirfarandi: 

What truly matters is not which party controls our government, but whether our 
government is controlled by the people. January 20th, 2017 will be remembered as the 
day the people became the rulers of this nation again. The forgotten men and women of 
our country will be forgotten no longer (Trump 2017). 

Þarna vísar hann til almannaviljans því hann segir mikilvægast að ríkisvaldinu sé stjórnað 

af fólkinu, ekki flokkum. Nokkur dæmi mátti finna í ræðunum þar sem Trump vísar til 

almannaviljans en öll dæmin sem fundust snérust um að færa valdið aftur til fólksins. 

5.3.1 Samantekt 

Finna má nokkur dæmi í ræðunum þar sem Trump vísar til almannaviljans en hann talar fyrst 

og fremst um að færa valdið til fólksins. Af orðræðunni að dæma er það mikilvægt að vilji 

fólksins nái fram að ganga og að fólkið stjórni landinu en ekki elítan. Það vekur þó athygli að 

hann talar ekki um með hvaða aðferðum hann muni færa valdið til fólksins, einungis að með 

kosningu hans muni valdið færast til fólksins. Það þrástef sem nánar verður fjallað um er því 

orðræða hans um að færa valdið til fólksins. 
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6 Greining á ræðum Trump og umræða 

Fyrstu þrástefin sem fjallað verður um er orðræða um fólkið, en helstu þrástef tengd fólkinu 

voru tilvísanir í Bandaríkjamenn, innflytjendur og flóttamenn, ásamt þeim ógnum sem af 

tveimur síðarnefndu hópunum stafa. Fólkið er eitt meginhugtak popúlismans og reyna 

popúlistar að höfða til fólksins með því að tala beint til þess. Popúlískir stjórnmálamenn leggja 

mismunandi áherslur á hvaða hópar samfélagsins tilheyra fólkinu, en þessi áhersla gefur 

yfirleitt merki um hvaða tegund af popúlisma stjórnmálamaðurinn tilheyrir. Þó er fólkið ekki 

alltaf skýrt afmarkaður hópur og því getur einnig verið mikilvægt að horfa á hvaða hópa 

popúlistinn telur ekki til fólksins (Mudde 2004; Mudde og Kaltwasser 2013). Fyrsta þrástefið 

sem kom oft fyrir var tilvísun til Bandaríkjamanna sem þjóðar, þá sérstaklega til bandarískra 

verkamanna og fjölskyldna. Hvergi kemur fram í ræðunum hvort hann eigi við alla bandaríska 

ríkisborgara eða hvort hann eigi aðeins við brot af þjóðinni. Orðræða Trump um hópa sem 

hann telur ógna Bandaríkjamönnum gefur þó skýrari mynd af hverjir tilheyra fólkinu 

samkvæmt Trump. 

Annað þrástefið sem kom fram var tilvísun til þeirra sem ekki tilheyra fólkinu en það eru 

innflytjendur og flóttamenn. Trump endurtekur að efnahagsleg ógn stafi af innflytjendum því 

þeir taki störf af Bandaríkjamönnum. Það að Trump útiloki innflytjendur frá fólkinu gefur 

vísbendingu um að þegar hann talar um Bandaríkjamenn eigi hann aðeins við um innfædda 

Bandaríkjamenn. Áhersla Trump á rétt innfæddra gagnvart innflytjendum ber merki 

þjóðhyggju en einkenni þjóðhyggju eru m.a. áhersla á rétt innfæddra, lokuð landamæri og 

einsleitni fólksins (Inglehart og Norris 2016). Einnig má merkja þjóðernishyggju í ræðum 

Trump, einkum etnískrar þjóðernishyggju (e. ethnic nationalism) frekar en borgaralegrar. 

Borgaraleg þjóðernishyggja gerir aðeins kröfu um búsetu á ákveðnu svæði á meðan etnísk 

þjóðernishyggja gerir kröfu til meðfæddra einkenna, t.d. að fæðast í ákveðnu landi eða tilheyra 

ákveðnum kynþætti (Langan, 2017). Þar sem Trump leggur áherslu á ógn innflytjenda við 

bandarísku þjóðina, á etnísk þjóðernishyggja betur við, þar sem lesa má úr orðræðu Trump að 

búseta í Bandaríkjunum ein og sér virðist ekki duga til að tilheyra þjóðinni. Annar hópur sem 

virðist ekki tilheyra fólkinu samkvæmt Trump eru flóttamenn, sérstaklega þeir sem aðhyllast 

Íslamstrú en Trump bendlar þá við hryðjuverkamenn. Orðræða um flóttamenn kom þó ekki 

jafn oft fyrir og orðræða um innflytjendur og er því ljóst að áhersla Trump á þá sem tilheyra 

