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Útdráttur 

Popúlískar stjórnmálahreyfingar hafa verið áberandi á Vesturlöndum síðustu áratugi, m.a.  á 

Norðurlöndum og Íslandi, einkum á síðustu árum. Í ritgerðinni er þessari þróun lýst og hugtakið 

popúlismi skilgreint. Í lokahluta er fjallað um meinta popúlíska flokka á Íslandi, einkum á síðari 

árum. Eru stefnumál þeirra, sem kallast geta popúlísk greind og skoðuð samsvörun þeirra 

stefnumála við viðhorf kjósendahópa flokkana. Miðflokkurinn Flokkur fólksins og Píratar eru 

athugaðir.  
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Formáli 

Þessi rannsókn er lokaverkefni höfundar til BA-gráðu í stjórnmálafræði við 

Stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands og er metin til 12 ECTS eininga. Ritgerðin var unnin 

haustið 2018 og  á vormisseri 2019. Ég vil þakka Ólafi fyrir gagnlegar athugasemdir og 

Margrét S. Björnsdóttur fyrir yfirlestur. Leiðbeinandi er Ólafur Þ. Harðarson 
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Inngangur 

Frá efnahagshruninu 2008 og áföllunum sem fylgdu í kjölfarið hefur efnahagslífið verið að taka 

við sér nokkuð hratt á síðastliðnum árum. Þegar litið er til stjórnmálanna og þá sérstaklega 

hefðbundnu stjórnmálaflokkanna á Vesturlöndum er ekki það sama upp á teningnum, en þeir 

hafa lifað í hálfgerðum ólgusjó allt frá þeim tíma. Síðastliðin ár hafa markast af litlu trausti 

almennings á stofnunum og stjórnmálastéttinni í heild sinni og mörgum finnst orðið erfitt að 

greina hvað gömlu flokkarnir standa fyrir eða hvort einhver greinilegur munur er á stefnum 

þeirra innbyrðis. Þótt lífskjör hafi sjaldan verið betri upplifir fólk aukna misskiptingu í 

samfélaginu og ákveðinn hópur kjósenda telur sig að einhverju leyti jaðarsettan.  

Upp úr þessu pólitíska ástandi hafa sprottið andófsflokkar sem hafa verið með mjög ólíku 

sniði, en af þeim eru það hreyfingar popúlista sem hefur farið hvað mest fyrir á undanförnum 

árum og litað vestræn stjórnmál síðastliðinn áratug. Aukin notkun á hugtakinu í fjölmiðlum er 

engin tilviljun og á sér samsvörun í breyttu pólítísku landslagi. Þessir flokkar hafast ekki 

eingöngu við á hægri væng stjórnmálanna eins og oft er haldið fram, og þær hreyfingar sem 

komnar eru fram á sviðið á Vesturlöndum eru mjög ólíkar og hægt er að staðsetja þær næstum 

alls staðar á hægri-vinstri skalanum. Þegar árangur flokkana er hins vegar kannaður sést að 

róttæku hægri popúlista flokkarnir hafa náð hvað mestri fylgisaukningu á undanförnum árum 

og afleiðingarnar eru að fram eru komnir flokkar og ríkisstjórnir sem hafna frjálslyndu lýðræði.1 

Eru flokkarnir venjulega skilgreindir sem flokkar sem beina gagnrýni sinni að ríkjandi valdkerfi 

ásamt því að skilgreina almenning sem einsleitan hóp. Mikilvægt er að skilja orsakir 

fylgisaukningar þessara afla þar sem margt bendir til þess að aukin áhrif þeirra gætu haft 

neikvæðar afleiðingar á efnahag og stjórnmál vestrænna ríkja.  

Þrátt fyrir að fræðimannasamfélagið hafi lengi brotið heilann yfir uppgangi þessara afla 

hefur enn ekki fundist algilt svar við því. Almennt er þó nokkur samhljómur um að popúlista 

hreyfingar séu afkvæmi lýðræðisbresta með einum eða öðrum hætti. Popúlismi hefur þess 

vegna tilhneigingu til að dafna best þar sem hefðbundin stjórnmál hafa staðnað eða misst 

traust og tengsl við ákveðinn hóp kjósenda. Þó sjáum við einhver dæmi um undantekningar 

frá þeirri reglu og sem dæmi má taka að almennt hefur traust á stjórnmálum ásamt ánægju 

hvernig lýðræðið virkar, mælst mjög hátt á Norðurlöndunum í samanburði við önnur vestræn 

                                                           
1 Popúlískir flokkar falla ekki allir undir róttæku skilgreininguna. Oft eru flokkarnir skilgreindir róttækir vegna 
gagnrýni sinni sem beinist nær alltaf að ríkjandi valdkerfi. 
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ríki. Sem velferðarsamfélög hafa áherslur ríkjanna verið í þá átt að hlúa að velferðar og 

félagslegum málum sem hafa verið fjármögnuð með háum sköttum. Þrátt fyrir þá forsendu 

hafa Norðurlöndin ekki farið varhluta af fyrrgreindri þróun og verið frjór jarðvegur fyrir 

popúlíska flokka sem hafa náð að setja mark sitt á stjórnmálin þar á síðustu áratugum.  

Á Íslandi hafa popúlískir flokkar ekki náð miklu brautargengi en á síðastliðnum árum hafa 

hins vegar sprottið upp flokkar sem hafa að einhverju marki daðrað við þá hugmyndafræði. Í 

því samhengi er áhugavert að skoða nýja flokka á borð við Flokk fólksins, Miðflokkinn og Pírata 

sem hafa allir fengið töluverðan meðbyr í síðustu kosningum. Þessir flokkar eru ekki valdir af 

handahófi eða á þeirri forsendu að áhugavert sé að skoða þá heldur af þeirri ástæðu að þeir 

falla að einhverju leyti undir popúlista hugtakið eða hafa verið skilgreindir í rannsóknum sem 

flokkar með popúlísk einkenni. Í þessari ritgerð er gerð tilraun til að rannsaka hvort rétt sé að 

skilgreina þessa flokka sem popúlíska í fræðilegu samhengi eða hvort sú flokkun sé á einhvern 

hátt villandi. Til að það sé mögulegt þarf fyrst að vera skýrt hvað popúlismi stendur fyrir og 

hvaða ástæður stuðli að auknu brautargengi þessara flokka á Vesturlöndum. Ásamt því þarf 

að greina kjósendur flokkanna og hvort þeir eigi yfir höfuð eitthvað sameiginlegt. Hér á eftir 

verður fjallað um þessa fyrrnefndu þætti og þeim gerð ítarlegri skil. 

Þær rannsóknar spurningar sem hér verður leitað svara við eru eftirfarandi: 

1. Hvernig skilgreina fræðimenn popúlisma og popúlískar hreyfingar og hvaða þættir eru 

sameiginlegir mismunandi skilgreiningum? 

2. Hvaða samfélagslegu og einstaklingsbundnu aðstæður og ástæður eru taldar skýra 

aukið fylgi popúlíska hreyfinga? 

3. Hvaða áherslubreytingar hafa orðið á síðustu áratugum hjá stjórnmálaflokkum á 

Norðurlöndum, breytingar sem skilgreina má sem popúlískar? 

4. Hvaða popúlískar tilhneigingu má greina hjá íslenskum stjórnmálaflokkum á síðari 

árum? Og má sjá samsvörum í viðhorfum kjósenda þeirra? 

Í fyrsta hluta verður farið yfir almennu og fræðilegu skilgreininguna á hugtakinu popúlismi 

ásamt hugmyndafræðilegum takmörkunum þess í samanburði við aðrar heildstæðari 

kenningar. Ein af mörgum hindrunum við að skýra uppgang popúlismans hefur meðal annars 

falist í því hversu erfiðlega hefur reynst að sammælast um skilgreininguna á hugtakinu. 
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Markmiðið með þeim hluta verður að skerpa á hugtakinu sem á til að hafa óljósa merkingu í 

umræðunni.  

Í öðrum hluta verður reynt að skýra hvaða ástæður stuðla að auknu brautargengi popúlista 

flokka á Vesturlöndum. Tilgreindir verða þeir þættir sem hafa verið skilgreindir sem mögulegir 

áhrifaþættir og eru oft nefndir í öðrum rannsóknum. Má þar nefna breytta félagsgerð, efnahag 

og menningu en einnig minnst stuttlega á ákveðna framboðsþætti.2 Að auki verður minnst á 

viðbrögð samfélagsins og stjórnmálanna við uppgangi þessara flokka. 

Margir fræðimenn hafa rannsakað kjósendahóp hægri og vinstri popúlista og skipta 

einkenni stuðningsmanna þeirra augljóslega máli fyrir það hvernig við hugsum um fyrirbærið. 

Í þriðja hluta er fjallað um ólíkar birtingarmyndir flokkanna í stjórnmálum og verður munurinn 

á hægri og vinstri popúlista hreyfingum borinn saman og fylgi þeirra skilgreint. Í framhaldi af 

því er fjallað um þær breytur sem rannsóknir á kjósendum þessara flokka hafa greint.  

Þótt hugmyndfræði popúlismans sé ekki ný af nálinni er það ekki fyrr en kringum 1990 

sem popúlismi hefur orðið gildandi stjórnmálaafl í Evrópu. Popúlískar hreyfingar eiga sér hins 

vegar langa sögu á Norðurlöndum og í fjórða hluta verður farið stuttlega yfir þróun flokkanna 

og skoðaðar áherslubreytingar þeirra á mismunandi tímabilum. 

Í fimmta hluta verður farið yfir stöðuna á Íslandi ásamt breytingum á flokkakerfinu. Reynt 

verður að greina ástæður fylgisaukningar fyrrnefndra flokka hér á landi. Til þess verður meðal 

annars stuðst við upplýsingar úr íslensku kosningarannsókninni og fylgi flokkana skoðað út frá 

þeim breytum sem fjallað er um í þriðja hluta.  Í framhaldi verða flokkarnir greindir út frá 

stefnum og ummælum og skilgreindir samkvæmt fræðilega hugtakinu úr kafla 1. Að lokum 

verður gerð samantekt úr fyrri hlutum og niðurstöður ræddar. 