„hinu fólkinu“ er aðallega á innflytjendur. 
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Þriðja þrástefið sem tengist fólkinu er orðræða um yfirvofandi ógn sem Trump telur sig 

þurfa að vernda fólkið fyrir. Algengt er að popúlískir stjórnmálamenn höfði til tilfinninga fólks 

í orðræðu sinni, t.d. með því að vekja hræðslu og reiði fólksins (Canovan 1999). Nokkur dæmi 

eru í ræðunum þar sem Trump virðist reyna að vekja ótta, t.d. þegar hann talar um glæpi 

ólöglegra innflytjenda, að vernda þurfi landamærin gegn ágangi nágranna og að 

hryðjuverkastarfsemi muni breiðast út með íslömskum flóttamönnum. 

Annað þrástef í ræðum Trump varðar elítuna en eins og áður hefur verið nefnt er elítan 

eitt af meginhugtökum popúlismans. Popúlistar gefa oft óljósa mynd af hverjir tilheyra fólkinu 

en þeir gefa hins vegar mjög skýra mynd af hverjir tilheyra elítunni. Elítan er hópur áhrifamikils 

fólks í samfélaginu en yfirleitt er talað um þrenns konar hópa sem tilheyra elítunni: 

stjórnmálamenn, viðskiptamenn og fjölmiðla (Mudde 2004; Mudde og Kaltwasser 2013). Af 

þeim hugtökum popúlismans sem skoðuð voru mátti finna flest þrástef í ræðum Trump um 

spillingu af hálfu elítunnar.  

Fyrsti hópurinn sem Trump talar endurtekið um sem elítu eru stjórnmálamenn. Í ræðunum 

málar Trump mynd af stjórnmálamönnum sem litlum hóp af valdamiklu, spilltu fólki sem 

aðeins gætir eigin hagsmuna, ekki hagsmuna fólksins. Trump talar einnig um djúpstæða 

spillingu í kerfinu sjálfu, að það séu bellibrögð í spilinu (rigged system) og að uppræta þurfi 

kerfið og hreinsa spillinguna (drain the swamp ) úr stjórnmálum Bandaríkjanna. Athygli vekur 

að þegar Trump talar um stjórnmálamenn virðist hann ekki skilgreina sig sjálfan sem 

stjórnmálamann og notar yfirleitt orðið „þeir“ þegar hann vísar til þeirra. Það kemur einnig 

nokkrum sinnum fram í ræðunum að hann telji mótframbjóðanda sinn, Hillary Clinton, vera 

spillta en hann kallar hana „crooked Hillary“ eða spilltu Hillary.  

Þrástef Trump um spillta stjórnmálamenn sem ganga á rétt fólksins fellur vel að 

popúlismahugtakinu, en það að skipta þjóðinni í fólkið og elítuna er megineinkenni popúlisma 

(Canovan 1999; Mudde 2004; Mudde og Kaltwasser 2013; Stanley 2008). Það að Trump 

skilgreini sig ekki sem stjórnmálamann, heldur mann sem gætir réttinda fólksins gegn spillingu, 

kemur einnig heim og saman við umfjöllun Eiríks Bergmanns um popúlisma. Eiríkur setur fram 

skilgreiningu á þjóðernispopúlisma og nefnir hann m.a. að popúlistar telja sig vera í sérstöku 

sambandi við fólkið, telja sig skilja vandamál þess, hafa lausnir á vandamálunum og telja sig 

ekki hluta af elítunni þrátt fyrir að koma stundum úr sömu forréttindastétt (Eiríkur Bergmann 

2017). 
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Önnur tegund af elítu sem Trump nefndi voru fjölmiðlar en hann gagnrýnir þá vegna 

hlutdrægni í umfjöllun sinni og kallar þá m.a. óheiðarlega. Mudde og Kaltwasser tala um 

fjölmiðla sem eina tegund elítunnar, en samkvæmt þeim er algengt að popúlískir 

stjórnmálamenn saki fjölmiðla um að vera hallir undir stjórnmálaelítuna og kvarta undan 

hlutdrægri umfjöllun. Sem dæmi nefndu þeir Austurríska frelsisflokkinn sem harðlega 

gagnrýndi fjölmiðla þar í landi fyrir neikvæða umfjöllun, nema einn fjölmiðil sem var flokknum 

hliðhollur (Mudde og Kaltwasser 2013). Mikil líkindi eru með þessu dæmi og gagnrýni Trump 

á fjölmiðla í Bandaríkjunum sem eru samkvæmt honum óheiðarlegir en Trump hefur þó ekki 

gagnrýnt einn miðil, Fox News, sem fjallar yfirleitt um Trump á jákvæðum nótum (Trump 

2016).  