 

 

 

                                                           
2 Með framboðsþáttum er átt við þætti á borð við kosningarkerfi og þröskulda sem hafa áhrif á brautargengi 
flokka 
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1. Popúlismi: Skilgreining fræðimanna á hugtakinu 

Popúlismi í stjórnmálum hefur verið á mikilli uppsiglingu á síðustu tveimur áratugum og gert 

sig í auknu mæli gildandi í vestrænum lýðræðisríkjum. Hugtakið er hins vegar ekki nýtt af 

nálinni og er álíka gamalt lýðræðinu sem við þekkjum. Popúlismi í stjórnmálalegu samhengi á 

upphaf sitt að rekja til Bandaríkjanna í kringum aldamótin 1900 þegar flokkar sem tengdust 

bændastéttinni fóru að vinna að sameiginlegu framboði með það að markmiði að veita 

andsvar gagnvart fjármálakerfinu ásamt þeim sem réðu lestarkerfinu. Stjórnmálahreyfingin 

reyndist ekki langlíf en hefur allt frá þeim tíma mótað orðræðu sem fyrirfinnst enn í 

bandarískum stjórnmálum.3 Í Bandaríkjunum er hugtakið þess vegna oft tengt við framfara- 

og ákveðna grasrótarstefnu sem er ólíkt þeirri útlendingaandúð sem loðað hefur við hugtakið 

í Evrópu.4 Hugmyndafræðin átti hins vegar ekki jafnvel upp á pallborð evrópska stjórnmála og 

var algjörlega fjarverandi á meginlandi Evrópu fyrstu áratugina eftir seinna stríð. Það er ekki 

fyrr en kringum 1990 sem popúlismi hefur orðið gildandi stjórnmálaafl í Evrópu. 

Á undanförnum árum hefur popúlismi fest sig í sessi sem eitt af mikilvægustu hugtökum í 

stjórnmálum samtímans. Hins vegar hefur merking og notkun þess verið nokkuð óljós og ekki 

gætir mikils samhljóms þegar kemur að því að skilgreina það.5  Að auki hefur hugmyndin um 

popúlisma haft frekar neikvæða merkingu meðal almennings og í fræðasamfélaginu, og oft 

einfaldlega skilgreint sem sjúklegt fyrirbæri og frávik frá hefðbundnum stjórnmálum.6 Ekki 

auðveldar að þær pólitísku hreyfingar sem komnar eru fram eru hver annarri ólíkar og ekki 

gengið að því að skilgreina hvað þær standa fyrir eða eigi sameiginlegt. Þrátt fyrir það er góður 

skilningur á hugtakinu ekki aðeins brýn fagfólki, heldur öllum þeim sem vilja skilja 

stjórnmálaþróun samtímans.  

Þegar kemur að hugtakanotkun skiptir máli að aðgreina hugtakið frá almennri málnotkun 

þar sem hugtakið er notað í merkingunni lýðskrum (e. demagogy). Ákveðinn 

skilgreiningarvanda má greina hjá fjölmiðla- og stjórnmálamönnum sem eiga til að nota 

                                                           
3 John B. Judis, The Populist Explosion: The Great Recession Transformed American and European Politics, New 
York, (Columbia Global Reports, 2016), 21.  
4 Jan-Werner Müller, What is populism?, (Penguin books, 2016), 11. Time. 2016 “Barack Obama Reveals His 
Populist Blind Spot,” time.com, 30. júní 2016. http://time.com/4389939/barack-obama-donald-trump-
populims (sótt 20. september 2018) 
5 Margaret Canovan, „Trust the people! Populism and the Two Faces of Democracy,” Political Studies, 1999, 3. 
6 Popúlismi hefur stundum verið kallaður lýðhyggja sem hefur mun hlutlausari merkingu en er minna notað í 
almennri umræðu. 

http://time.com/4389939/barack-obama-donald-trump-populims
http://time.com/4389939/barack-obama-donald-trump-populims
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hugtökin til skiptis án þess gera greinarmun milli þeirra. Almenna hugtakið yfir popúlisma 

hefur verið notað í ólíkum aðstæðum oft með því markmiði að skilgreina ákveðin pólitísk öfl 

og skoðanir. Mjög mismunandi túlkanir eru á hugtakinu en að mati Cas Mudde er í grófum 

dráttum hægt að skipta því í tvo flokka. Í fyrsta lagi í tilfinningaþrungnum umræðum hjá 

einstaklingum sem eru almennt séð á lágu plani og í öðru lagi í aðstæðum þar sem 

stjórnmálamenn eða aðrir einstaklingar í áhrifastöðum beita tækifærissinnuðum loforðum 

eða gjörðum til að þóknast kjósendum.7  Margir hefðbundnir stjórnmálamenn og fleiri úr 

elítunni eiga það til að beita fyrir sig lýðskrumi án þess þó að gagnrýna elítuna á sama hátt og 

popúlistar. Fræðilega hugtakið yfir popúlisma er hins vegar yfirgripsmeira heldur en einfaldur 

loforðaflaumur eða móðgandi umræða og hér í framhaldi verður farið yfir helstu einkenni 

þess.  

1.1 Popúlismi - fræðilega hugtakið 

Á síðustu áratugum hafa verið gerðar margar rannsóknir á popúlisma sem tekið hefur sér 

stöðu sem eitt af lykilhugpphugtökum í pólitískri umræðu. Hugtakið hefur verið notað til að 

lýsa hægri og vinstri flokkum og hefur þess vegna haft mjög víðtæka merkingu. Oft hefur það 

verið notað sem regnhlífarhugtak til að lýsa flokkum sem telja sig máli hins almenna borgara 

sem sé í andstöðu við hagsmuni elítunnar. Þótt fræðilega hugtakið yfir popúlisma sé frekar 

umdeilt eru fræðimenn í seinni tíð nokkuð samhljóma um þrjá sameiginlega þætti sem 

einkenna hugmyndafræði popúlisma. 

Ef skilgreina á hugtakið á einfaldan hátt er það í grunninn hugmyndafræði sem lítur svo á 

að samfélagið skiptist í tvo einsleita og andstæða hópa. Oftast er það barátta milli „óbreytts 

almennings“ og  „spilltrar elítu“. 8  Popúlismi er þess vegna ádeila á talsmenn margræðis 

kenninga sem gefa sér að samfélagið sé barátta milli ólíkra hagsmunahópa á meðan 

popúlisminn hafnar því algjörlega og setur fram mun svart hvítari nálgun. Gagnrýni popúlista 

beinist þess vegna oft að sérfræðingum, stjórnmálamönnum og viðskiptakerfinu sem 

talsmenn þessa hugmynda líta á sem helstu meinvörp lýðræðisríkja samtímans og telja 

jafnframt að það gæti ákveðinnar firringar milli stofnana samfélagsins og almennings.9 Allar 

                                                           
7 Cas Mudde, „The Populist Zeitgeist,“ Government and Opposition 39, nr. 4 (2004): 542. 
8 Sama heimild: 543. 
9 Margaret Canovan, „Trust the People! Populism and the Two Faces of Democracy,” Political Studies, (1999): 
12. 
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birtingamyndir popúlisma byggja þess vegna á siðferðilegum greinarmuni milli „sanna 

fólksins“ og hinnar „spilltu elítu“. Með því er almenningur upphafinn en á sama tíma er elítunni 

og lögmæti hennar afneitað.10 Ásamt því að vera gagnrýnin á stjórnkerfið beinist gagnrýni 

þeirra að alþjóðasamvinnu að því leyti að hún færi völd almennings fjær upprunanum. 

Gagnrýni á stofnanir og stjórnmálaflokka er þess vegna nauðsynleg forsenda en hún er hins 

vegar ekki nægjanleg ein og sér eins og oft mætti halda í umræðunni. Ef það væri raunin væri 

hægt að skilgreina næstum alla sem gagnrýna ríkjandi skipulag sem popúlista. Þótt popúlistar 

séu oft á tíðum gagnrýnir á stofnanakerfið eru þeir ekki á móti stofnunum í heild sinni heldur 

aðeins þegar pólitískar niðurstöður þeirra ganga gegn því sem þeir telja siðferðilega rétt. 

Annað mikilvægt atriði er ákveðin orðræða popúlismans sem litast af því hvernig litið er á 

stjórnmál og hvert hlutverk þeirra eigi að vera í lýðræðislegum samfélögum. Það er að 

einhverju leyti í eðli stjórnmála að vilja með einum eða öðrum hætti höfða til almennings og 

er popúlisma á einn veg lýst sem stjórnmálum sem höfði til tilfinninga og beiti einfaldri nálgun 

gagngert til að ná eyrum almennings. Samkvæmt hugmyndafræði popúlismans eiga stjórnmál 

að vera tjáning almannaviljans og almennt er gengið út frá því að almenningur sé skynsamur 

og vilji hans sé lykilinn að því hvernig stjórnkerfinu eigi að vera háttað.11 Hins vegar eru þessar 

hreyfingar ekki endilega á því að veita almenningi aukin áhrif þegar kemur að 

ákvörðunartökum í mikilvægum stefnumálum. Þversögnina sem greina má í málflutningi 

þessara afla stafar af því að lausnirnar felast oft í auknu stjórnlyndi.12  

Álíka mikilvægt siðferðilegu aðgreiningunni er hvernig höfðað er til almannaviljans og á 

hugtakið það til að vera mjög loðið. Kommúnistaflokkar fyrri tíma deildu að einhverju leyti 

þeirri sömu sýn að berjast fyrir hinn almenna og kúgaða borgara. Hjá popúlistum er 

almenningur hins vegar skilgreindur eftir sameiginlegum gildum sem er ekki bundið 

sérstaklega við stéttarstöðu. Popúlisminn spyr þess vegna ekki um hver þú ert eða hvað stétt 

þú tilheyrir, fyrir honum er það siðferði þitt sem skiptir öllu máli og hefur þess vegna ólíkt 

öðrum stjórnmálakenningum ekki sömu tilhneigingu til að vilja breyta viðhorfum 

                                                           
10 Þetta er í andstöðu við nálgun frjálslyndis stefnunnar þar sem völdin liggja hjá kjörnum fulltrúum sem þurfa 
að sækja umboðs sitt í lýðræðislegum kosningum. 
11 Jan-Werner Müller, What is Populism?, (Penguin books, 2016), 20. 
12 Elisabeth Carter, „Party Ideology” í The Populist Radical Right: A reader, ritstj. Cas Mudde (New York: 
Routledge, 2017), 49-56.  
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almennings.13 Popúlistum hefur verið tamt að lýsa almenningi sem einsleitum hópi og eiga það 

til að virða að vettugi ágreining sem gætir milli meðlima hópsins. Með því að hafa uppi óljósa 

skilgreiningu á almenningi geta þeir höfðað til stærri markhóps en ella. Til að ná til stærri hópa 

þarf heimurinn í mörgum tilfellum að vera einfaldaður. Tilhneiging hefur þess vegna verið að 

ofureinfalda flókin úrlausnarefni með einföldum og auðmeltanlegum frösum.14 Popúlistar eru 

heldur ekki mikið fyrir að láta þversagnir aftra sér og er tamt að tala fyrir auknu frjálslyndi í 

efnahagsmálum í formi skattalækkana, en á sama tíma berjast fyrir aukinni velferðarþjónustu. 

Einnig má sjá ákveðna tilhneigingu til að taka upp ögrandi mál sem aðrir flokkar vilja ekki tala 

um og með því ráðast að ríkjandi hugmyndum og gildum samfélagsins. Eitt af tímamótaritum 

um hugmyndafræði popúlismans er rit Margaret Canovan frá 1981. Þar færir hún fyrir því rök 

að það gæti ólíks skilnings á skilgreiningunni á „almenningi“ milli popúlismans og lýðræðisins. 

Canovan skýrir þar hvers vegna „almenningur“ er oftast skilgreindur hjá popúlistum sem skýrt 

afmarkaður hópur fólks með sömu gildi en ekki bundin stétt eða einhverjum öðrum breytum.15 

Popúlistar hafa þess vegna tilhneigingu til að líta á þjóðerni sem mikilvæga breytu og lita 

umræðuna af þjóðerniskennd sem takmarkar hugmyndfræðilega möguleika þeirra.16 Þegar 

kemur hins vegar að því að greina hvaða aðilar tilheyra ekki þeirra sýn á almenning eru svör 

popúlista frekar skýr. Ákveðin tilhneiging er þess vegna fyrir útilokun gagnvart tilteknum 

félagshópum og verða innflytjendur oft fyrir valinu ásamt því að vera skilgreindir sem byrði á 

samfélaginu og kennt um allt sem miður fer.17  

Þriðja atriðið snertir flokksstarfið og stefnur þessara hreyfinga. Á síðastliðnum árum hafa 

komið fram rannsóknir sem benda á að þótt flokkar sem kenndir eru við popúlisma byggi 

stefnur sínar á ólíkum hugmyndafræðum og stjórnarháttum hafa þeir nokkur sameiginleg 

einkenni. 18  Áherslan á sterkan leiðtoga með mikið náðarvald og óhefðbundið eða lítið 

                                                           
13 Siðferði almennings er gert hátt undir höfði meðal popúlista, sjá: Cas Mudde, „The Populist Zeitgeist,“ 
Government and Opposition 39, nr. 4 (2004): 546. 
14 Pierre Rosanvallon, “Penser la populisme,” la vie des idées, 27. september 2011, 
https://laviedesidees.fr/Penser-le-populisme.html (sótt 21. apríl 2019) 
15 Margaret Canovan, „Trust the people! Populism and the Two Faces of Democracy,” Political Studies (1999): 
4-5.  
16 Hugmyndafræðilegur kjarni þjóðernishyggju er mun takmarkaðri samanborið við heildstæðari kenningar. Sjá: 
Ben Stanley, „The thin ideology of populism“, Journal of Political Ideologies 13, nr. 1, (febrúar 2008), 99. 
17 Hans-Georg Betz, Carol Johnson. „Against the Current—Stemming the tide: The nostalgic ideology of the 
contemporary radical populist right,” The Populist Radical Right: A reader, ritstj. Cas Mudde (New York: 
Routledge, 2017), 72. 
18 Ben Stanley 2008, „The Thin ideology of Populism,” Journal of Political Ideologies 13, nr. 1 (2008): 102, sótt 
10. janúar 2019. doi: 10.1080/13569310701822289  
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skipulagt flokksstarf er einkennandi fyrir þessar hreyfingar. Skortur á fastmótaðri stefnu er 

sumpart leiðandi stef hjá flokkunum sem hverfast að mörgum leyti um formenn þeirra. 

Formenn flokkana skilgreina sig sem leiðtoga fólksins og hafa tilhneigingu til að þróa beint 

samband við almenning sem þeir nota til að boða oft á tíðum einfaldar lausnir við flóknum 

vandamálum.19 Þeim er tamt að beina orðræðu sinni til þeirra í samfélaginu sem telja að þróun 

efnahagsins sé ekki á réttri leið eða finnst staða sín hafa versnað. Popúlistar taka oft á tíðum 

upp  áhyggjur þessara hópa sem aðrar hreyfingar hafa vanrækt eða litið fram hjá og ramma 

inn í stjórnmál þar sem almenningi er stillt upp gegn elítunni. Stjórnmálunum er stillt upp á 

þann veg að það ríki óbrúanlegt bil milli þessara hópa og að ákveðnar gjörðir og hegðun elítu 

stjórnmálamanna séu ósamrýmanlegar hagsmunum almennings. Með því er reynt að telja 

fólki trú um að það tilheyri ekki hefðbundna flokkakerfinu sem talsmenn popúlískra flokka 

reyna markvisst að tala niður og að aðgreina sig frá. Ásamt því telja þeir sig einir geta skilið 

vandamál almennings og hafi svör við þeim. Með því verða þeir að einhverju leyti hvati fyrir 

pólitískar breytingar. Sum af þeim atriðum sem hafa verið nefnd hér að ofan eru frekar 

almenns eðlis og geta átt við fleiri tegundir af stjórnmálahreyfingum. Stjórnmál eru almennt 

séð í meira mæli byrjuð að hverfast um formenn flokkana sem er þess vegna ekki neitt 

séreinkenni fyrir þessar hreyfingar. Oftast eru formenn þessara flokka einnig með svipaðan 

bakgrunn og menntun og koma úr forréttindahópum eins og meiri hluti stjórnmálamanna. 

Aðrir þættir á borð við að leggja fram einfaldar lausnir við flóknum vandamálum er heldur ekki 

bundið sérstaklega við þessa tegund flokka.  

1.2 Hugmyndafræði popúlismans og takmarkanir hennar 

Þegar kemur að því að skilgreina hugmyndafræðina á bak við popúlisma er hún ólík klassískum 

kenningum á borð við frjálslyndisstefnu eða sósíalisma að því leyti að hafa ekki nein 

heildarsvör við félagslegum vandamálum samtímans. Sem hugmyndafræði á hún einnig erfitt 

með að skilgreina samfélagslegt réttlæti og hvernig eignaskiptingu eigi að vera háttað. Flestir 

fræðimenn fallast á þá skilgreiningu að um sé að ræða þunna hugmyndfræði (e. thin ideology) 

sem lifi ekki nema í samfloti við aðrar heildstæðari kenningar, hvort sem þær liggja til vinstri 

eða hægri.20  Út frá viðhangandi hugmyndafræði ræðst síðan hvernig flokkarnir skilgreina 

                                                           
19 Arditi Benjamin, Populism as a Spectre of Democracy: A Response to Canovan“, Political Studies 52, (2004): 
136. 
20 Cas Mudde, „The Populist Zeitgeist,“ Government and Opposition 39, nr. 4 (2004): 542. 
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„almenning“ og „elítuna“. Oft er popúlisma þess vegna lýst sem ákveðinni orðræðu eða 

hugmyndafræðilegu mynstri frekar en eiginlegri stjórnmála kenningu. 21  Í sumum tilfellum 

getur jafnvel verið meira viðeigandi að lýsa popúlisma sem ákveðinni nálgun gagnvart 

stjórnmálum og óvíða er skýrar komist að orði um þetta en hjá sagnfræðingnum Micheal Kazin. 

Þar skilgreinir hann hugtakið frekar sem ákveðna orðræðu venjulegs fólks sem skilgreinir sig 

ekki eftir stéttarstöðu, þar sem litið er á elítuna sem andstæðing sem sé eingöngu að þjóna 

eigin hagsmunum.  Sambærileg nálgun er hjá stjórnmálafræðingnum Pippu Norris sem lýsir 

popúlisma sem aðferð ákveðna afla til að koma fram gagnrýni á frjálslynd lýðræðisríki. 22 

Samkvæmt fræðunum getur popúlísk orðræða þess vegna verið hjá öllum flokkum og geta 

stjórnmálamenn tekið upp orðræðuna yfir ákveðið tímabil í mismiklu mæli. Orðræðan þarf 

heldur ekki að einskorðast við stjórnmál og getur komið fram á ólíkum vettvöngum 

samfélagsins svo sem félagasamtökum, þrýstihópum og fjölmiðlum.23 Popúlisma í vestrænum 

lýðræðisríkjum er þess vegna í grófum dráttum hægt að lýsa sem aðferð til að ná til almennings 

gegn ríkjandi valdakerfi.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Ben Stanley 2008, „The Thin ideology of Populism,” Journal of Political Ideologies 13, nr. 1 (2008): 100, sótt 
10. janúar 2019. doi: 10.1080/13569310701822289 
22 Ronald F. Inglehart, Pippa Norris, „Trump, Brexit and the Rise of Populism: Economic Have-Nots and 
Cultural,“ Faculty Research Working Paper Series Harvard Kennedy School (August 2016): 11. 
23 Jan Jagers & Steaan Walgrave, „Populism as political communication style: An empirical study of political 
parties’ discourse in Belgium,” European Journal of Political Research 46, (2007): 322, sótt 10. febrúar 2019, 
doi:10.1177/0275074008320190.x  
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2. Hverjar eru taldar orsakir fylgisaukningar popúlisma? 