Hvað orðræðu Trump um elítuna varðar eru þrástef um hana algeng en þó má nefna að 

áherslumunur var í ræðunum á stórnmálaelítunni og fjölmiðlaelítunni og helstu þrástef sem 

komu fram snéru að spillingu í stjórnmálum. Engin orðræða fannst um viðskiptaelítuna í 

ræðum Trump. 

Þriðja meginhugtak popúlismans er almannaviljinn en nokkur dæmi voru um orðræðu um 

almannaviljann í ræðunum. Almannaviljinn er almennur vilji, skoðanir og hagsmunir fólksins 

en popúlistar telja að vilji fólksins eigi að vera í forgangi. Því lýsa popúlískir stjórnmálamenn 

oft vilja til að hlusta á fólkið og vilja færa valdið til fólksins, t.d. með því að innleiða aðferðir 

beins lýðræðis (Mudde og Kaltwasser 2013). Nokkur dæmi mátti finna í ræðum Trump um að 

hann teldi sig hlusta á fólkið og að valdið ætti að vera hjá fólkinu. Hann nefnir þó hvergi með 

hvaða aðgerðum hann ætli sér að færa valdið til fólksins og því líklega aðeins um orðræðu að 

ræða en ekki raunverulegar aðgerðir. 
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7 Niðurstaða 

Niðurstöður orðræðugreiningarinnar má draga saman í eftirfarandi þætti: Í fyrsta lagi mátti 

greina skýr merki um að fyrsta grunnhugtak popúlismans, fólkið, í ræðum Trump. Algengustu 

þrástef voru tilvísanir í innfædda Bandaríkjamenn, fólk sem ekki tilheyrir fólkinu, þ.e. 

innflytjendur og flóttamenn ásamt þrástefi um yfirvofandi ógn. Þar sem Trump gerir skýran 

greinarmun á innfæddum Bandaríkjamönnum og innflytjendum er hægt að segja að tilvísun 

hans í fólkið sé lituð hugmyndum um þjóðhyggju og etníska þjóðernishyggju (Langan 2017; 

Mudde og Kaltwasser 2013; Eiríkur Bergmann 2017). Þrástef um yfirvofandi ógn sem bjarga 

þurfi fólkinu frá, ber með sér einkenni hræðsluáróðurs en það að höfða til tilfinninga og ýkja 

mál til þess að vekja hræðslu og reiði, er mikilvægur hluti af framkomu popúlískra 

stjórnmálamanna (Canovan 1999). Að framansögðu má færa rök fyrir því að sá popúlismi sem 

fram kemur í orðræðu Trump um fólkið falli undir þjóðernispopúlisma en einkenni hans eru 

m.a. að sameina fólk á grundvelli þjóðernis, útiloka þá sem ekki eru af sama þjóðerni, berjast 

gegn flæði innflytjenda og leggja áherslu á að ógn stafi af þeim hópum sem útilokaðir eru 

(Eiríkur Bergmann 2017). Niðurstaða orðræðugreiningarinnar er því sú, að finna má skýr merki 

í ræðum Trump um tilvísanir í fólkið, sem og merki um framkomustíl popúlista, ásamt því að 

tilvísanir Trump í fólkið má flokka undir þjóðernispopúlisma. 

Í öðru lagi mátti finna mörg skýr merki um annað grunnhugtak popúlismans elítuna í 

ræðum Trump. Nokkrar tegundir eru til af elítum en þær má flokka í stjórnmála,- viðskipta,- 

og fjölmiðlaelítur (Mudde og Kaltwasser). Langflest þrástef Trump um elítuna snéru að 

stjórnmálaelítunni og spillingu sem af henni stafar. Sjá má að Trump telur stjórnmálamenn 

gríðarlega spilltan hóp valdamikils fólks í samfélaginu en hann telur einnig að kerfið sjálft sé 

spillt. Þá vísar hann til fjölmiðlaelítunnar sem hann gagnrýnir fyrir óheiðarleika og hlutdræga 

umfjöllun en engin ummæli voru í ræðunum um viðskiptaelítuna. Trump gerir skýran 

greinarmun á fólkinu og elítunni en það að skipta þjóðinni í tvær stríðandi fylkingar er eitt 

megineinkenni popúlismans (Canovan 1999; Mudde 2004; Mudde og Kaltwasser 2013; Stanley 

2008). Niðurstaða orðræðugreiningarinnar er því sú, að skýr merki megi finna í orðræðu 

Trump um elítuna en helsta áhersla hans er á stjórnmálaelítuna. 