Í dag lifum við á ákveðnum tímamótum þegar kemur að lýðræðisvæðingu vestrænna ríkja þar 

sem samfélagslegt landslag hefur breyst mikið í Evrópu á undanförnum áratugum. Traust á 

stjórnmálum hefur verið í stöðugum lækkunarfasa sem hefur haft áhrif á ánægju með hvernig 

lýðræðið virkar. Einnig tengist þetta lýðræðisþróun og breytingu á flokkakerfinu að því leyti að 

fólk hefur fjarlægst gömlu stjórnmálaflokkana í auknu mæli. Fylgistap hefðbundnu flokkana er 

orðinn órjúfanlegur hluti af þeirri þróun stjórnmála sem við þekkjum. Samstaðan um að líta á 

alþjóðavæðingu sem jákvæða þróun og aukna áherslu á samvinnu fjölþjóðlegra stofnana hefur 

að einhverju leyti verið á undanhaldi fyrir ríkari áherslu á fullveldi einstakra ríkja.24 Samhliða 

hafa umræður um upptöku á verndarstefnum og tollum aukist. 

Inn í þetta rými hafa nýir flokkar stigið og gert sig í meira mæli gildandi. Við sjáum það 

hvað mest í uppgangi hægri popúlistaflokka sem hafa verið mjög fyrirferðarmiklir á 

undanförnum árum og verið í stöðugum uppgangi síðustu tvo áratugi. Flokkarnir hafa 

þrefaldað fylgi sitt á síðustu tveimur áratugum og í alþjóðlegu samhengi rennur hvert fjórða 

greitt atkvæði til popúlista flokka sem er það hæsta í sögulegu samhengi.25 Á sama tíma höfum 

við verið að sjá uppgang sósíalisma og aukinnar þjóðerniskenndar beggja vegna Atlantshafsins. 

Pólitíska landslagið er þess vegna orðið mjög breytt því sem áður var og David Gura hjá 

Bloomberg lýsir þessu ástandi vel á eftirfarandi hátt „Í dag eru stjórnmálin í Bretlandi ekki 

lengur hægri-vinstri ágreiningur heldur frekar þjóðernishyggja og popúlismi á móti 

alþjóðahyggju...“ 

Þegar hefur komið að því að útskýra aukið fylgi þessara flokka vandast málið og hafa 

niðurstöður ekki verið skýrar. Þrátt fyrir að fræðasamfélagið hafi lengi brotið heilann yfir 

uppgangi þessara hreyfinga hefur enn niðurstaða sem fræðimenn eru sammála um. Þessi 

þróun á Vesturlöndum er ekki ný af nálinni og hefur átt sér ákveðinn aðdraganda og er í senn 

tengt breytingum þegar kemur að stjórnmálum, efnahag og samfélagsgerð. Mikið af 

fræðunum benda til þess að popúlismi sé að einhverju leyti fyrirbæri sem verði til á 

samfélagslegum umrótartímum og verði þess vegna ekki til í tómarúmi. Ástæður fyrir 

                                                           
24 Francis Fukuyama, „The rise of populist nationalism,“ Research Institute 2018 Davos Edition: Future of 
Politics, (2018): 8. 
25 Paul Lewis o.fl., „Revealed one in four Europeans vote Populist,“ theguardian.com, 20. nóvember 2018, 
https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2018/nov/20/revealed-one-in-four-europeans-vote-
populist (sótt 18. desember 2018) 

https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2018/nov/20/revealed-one-in-four-europeans-vote-populist
https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2018/nov/20/revealed-one-in-four-europeans-vote-populist
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uppgangi þessara afla eru jafn ólíkar og þær eru margar en stafa af einhverju leyti af minna 

trausti á stjórnmálum og minni ánægju með lýðræðið. Trúverðugleiki og traust á stjórnmálum 

byggir á lögmæti og að fólk upplifi að opinberir aðilar séu að vinna í þágu almennings en ekki 

annarra hagsmuna. Í ríkjum sem hafa t.a.m. átt í basli með lýðræði vegna mikillar spillingar 

hefur almenningur átt auðveldara með að samsama sig hugmyndum popúlista heldur en í 

frjálslyndum vestrænum lýðræðisríkjum. Í mörgum ríkjum hefur hins vegar ríkt nokkuð 

stöðugt stjórnarfar og hefur andstaðan ekki endilega komið fram vegna mikillar spillingar 

heldur frekar óánægju með stjórnmálin og þá upplifun að þau séu að stefna í ranga átt.   

2.1 Þáttur stjórnmála 

Ólíkt því sem haldið er fram er popúlismi ekki orsök óánægju almennings á stjórnmálum heldur 

frekar afleiðing þeirra stjórnmála sem hafa verið stunduð á síðustu áratugum. Þetta tengist að 

einhverju leyti alþjóðlegri þróun sem lýsir sér í minnkandi flokkhollustu á Vesturlöndum.26 

Kenningar um flokkshollustu hafa verið áberandi í rannsóknum í stjórnmálfræði í langan tíma 

og benda á að minnkandi flokkshollusta kemur ekki aðeins fram sem minni hollusta við 

ákveðna flokka heldur endurspeglast einnig sem minnkandi tiltrú almennings á 

flokkakerfinu. 27  Aukin umræða hefur verið um að kjósendur séu að fjarlægjast hina 

hefðbundnu stjórnmálaflokka og eru margar ástæður sem liggja þar að baki en erfitt hefur 

reynst að benda á eina breytu sem aðal orsakaþátt. Ronald Ingelhart hefur meðal annars 

haldið því fram að félagslegar breytingar eftir seinni heimsstyrjöld hafi virkjað almenning, sem 

sé betur upplýstur, sjálfstæðari í hugsun og meðvitaðri um eigin stöðu. 28  Félagslegur 

bakgrunnur og sjálfsmynd kjósenda er einnig fjölbreyttari en áður sem gerir flokkum erfiðara 

að standa fyrir ólíka hagsmuni. 

Einnig hafa sumir bent á að hinir hefðbundnu flokkar hafi fjarlægst kjósendahóp sinn og í 

sumum tilfellum misst tengsl við upphaflegan tilgang sinn. Hafi flokkarnir fært áherslur sínar í 

auknu mæli yfir á mýkri mál á borð við umhverfismál, lýðræðisumbætur og femínisma. 

Alþjóðleg þróun hefur verið í átt að minna trausti á stjórnmálum og hafa stjórnmálamenn í 

                                                           
26 Peter Mair, Ruling the Void. The Hollowing of Western Democracy, (Verso, 2013), 36-37. 
27 Einar Mar Þórðarson, Ólafur Þ. Harðarson, Kjósendur á vergangi? Flokkshollusta íslenskra kjósenda, 
Þjóðarspegill 2005. 543.  
28 Cas Mudde, Cristóbal Rovira Kaltwasser, Populism: A Very Short Introduction. (Oxford: University Press, 
2017), 103. 
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öllum flokkum orðið líkari þegar kemur að bakgrunni ásamt því að vera hófsamari í skoðunum 

sínum. Hefur það að einhverju leyti með það að gera að fólk upplifir að stjórnmálamenn séu 

spilltari í dag og hefur Cas Mudde bent á að það gæti stafað vegna betri upplýsingagjafar 

fjölmiðla sem eru minna háðir flokkunum og geta á mun einfaldari hátt búið til hneyksli úr 

þeim málum.29   

Þáttur fjölmiðla hefur líka skipt máli í þessu samhengi. Traust til stofnana og 

stjórnmálamanna hafa að mörgu leyti breyst með tilkomu nýrra upplýsingamáta og aukinni 

markaðsvæðingu fjölmiðla er varðar fréttaflutning.30 Mikið af upplýsingum sem okkur berast 

byggjum við á trausti til þeirra aðila og þegar það traust er ekki til staðar grefur það undan 

trausti almennings á kerfinu.31 Þegar skoðað er traust sést að kjósendur popúlista bera t.a.m. 

töluvert minna traust til fjölmiðla heldur en kjósendur annarra flokka.32  

Í bókinni Ruling The Void ræðir Peter Mair um áhrif hnattvæðingar á stjórnmálin hjá 

vestrænum ríkjum sem hafa í gegnum tíðina byggst upp sem lýðræðiskerfi. Hann bendir á að 

með auknu samstarfi og samþjöppun valds í formi alþjóðlegra stofnana hefur valdið færst með 

tímanum lengra frá fólki. Þessar stofnanir heyra ekki beint undir eitt ríki sem getur skapað 

ákveðin umboðsvanda í hugum almennings.33 Ríkið sem eining til lýðræðislegra ákvarðana 

hefur þess vegna verið takmarkað að einhverju leyti. Samhliða því hafa frjálslynd lýðræðisríki 

innbyrðis ólíka hagsmunahópa sem hafa haft þá tilhneigingu að ýta undir aukið regluverk og 

fjölgað lögum og reglum sem flækja ákvörðunarferlið. Þegar hefðbundnu stjórnmálaflokkarnir 

hafa minni áhrif til að beita sér fyrir samfélagsumbótum getur það skapað ákveðinn grundvöll 

fyrir nýjar stefnur og hreyfingar í stjórnmálunum.34  Nokkuð svipuð þróun hefur átt sér stað í 

löndum á borð við Japan og Ítalíu sem hafa glímt við efnahagslega verðhjöðnun yfir langt 

                                                           
29 Cas Mudde, „The Populist Zeitgeist“, Government and Opposition, 39:4 (2004), 552. 
30 Nicole Martin, „How Social Media Has Changed How We Consume News,” Forbes.com, 30. nóvember 2018, 
https://www.forbes.com/sites/nicolemartin1/2018/11/30/how-social-media-has-changed-how-we-consume-
news/ (sótt 12. janúar 2019) 
31 Amy Mitchell o.fl., „Distinguishing Between Factual and Opinion Statements in the News,” Journalism.org, 
18. Júní 2018 https://www.journalism.org/2018/06/18/distinguishing-between-factual-and-opinion-
statements-in-the-news/ (sótt 20. mars 2019) 
32 Jon Henley, „Populist voters less likely to trust news media, European survey finds,” theguardian.com, 14. 
maí 2018, https://www.theguardian.com/politics/2018/may/14/populist-voters-less-likely-to-trust-news-
media-european-survey-finds (sótt 20. mars 2019) 
33 Peter Mair, Ruling the Void, The Hollowing of Western Democracy. (Verso, 2013) 104. 
34 Francis Fukuyama, „The rise of populist nationalism,“ Research Institute 2018 Davos Edition: Future of 
Politics. 11. 
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tímabil. Sumir hafa haldið því fram að alþjóðlega fjármálahrunið hafi ýtt undir eða flýtt fyrir 

uppgangi popúlískra hreyfinga en ekki eru hins vegar allir sammála því og ekki eigindleg gögn 

sem styðja það.35  

2.2 Efnahagsþættir 

Annar þáttur sem hefur verið nefndur er efnahagslegur ójöfnuður sem hefur einnig áhrif á 

traust almennings til stjórnmálanna og lýðræðisins. Á undan förnum áratugum hefur aukin 

alþjóðasamvinna í formi viðskiptafrelsis og fjármagnsflutninga aukið lífsgæði vestrænna 

samfélaga gífurlega. Það hefur meðal annars sýnt sig með hærra menntunarstigi ásamt 

auknum tækniframförum. Í bók sinni Populism and Economics bendir Charles Dumas hins 

vegar á að þótt lífskjör hafi aukist gífurlega í krafti þessarar þróunar hefur ójöfnuður innan 

flestra ríkja aukist mikið. 36  Aukið frelsi fjármagnsflutninga hefur breikkað bilið milli 

fjármagnseiganda og hins almenna skattgreiðanda. Með aukinni misskiptingu þar sem stór 

fyrirtæki ásamt ákveðnum útvöldum aðilum hafa möguleika á að lágmarka eða komast hjá 

skattagreiðslum, veikir það og dregur úr almenningsáliti gagnvart stjórnkerfinu ásamt 

löggjafanum. Alþjóðavæðingin hefur síðan haft mismunandi áhrif á einstaklinga eftir stöðu 

þeirra í samfélaginu og ýtt undir aukið vægi menntunar og á sama tíma haldið niðri launum 

ósérhæfðs vinnuafls.37 Meiri samkeppni á vinnumarkaði með auknu ferðafrelsi hefur leitt til 

aukins framboðs ósérhæfðs vinnuafls. Staða þeirra sem hafa lægra menntunarstig hefur að 

því leyti versnað hlutfallslega miðað við almenna launaþróun vegna samkeppni frá 

þróunarríkjum. Flest þessara starfa sem um er rætt hafa verið láglaunastörf og hafa ekki krafist 

mikillar sérhæfingar. Aftur á móti sjáum við aukinn sveigjanleika meðal sérhæfðs starfsfólks 

sem á auðveldara með að finna sér nýtt starf, án þess þó að sjá fram á mikinn tekjumissi. Aukin 

áhrif tæknivæðingar ásamt sjálfvæðingu ákveðinna starfa er einnig stór þáttur í þessari þróun 

og margt bendir til að fleiri störfum eigi eftir að fækka í framtíðinni. Ákveðnir hópar fólks 

                                                           
35 Eva Anduiza, Guillem Rico, Economic correlates of populist attitudes: An analysis of nine European countries, 
5. WSJ, Grep Ip, „No the financial crisis didnt spawn populism,” wsj.com, 18. September 2018, 
https://www.wsj.com/articles/no-the-financial-crisis-didnt-spawn-populism-
1537272000?mod=searchresults&page=1&pos=11 (sótt 18. Október 2018)      
36 Charles Dumas, Populism and Capitalism, (Profile books, 2018), 60-61. 
37 Ali Alichi, Kory Kantenga, Juan Solé, Income Polarization in the United States, IMF Working Paper WP/16/121 
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upplifa þess vegna þróunina í þá átt að hlutskipti þeirra hafi hlutfallslega versnað og þess vegna 

vaknar upp gagnrýni og gremja gegn alþjóðavæðingunni og ríkjandi stjórnvöldum.38 

2.3 Menningarlegar breytingar 

Önnur ástæða sem hefur verið nefnd tengist ákveðnu menningarlegu andsvari við frjálslyndari 

viðhorf vesturlanda. Í grein Pippu Norris og Ronald F. Inglehart frá 2016 færa þau rök fyrir því 

að skýring á uppgangi popúlismans gæti legið í ákveðnu bakslagi félagslegrar réttindabaráttu 

sem viðbrögð við breyttum samfélagslegum viðhorfum síðustu ára. Rannsóknir tengdar þessu 

er hins vegar eldri og allt frá 1980 hafa félagsfræðingar í auknu mæli verið að benda á að ríkari 

hluti Vesturlanda væri að færast nær póst-materíalískum gildum sem lýsir sér í minni áherslu 

á hefðbundin stéttamálefni og efnahagsmál.  Þetta hefur að einhverju leyti verið sterkari 

þróun meðal yngri kjósenda og þeirra sem hafa hærra menntunarstig. Breytingar á ákveðnum 

félagslegum gildum síðustu áratuga hafa verið stöðugar í ákveðna átt sem hefur lagst misvel í 

ákveðinn kjósendahóp. Ákveðinn hópur í samfélaginu upplifir sig að einhverju leyti jaðarsettan 

vegna þeirra breytinga ásamt alþjóðavæðingu samfélagsins. Fortíðarþrá einkennir oft 

málflutning þessa hóp sem ber vott af ákveðinni gremju. Aukin fjölgun innflytjenda á síðustu 

áratugum ásamt breyttri samfélagsgerð hefur einnig valdið ákveðinni togstreitu milli 

innfæddra og aðfluttra. Aukin árangur popúlista flokka hefur að einhverju leyti verði skýrður 

sem sálfræðilegt álag þessa hóps vegna óvissu með miklar samfélagslegar breytingar.39  

2.4 Samantekt: 

Hér að ofan hafa verið nefndir þættir sem hafa af fræðimönnum verið sett fram sem mögulegir 

áhrifaþættir fyrir uppgangi þessara ólíku hreyfinga. Hins vegar hefur verið bent á að áhrif af 

þessum breytum hafi sínar takmarkanir. Þótt þær geti í sumum tilfellum sýnt fram á að ákveðið 

samband við uppgang róttækra popúlistaflokka þá ná þær oft ekki að sýna fram á marktækan 

mun milli ríkja.40 Þessir fyrrnefndu þættir eru heldur ekkert bundnir sérstaklega við uppgang 

popúlisma og aðrir flokkar sem beina gagnrýni sinni á kerfið eiga einnig til að dafna vel þar 

sem ríkir megn óánægja með almennu flokkana.  

                                                           
38 Hans-Georg Betz, “Exclusionary Populism in Western Europe in the 1990s and Beyond: A Threat to 
Democracy and Civil Rights? Identities, Conflict and Cohesion Programme Paper Number 9. (UNRISD, 2004) 9.  
39 Cas Mudde, „The populist Radical Right: A Pathological Normalcy,” West European Politics 33. nr. 6 (2010): 
1171, sótt 10. febrúar 2019, doi:10.1080/01402382.2010.508901  
40 sama heimild: 1168. 
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Til að skýra fyrir uppgang þessara flokka hefur þess vegna þurft að greina þætti á borð við 

almenningsálit og félagslegar aðstæður kjósenda. Ásamt því hefur þurft að skoða 

framboðsþætti á borð við kosningaþröskulda og hvort um sé að ræða hlutfalls kosningar eða 

meirihluta ræði (e. majority election) sem eru bæði þættir sem geta skipt máli. Í Evrópu hafa 

popúlískir flokkar átt auðvelt með að lifa á jaðri stjórnmálanna vegna hlutfalls kosninga sem 

er hið ríkjandi form í vestur Evrópu. Þáttur jöfnunarþingmanna hefur áhrif á það og einnig 

hefur skipt máli hvort flokkarnir hafi samkeppni frá öðrum flokkum. Uppgangur vinstri 

popúlista hefur t.a.m. verið minni þar sem eru hærri kosningaþröskuldar ásamt sterkri stöðu 

umhverfisflokka.41  

2.5 Popúlismi: Til góðs eða ills? 

Þær popúlista hreyfingar sem hafa á síðustu áratugum sprottið upp í mörgum vestrænum 

lýðræðisríkjum hafa oftast verið skilgreindar sem sjúklegt einkenni sem krefjist félagslegra 

skýringa. Þrátt fyrir það er popúlismi í sjálfu sér hvorki góður né slæmur, en kemur hins vegar 

oftast upp þegar stjórnmálin svara ekki lengur því  sem almenningur ætlast til af þeim. Hins 

vegar sjáum við ekki aðeins neikvæðar hliðar sem fylgja þessari þróun.42 Uppgangur þeirra 

hefur að einhverju leyti kallað fram nýja sýn á lýðræðið og hjálpað okkur að skilja vandamál og 

takmarkanir þess. Í sumum tilfellum hafa þessar umtöluðu hreyfingar verið praktískari heldur 

en aðrir flokkar þar sem hefðbundnu flokkarnir hafa í mörgum tilfellum vanrækt upphaflegan 

tilgang sinn. Ásamt því hafa þessir flokkar verið töluvert færir að gera sér grein fyrir félagslegri 

gremju ákveðinna hópa, sem er vísvitandi eða a.m.k. ekki sinnt nægjanlega af ríkjandi 

pólitískum öflum. Popúlistar gagnrýna útilokun mikilvægra mála úr stjórnmála umræðunni og 

kalla fram á endurbætur.43 Fyrir hægri popúlista eru það oft innflytjendamál en ríkisfjármál og 

niðurskurður þeirra hjá vinstri flokkum. Ásamt því hafa flokkarnir náð í sumum tilfellum að 