Í þriðja lagi mátti finna nokkur dæmi í orðræðu Trump um þriðja grunnhugtak popúlismans 

almannaviljann. Það þrástef sem fram kom í tengslum við almannaviljann var tilvísun í að 

valdið ætti að vera hjá fólkinu. Þessar tilvísanir eru samt sem áður nokkuð óskýrar því Trump 
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útskýrir ekki hvernig hann muni færa valdið til fólksins eða hvaða aðferðum hann muni beita 

til þessa. Niðurstaða orðræðugreiningarinnar er því sú, að nokkur þrástef mátti finna um 

almannaviljann þar sem Trump lýsir því yfir, að valdið eigi að vera hjá fólkinu en þó er orðræða 

Trump um almannaviljann ekki jafn skýr og orðræða hans um fólkið og elítuna. 

Niðurstöður orðræðugreiningarinnar eru því þær, að skýr einkenni popúlisma mátti finna 

í ræðum Trump, en fjölmörg dæmi fundust í ræðunum um öll þrjú meginhugtök popúlismans. 

Það er því ljóst af framansögðu að Trump notar popúlíska orðræðu til þess að ná til kjósenda 

sinna en einnig vakti athygli að eftir kosningabaráttuna, þegar Trump tók við embætti, hélst 

sama orðræða óbreytt. Flest dæmin um popúlisma í ræðum Trump snérust um fólkið og 

elítuna en þó mátti greina nokkur dæmi um almannaviljann. 
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8 Lokaorð 

Markmið ritgerðarinnar var að svara spurningunni hvort finna mætti ummerki um popúlisma 

í orðræðu Donald Trump Bandaríkjaforseta. Líkt og niðurstöður sýndu fram á, mátti finna 

orðræðu um öll þrú grunnhugtök popúlismans í orðræðu Trump en út frá þeim niðurstöðum 

mætti álykta að Trump sé popúlískur stjórnmálamaður. Nánar tiltekið mátti finna ummerki um 

þjóðernispopúlisma í orðræðu Trump vegna áherslu hans á rétt innfæddra Bandaríkjamanna 

og þá ógn sem hann telur stafa af innflytjendum og flóttamönnum.  

Í ritgerðinni var popúlismi í meginatriðum skilgreindur sem þunn hugmyndafræði sem 

leggur áherslu á að höfða til fjöldans. Popúlískir stjórnmálamenn skipta þjóðinni í tvær 

stríðandi fylkingar, fólkið og elítuna, og leggja áherslu á að hlusta á vilja fólksins sem kallaður 

er almannaviljinn. Einnig er hægt að líta á hugtakið popúlisma sem orðræðu stjórnmálamanna 

en þá einkennist orðræða þeirra af skírskotunum til fólksins, elítunnar og vilja almennings.  

Saga popúlisma í Bandaríkjunum var einnig rakin en hún sýndi langa röð popúlista allt frá 

lokum 19. aldar þegar fyrsti popúlistaflokkurinn, The People‘s Party, var stofnaður. Þó skal 

tekið fram, að sá listi popúlista sem nefndur var, er engan veginn tæmandi. Sérstök áhersla 

var lögð á tímabilið frá tíunda áratug 20. aldar til samtímans en segja má að ákveðið mynstur 

hafi myndast þar sem popúlistar hafa reglulega boðið fram í forsetakosningum í 

Bandaríkjunum en með misjöfnum árangri þó. Segja má að viðskiptamaðurinn Ross Perot hafi 

markað upphafið af uppgangi nútíma popúlisma með framboði sínu árið 1992 og aftur 1996. 

Honum fylgdi stjórnmálamaðurinn Ralph Nader með framboði árin 2000, 2004 og 2008. Í 

kosningunum 2016 má segja að sprenging hafi orðið í framboði popúlista en alls buðu fram 

þrír popúlískir stjórnmálamenn, þau Jill Stein, Bernie Sanders og Donald Trump. Trump bar 

sigur úr býtum og má því segja að af þeim popúlistum sem hér hafa verið nefndir hafi Trump 

náð hvað lengst í Bandarískum stjórnmálum en einnig má segja að popúlismi hafi farið sigurför 

um Bandaríkin. Niðurstöður ritgerðarinnar vekja ýmsar spurningar, t.d. hvernig mætti skýra 

fjölgun popúlískra frambjóðenda á tíundaáratugnum í Bandaríkjunum og hvernig mætti skýra 

þann metfjölda popúlista sem buðu fram í forsetakosningunum 2016. Náði fjöldi popúlískra 

frambjóðenda hámarki árið 2016 eða mun þeim halda áfram að fjölga? Mun Trump halda uppi 

popúlískri orðræðu í næstu forsetakosningum eða mun hann snúa sér að hefðbundnari 

stjórnmálum? Niðurstöður ritgerðarinnar gefa því ástæðu til nánari skoðunnar á popúlisma í 

Bandaríkjunum, en spennandi verður að fylgjast með þróun mála á næstu árum. 
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