                                                           
41 Luke March, Charlotte Rommerskirchen, “Out of left field? Explaining the variable electoral success of 
European radical left parties,” Party Politics 21, nr. 1 (2015): 48, sótt 10.mars 2019, 
doi:10.1177/1354068812462929 
42 Cristóbal Rovira Kaltwasser „Scholars should not assume  that populism is bad for democracy, but should 
instead concentrate on explaining populism´s positive and negative effects,” 20. október 2012, 
http://bit.ly/OtUces (sótt 21. apríl 2019) 
43 Þótt flokkanir hafi í mörgum tilfellum náð að koma mikilvægum málefnum inn í umræðuna hafa þeir oft á 
tíðum ekki almennileg svör við þeim. Sjá: Cas Mudde, „Populism isn´t dead. Here are five things you need to 
know about it,“ theguardian.com, 7 júlí 2017 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/jul/07/populism-dead-european-victories-centrists (sótt 
17. október 2018) 
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virkja nýja kjósendur sem ekki hafa fundið sig innan hefðbundnu flokkana. Margir þessara 

flokka hafa einnig barist fyrir beinu lýðræði og að mati Ivan Kratsev stafar uppgangur þeirra 

að einhverju leyti að því að hefðbundu flokkarnir hafa hætt að treysta almenningi að taka 

mikilvægar ákvarðanir varðandi samfélagið.44  

Ekki eru hins vegar allir sammála um jákvæðar hliðar þess. Gallinn er að stefna flokkanna 

bíður ekki upp á mikla fjölbreytni og hafnar ólíkum skoðanaágreiningi í umræðunni ásamt 

lögmæti pólitískra andstæðinga. 45  Gagnrýni þeirra á stofnanakerfi og sérfræðingaræði 

samfélagsins er einnig á margan hátt hættuleg þróun að því leyti að hugmyndir þeirra færa 

völd í auknum mæli til framkvæmdavaldsins. Það eykur í leiðinni hættuna á geðþótta 

ákvörðunum stjórnmálamanna sem geta beitt sér fyrir því sem hentar þeirra málstað hverju 

sinni.46  Slíkur málflutningur getur að mörgu leyti dregið úr lögmæti stofnana sem hefur í 

mörgum tilfellum tekið áratugi að byggja upp og fínstilla. Ekki er heldur hægt að segja að 

skynsemi einkenni málflutning þeirra sem ber oft keim af sterkum tilfinningum og lítilsvirðingu 

gagnvart skoðunum annarra.  

Þrátt fyrir góðan árangur popúlistaflokka síðustu ára þýðir það ekki endilega að þessum 

skoðunum sé að vaxa ásmegin heldur getur bent til þess að fyrst núna séu komnir fram á 

sjónarsviðið flokkar sem standa fyrir áherslur og málefni sem flokkar fyrri tíma gerðu ekki.47 

Það eru einnig ákveðin grundvallar mistök að gera ráð fyrir því að allir kjósendur popúlista séu 

sjálfir popúlistar. Taka verður með í myndina að oft kýs fólk popúlista ekki sem beinan stuðning 

við þá heldur meira sem andsvar gegn kerfinu eða spillingu sem það upplifir hjá hefðbundnu 

flokkunum.48 

Margir töldu að í stefnum þessara flokka fælist ákveðin innri mótsögn sem gerði það að 

verkum að þeir yrðu sjaldnast langlífir. Hins vegar hafa margir þessara flokka sýnt ákveðna 

                                                           
44 Ivan Krastev, „The populist moment“ Eurozine, 18. September 2007 https://www.eurozine.com/the-populist-
moment/ (sótt 20. nóvember 2019). 
45 Cas Mudde, „The Problem with populism,“ Theguardian.com, 17. febrúar 2015 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/feb/17/problem-populism-syriza-podemos-dark-side-
europe (sótt 20. febrúar 2019) 
46 Cas Mudde, Cristóbal Rovira Kaltwasser, Populism: A Very Short Introduction. (Oxford: University Press, 
2017), 84. 
47 Jan-Werner Müller, What is Populism?, (Penguin, 2017), 111. 
48  Daniel Stockemer, Tobias Lentz, Daniel Mayer „Individual Predictors of the Radical Right-Wing Vote in 
Europe: A Meta-Analysis of Articles in Peer-Reviewed Journals (1995-2016),” Government and Opposition 53, 
nr. 3 (2018): 571, sótt 30. desember 2018. doi: 10.1017/gov.2018.2 
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þrautseigju og náð að uppfæra áherslur sínar í takt við breyttan tíðaranda stjórnmálanna. 

Sterk forysta, flokksskipulag og stöðugur áróður eru þættir sem hafa meðal annars verið 

nefndir fyrir þrautseigju þeirra í vestrænum stjórnmálum.49  

Hvort sem er litið á þetta sem neikvæða eða jákvæða þróun er ekkert sem bendir í þá átt 

að áhrif þessara flokka eða stefnur séu á útleið á næstunni og fleiri eru að verða á þeirri skoðun 

að popúlismi sé óhjákvæmilegur fylgifiskur lýðræðisins eins og við þekkjum það. 50  Ian 

Bremmer höfundur bókarinnar Us vs them hefur meðal annars bent á að staða þessara flokka 

muni ef eitthvað er aukast á næstum árum. Aðal álitaefni stjórnmálanna í dag er með hvaða 

móti hefðbundnu flokkarnir munu svara þessari þróun.  

2.6 Viðbrögð annarra stjórnmálaflokka 

Aðgerðir stjórnmálamanna til að draga úr eða takmarka áhrif þessara hreyfinga hafa í gegnum 

tíðina ekki verið markvissar og í sumum tilfellum haft gagnstæð áhrif.  Grófasta útgáfan af því 

hefur falist í að útiloka flokkana frá þátttöku í stjórnmálum á siðferðilegum grundvelli og reyna 

að takmarka áhrif þeirra. Þetta er hins vegar vandmeðfarin aðferð og spilar að einhverju leyti 

upp í hendur popúlista sem bregðast við með því að segja að hinir hefðbundnu „spilltu“ flokkar 

vilji ekki ræða ákveðin mál og verji hagsmuni sína þar með. Annar galli sem felst í þeirri nálgun 

er að í leiðinni er verið að útiloka kjósendur þessara flokka. Sem tilraun til að hindra aukið 

brautargengi popúlista, hafa sumir hefðbundnir stjórnmálaflokkar brugðist við með því að taka 

upp eitthvað af orðræðu eða stefnumálum þeirra sem hefur fært til mörk þess hvað telst 

eðlilegt í stjórnmála umræðunni.51  Nokkur dæmi eru um að kjarnaflokkar hafi jafnvel tekið 

upp málefni þessara flokka og gert að sínum. Ein skýrasta birtingarmynd þess er 

þjóðaratkvæðagreiðsla breska Íhaldsflokksins um úrgöngu úr Evrópusambandinu og breyttar 

áherslur í innflytjendamálum hjá Kristilegum demókrötum í  Þýskalandi og Sósialdemókrötum 

í Danmörku. Aðrar áherslur stjórnmálamanna hafa að einhverju leyti verið í þá átt að tala fyrir 

auknum aðgerðum í skatta og efnahagsmálum með það að markmiði að draga úr 

efnahagslegum ójöfnuði.  Önnur nálgun sem hefur ekki verið eins viðurkennd en fer vaxandi í 

                                                           
49 Cas Mudde, „The Populist Radical Right: A Pathological Normalcy,” West European Politics 33, nr. 6, (2010): 
1180.  doi: 10.1080/01402382.2010.508901 
50 Margaret Canovan, „Trust the people! Populism and the Two Faces of Democracy,” Political Studies (1999), 
12-13. 
51 Peter Nedergaard, „Immigration Policy turn danish social democratic case,“ Social Europe, 25. maí 2017, 
https://www.socialeurope.eu/immigration-policy-turn-danish-social-democratic-case (sótt 10. apríl 2019) 
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umræðunni, hefur verið nefndur réttur ríkja til að takmarka aðgengi að landamærum sínum.52 

Síðari þátturinn er mun umdeildari en ekki síður mikilvægur í að sefa menningarlegar áhyggjur 

ákveðins hóps almennings. 
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3. Hægri og vinstri popúlismi og kjósendur þeirra 

Öll stjórnmálaleg fyrirbæri eru útkoma ríkjandi menningar, stjórnmála og félagslegra 

aðstæðna sem hafa mismikil áhrif og er popúlismi þar engin undantekning frá þeirri reglu. Það 

er að einhverju leyti þetta sem veldur því að popúlismi tekur á sig svo ólíkar myndir. Á 

undanförnum árum hefur popúlismi verið tengdur róttækum hægri flokkum og tilhneigingin 

hefur þess vegna verið sú að flokka popúlistaflokka til hægri þótt það eigi ekki endilega við. 

Eins og áður hefur komið fram hefur popúlisma verið skipt niður eftir hægri-vinstri kvarðanum 

sem á að einhverju leyti rétt á sér en er ekki hafið yfir gagnrýni. Þrátt fyrir það er hægri-vinstri 

afstaða enn þá einn mikilvægasti skýringarþátturinn á hegðun kjósenda í Vestur-Evrópu og hér 

á eftir verður báðum þessum hreyfingum gerð ítarlegri skil.  

3.1 Hægri popúlismi 

Popúlismi er tiltölulega nýtt fyrirbrigði í Evrópu sem hefur verið mest áberandi í uppgangi 

róttækra hægri popúlista flokka allt frá 9. áratug síðustu aldar. Á undanförnum árum hafa 

flokkarnir gert sig í auknu mæli gildandi í vestrænum stjórnmálum og hafa náð hvað bestum 

árangri í Austur Evrópu ásamt Norðurlöndunum.53 Hafa flokkarnir átt mesta samleið með 

íhaldsflokkum og hafa hvergi komist til valda án samstarfs við þannig flokka. Þeir ólíku flokkar 

sem tilheyra þessum hreyfingum eiga í grunninn þrjá hugmyndafræðilega snertifleti sem 

birtast í formi þjóðernishyggju, popúlisma og valdboðshyggju. 

Hægri sinnaðir popúlistaflokkar spanna ákveðið mengi af stefnum og hugmyndum en eiga 

sameiginlegt að líta á þjóðríkið sem mikilvægan þátt og eru þess vegna almennt flokkaðir sem 

hægri flokkar. Hugmyndafræðin sem þeir leita í byggir á íhaldsömum gildum og sækir fylgi í 

það mengi kjósenda. Þeim er tíðrætt um að segjast bera hag almennings fyrir brjósti og líta 

gjarnan svo á að þeir tali fyrir ákveðnum þöglum meirihluta. Ákveðinn fortíðar ljómi er 

einkennandi í málflutningi þeirra og þeir stunda stjórnmál sem eru sett fram sem andstaða við 

breytingar á núverandi samfélagsgerð. Áherslan á sterka leiðtogann með mikið náðarvald er 

einkennandi fyrir þessar hreyfingar. Formenn flokkanna höfða til hópa með svipuð gildi og er 

almenningur þess vegna oftast bundinn við þjóðríkið. Meginstef hægri popúlista byggir þess 

vegna á aðgreiningu milli innfæddra og aðfluttra. Einnig sjáum við tilhneigingu til að beita 

                                                           
53 Andre Tatar, “How the populist Right is Redrawing the map Europe,” Bloomberg.com, 11.desember 2017. 
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útilokun sem sést meðal annars í afstöðu þeirra til innflytjenda og hælisleitenda. Útilokun sem 

þessir flokkar beita byggir aðallega á þjóðernislegum gildum og er því ætlað að verja eigin 

menningu.54  Oft tengist þetta þá umræðu um óöryggi innan þjóðfélaga sem getur tengst 

atvinnu og velferðarkerfinu. Ásamt því hafa þessir flokkar fundið sér sameiginlegan óvin í 

íslamstrú og stríðum straumi innflytjenda frá Norður-Afríku sem hefur verið tekið misvel á milli 

aðildarríkja Evrópusambandsins. Ákveðin tilhneiging er að tala fyrir hertum reglum og auknum 

takmörkunum þegar kemur að innflytjendamálum og líta á það sem ákveðna lausn í ríkjandi 

efnahags eða atvinnu málum sem fer gegn ráðandi hugmyndum og gildum samfélagsins.55 

Hins vegar hefur verið bent á að andstaða þessara flokka beinist ekki síður gangvart hópum 

sem eru álitnir afætur á kerfinu og þá skiptir ekki máli hvort um innfædda eða aðflutta sé að 

ræða. 

Valdboðshyggja þessara flokka sem áður hefur verið nefnd kemur fram í ríkari áherslu á 

aukafjárveitingar til lögreglu eða hersins eftir því sem við á. Gagnrýni þeirra á kerfið beinist oft 

gegn stofnanakerfinu og elítunni sem þeir líta á sem ákveðna fyrirstöðu fyrir nauðsynlegum 

samfélagsbreytingum. Ásamt því eru þessir flokkar sérstaklega gagnrýnir á menntasamfélagið 

og alþjóðlegar stofnanir. Öðrum stjórnarþáttum lýðræðisins á borð við réttaríkið, skiptingu 

valds og virðingu gagnvart minnihlutahópum er ekki gert hátt undir höfði og í sumum tilfellum 

hafnað á þeim forsendum að það takmarki fullveldi almennings. Nýleg dæmi eru um að hægri 

popúlistaflokkar beiti lýðræðislegum leiðum til að draga úr trausti á stofnunum og 

fjölmiðlum.56 Nærtækustu dæmin er þróunin í Póllandi og Ungverjalandi. Þrátt fyrir þessar 

valdbeitingar hafa flokkarnir engan áhuga á að afnema lýðræðið eins og öfga flokkarnir á þriðja 

áratug seinustu aldar.57  

Erfiðara hefur reynst að greina stöðu flokkanna þegar kemur að efnahagsmálum. Áður fyrr 

var talað um að vinnings formúla þessara flokka byggði á valdboðshyggju ásamt frjálshyggju 

stefnu. Gangrýni þeirra beindist þá aðallega að háum sköttum og sívaxandi kostnaði við 

                                                           
54 Hans-Georg Betz, „Exclusionary Populism in Western Europe in the 1990s and Beyond, A Threat to 
Democracy and Civil Rights?,” Identities, Conflict an Cohesion Programme Paper Number 9 (2004): 10. 
55 Arditi Benjamin, Populism as a Spectre of Democracy: A Response to Canovan“, Political Studies 52, (2004), 
142. 
56 Francis Fukuyama, „The rise of populist nationalism,“ Research Institute 2018 Davos Edition: Future of 
Politics, (2018): 9. 
57 Ivan Kratsev, “The populist moment,” Eurozine.com, 18. september 2007,  https://www.eurozine.com/the-
populist-moment/, (sótt 20. nóvember 2018) 
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velferðarkerfið. Hins vegar hefur orðið ákveðinn viðsnúningur í þeirri orðræðu og á síðustu 

áratugum hefur þróunin verið í átt að áherslum á sterkara velferðarkerfi samtímis því að 

viðhalda háum ríkisútgjöldum. Þegar kemur að efnahagsmálum hafa flokkarnir þess vegna 

verið að færast nær miðjunni ef eitthvað er.58 Ásamt því hefur verið tilhneiging til að tala fyrir 

aukinni verndarstefnu og tollum, sérstaklega þegar kemur að landbúnaði og iðnaði.   

3.2 Vinstri popúlismi 

Fjölmiðlamönnum hefur verið tamt að tala um öfgahægri flokka en hins vegar ber mun minna 

á því að fjallað sé um öfgar til vinstri. Áhugi á vinstri popúlistum hefur sögulega verið lítill sem 

stafar aðallega af dræmu fylgi þessara flokka. Í gegnum tíðina hafa róttækir vinstri flokkar 

heldur ekki beitt fyrir sér popúlískri orðræðu í sama mæli og hægri kollegar þeirra. Það er ekki 

fyrr en á síðari árum í kjölfar efnahagshrunsins 2008 og flóttamannakrísunnar í Evrópu kringum 

2015 þar sem flokkarnir hafa verið að taka við sér og ná almennilegu flugi.59 Hafa þeir náð hvað 

mestum árangri þar sem mikil gremja hefur ríkt yfir auknum Evrópusamruna ásamt gagnrýni 

á alþjóðavæðinguna. Má þar nefna árangur Syriza í Grikklandi og Podemos á Spáni sem falla 

báðir undir hið róttæka vinstri. Að þeirra mati er uppgangur popúlismans jákvæð þróun fyrir 

lýðræðisríki og það sé miklu frekar frjálslyndisstefnan sem sé raunveruleg ógn við vestræn ríki. 

Einnig hafa almennir vinstri flokkar í einhverjum tilfellum tekið upp svipaða orðræðu. Flokkar 

sem falla undir það eru í sumum tilfellum eldri flokkar sem hafa haft tengingar við marxískar 

áherslur ásamt flokkum sem hafa gert út á aukna afvopnum og friðarvæðingu. Þótt vinstri 

popúlismi beiti sjaldnar útilokun heldur en hægri þá liggur munurinn aðallega í því hverjum 

mismununin beinist að, sem ákvarðast að mestu leyti af þeirri hugmyndafræði sem flokkarnir 

aðhyllast.60 

Þegar lýsa á vinstri popúlismi er hann í sögulegu samhengi ólíkur sósíalisma eða 

sósíaldemókratískum hreyfingum. Hjá þeim hverfast stjórnmálin ekki um stéttaraðstæður og 
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auk þess er ekki keppikefli að stefna á afnám kapítalismans. 61  Áður fyrr lögðu 

stjórnmálaflokkar meiri áherslu á að styðja við hópa sem höfðu takmarkaða rödd í samfélaginu 

og vinstri flokkarnir höfðu þá oft einhverja tengingu við verkalýðshreyfinguna á meðan hægri 

flokkar tengdust atvinnulífinu. Ólíkt vinstri flokkum fyrri tíma líta vinstri popúlistar ekki á sig 

sem framvarðarsveit öreiganna heldur frekar sem almenna rödd fólksins sem á meira skylt við 

nálgun róttækra hægri flokka heldur en hins klassíska vinstris. Vinstrisinnaður popúlismi byggir 

að miklu leyti á sósíalískum áherslum og er orðræðan ávallt tengd jöfnuði ásamt stuðningi við 

velferðarkerfið. Í kjölfar efnahagshrunsins 2008 og eftirleika þess hafa popúlista flokkarnir á 

síðustu árum beint í auknum mæli gagnrýni sinni að auknum niðurskurði til ríkisfjármála. Hafa 

flokkarnir talað fyrir auknum ítökum ríkisins þegar kemur að efnahagsmálum og tala fyrir 

harðari aðgerðum gagnvart fjármálakerfinu og stórfyrirtækjum.  

3.3 Samanburður milli vinstri og hægri popúlisma 

Popúlistahreyfingar geta verið þjóðernissinnaðar eða ekki, andvígar innflytjendum eða ekki. 

Það sem þessar hreyfingar greinir einna helst á um er afstaðan til hlutverks ríkisins. Í seinni tíð 

hefur reynst erfitt að skilgreina flokkana eftir hægri-vinstri kvarðanum vegna óljósra áherslna 

í efnahagsmálum. Vinstri flokkunum er tamt að stilla almenning á móti fjármála elítunni á 

meðan hægri popúlisminn á mót menningarlegri elítu. Annað sem greinir að þessa flokka er 

að þeir sem teljast til hægri beina sjónum sínum aðallega að hinum almenna borgara á meðan 

vinstrið beitir sér í meira mæli fyrir undirokuðum hópum. Báðir hóparnir beina hins vegar 

gagnrýni sinni að stjórnmála elítunni og oft er það tengt alþjóðavæðingu og 

Evrópusambandinu.  

3.4 Hvað einkennir kjósendur popúlíska flokka 

Þótt umræddar hreyfingar hafi fengið mikla athygli á undanförnum árum er minna sem við 

vitum um kjósendahóp þeirra. Ákveðnar ástæður gefa hins vegar tilefni til að búast við 

líkindum milli kjósenda í hópi popúlistaflokka. Það hefur meðal annars verið hægt að greina á 

félagslegum þáttum ásamt viðhorfum til alþjóðlegrar samvinnu og gagnrýni á 

Evrópusambandið. 
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Greinum er fjalla um uppgang þessara hreyfinga hefur verið tamt að lýsa kjósendum 

popúlista á ákveðinn veg. 62  Þar er þeim lýst sem miðaldra verkamönnum sem lifa utan 

þéttbýlis með mikla fortíðarþrá. Sú mynd er hins vegar röng á margan hátt og hafa eigindlegar 

rannsóknir sýnt að stuðningurinn við róttæka hægrið er t.a.m. fjölbreyttari en mætti halda.63 

Í grein Matthijs Roodujin er einnig tilgreint að fyrri rannsóknir sem fjallað hafa um kjósendur 

popúlista flokka hafa í flestum tilfellum beinst nær eingöngu að róttækum hægri og vinstri 

flokkum. Takmarkanir við þær rannsóknir hafa verið að þær gefa ekki heilstæða mynd af 

kjósendum flokkana vegna þess að þær útiloka flokka sem eru með popúlísk einkenni en falla 

ekki undir að vera róttækir. 64  Ástæður fyrir því að kjósendur fylkja sér að baki þessum 

hreyfingum eru margþættar og hafa rannsóknir á þessu sviði beinst aðallega að félagslegri 

stöðu kjósenda ásamt viðhorfsbreytum. Hér á eftir verður farið yfir helstu breytur sem hafa 

verið skoðaðar í þeim rannsóknum.  

3.4.1 Atvinna og félagsstaða 

Breytan sem hefur verið notuð er þáttur atvinnu í stuðningi við þessa flokka. Samkvæmt 

fræðunum eru margar ástæður af hverju róttækir hægri flokkar ættu að höfða meira til 

einstaklinga í lægri stöðum samfélagsins. Margar rannsóknir hafa sýnt að þeir sem kjósa 

popúlista flokka koma úr lægri félagslegri stöðu ásamt því að falla oftar undir það að vera 

atvinnulausir. Sem dæmi eru þessir hópar líklegri til treysta á félagslega þjónustu, ásamt því 

að lenda oftar í samkeppni við innflutt vinnuafl. Þrátt fyrir þessar forsendur hafa rannsóknir 

ekki sýnt fram á að verkamannavinna eða láglaunastörf auki tilhneigingu til að kjósa róttæka 

hægri flokka.65 Bein tengt þessu eru áhrif atvinnuleysis til lengri og skemmri tíma. Sýnt hefur 

verið að þeir sem falla undir það að vera atvinnulausir eða í lægri tekjuhópum eru líklegri til 
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að styðja róttæka vinstri hugmyndafræði.66 Róttæku vinstri flokkarnir hafa átt meira fylgi að 

fagna meðal kjósenda þegar atvinnuleysi hefur mælst hátt.67  

Aldur er önnur breyta í sömu rannsóknum til að spá fyrir tilhneigingu hjá einstaklingum að 

kjósa hægri flokka. Því hefur verið haldið fram að eldri kjósendur séu líklegri til að styðja hægri 

popúlista flokka vegna íhaldssamra áherslna sem flokkarnir standa fyrir. Hins vegar mætti 

einnig færa fyrir því rök að stuðningur ætti að mælast meiri meðal yngri kjósenda þar sem ríkir 

t.d. mun meira atvinnuleysi meðal þeirra hópa á Evrusvæðinu. Einnig hefur verið bent á að 

ólíklegra sé að yngri hópur kjósenda sé kominn með fastmótaða hugmyndafræði sem hann 

fylgir og skipti oftar um flokka. Aldur hefur hins vegar ekki sýnt sig að vera marktæk breyta 

sem grefur að einhverju leyti undir þeim kenningum að um kynslóðarmun sé að ræða.68 

Menntunarstig er einnig annað mikilvægt forspágildi í þessum fræðum. Oft hefur verið 

talið að fólk sem aðhyllist hægri popúlisma sé með lægra menntunarstig og upplifi sig að 

einhverju leyti jaðarsett í samfélaginu vegna breyttrar samfélagsgerðar. Það hefur ríkt mikil 

samstaða í fræðunum um að einstaklingar sem falli undir að hafa lágt menntunarstig séu 

líklegir til að styðja hægri popúlista.  Ólíkt því höfðar vinstrisinnaður popúlismi oftar til 

menntaðs fólks sem er ósátt með stöðu sína og hefur í mörgum tilfellum ekki fengið starf sem 

tengist þeirra menntun. Rannsóknir hafa sýnt að áhrif menntunar séu flókin og frekar hlutlaus 

ef eitthvað og hafi þess vegna ekki mikið forspágildi.69 

Kyn er síðasti mælikvarðinn í þessari samantekt, og er stöðluð breyta í líkönum sem mæla 

tilhneigingu einstaklinga í að styðja við áðurnefnda flokka. Fræðilega eru margar ástæður sem 

liggja að baki því að konur séu ólíklegri til að kjósa popúlíska flokka.  Sumir hægri flokkar hafa 

haft uppi and-feminískan málflutning og eru íhaldssamari þegar kemur að félagsmálum. Sýnt 

                                                           
66 Mark Visser o.fl. „Support for radical left ideologies in Europe,” European Journal of Political Research 53, 

nr.3 (2014): 553, sótt 15. janúar 2019, doi: 10.1111/1475-6765.12048 
67 Luke March, Charlotte Rommerskirchen, „Out of left field? Explaining the variable electoral success of 
European radical left parties,” Party Politics Vol. 21, (2015) 48, sótt 20. Nóvember 2018, doi: 
10.1177/1354068812462929  
68 Daniel Stockemer , Tobias Lentz, Danielle Mayer, „Individual Predictors of the Radical Right-Wing Vote in 
Europe: A Meta-Analysis of Articles in Peer-Reviewed Journals (1995-2016),” Government and Opposition 53, 
nr. 3 (2018): 576-577, sótt 25. nóvember 2018, doi: 10:1017/gov.2018.2 
69 Sama heimild: 577 

 



31 
 

hefur verið fram á ákveðinn mun milli kynjanna og eru karlmenn töluvert líklegri til að greiða 

þeim flokkum atkvæði sitt.70  

3.4.2 Viðhorfsbreytur 

Sú breyta sem fyrri rannsóknir hafa skoðað hvað mest eru viðhorf gagnvart innflytjendum. 

Þegar við skoðum áherslur róttæku hægri flokkana eru þetta oft mál sem er gert mjög hátt 

undir höfði og þess vegna kemur ekki á óvart að afstaða gagnvart innflytjendum er eitt besta 

spágildi um hvort einstaklingar kjósi þá flokka eða ekki. Þrátt fyrir það hafa empirísk gögn sýnt 

fram á minni tengingu milli neikvæðra viðhorfa til innflytjenda og stuðnings við hægri 

popúlista en ætla mætti. Sem dæmi um það má nefna að Sannir Finnar ásamt hollenska 

Frelsisflokknum juku báðir við sig fylgi á sama tíma og innflytjenda tölur voru á niðurleið í 

báðum þessum ríkjum.71 Annað sem hefur verið bent á er að andstaða þessara félagshópa 

beinist oft ekkert endilega gegn innflytjendum heldur aðallega þeim sem misnota opinber 

stuðningskerfi.  

Aðrar breytur hafa einnig verið skoðaðir í þessu samhengi. Af þeim eru nokkrir 

mælikvarðar sem koma oftar fyrir og hafa sýnt áhugaverðar niðurstöður. Má þar nefna viðhorf 

til lýðræðisins, tengingu almennings við stjórnmál ásamt efnahagslegum viðhorfum. Þegar 

kemur að því að mæla traust er hægt sjá ákveðna aðgreiningu milli hægri og vinstri kjósenda. 

Bergh hefur sýnt fram á að það er ekki vantraust á öllu stjórnkerfinu sem skýrir stuðning við 

róttæka hægri popúlista hreyfingar heldur er meira bundið sem vantraust á stjórnmála elítunni 

í því kerfi fyrir sig.72 Sýnt hefur verið fram á að efnahagslegur ójöfnuður skýri að einhverju leyti 

óánægju með það hvernig lýðræðið virkar og sjáum við þar sterkara samband milli þeirra sem 

skilgreina sig til vinstri í stjórnmálum. Ásamt því styðja kjósendur hins róttæka vinstris meiri 

jöfnuð og áherslu á velferðar dreifingu, en aðrir kjósendahópar.73 

                                                           
70 Niels Spierings, Andrej Zaslove, „Gender, Populist attitudes, and voting: explaining the gender gap in voting 
for the populist radical right and populist radical left parties,” West European Politics 40, nr.4 (2017): 833, sótt 
10. febrúar 2019, doi:10.1080/01402382.2017.1287448 
71 Eiríkur Bergmann, Nordic Nationalism and Right-Wing Populist Politics: Imperial Relationships and National 
Sentiments, (Palgrave Macmillan, 2017), 28. , Eva H. Önnudóttir, Ólafur Th. Hardarson, “Public Opinion and 
Politics In Scandinavia” í The Routledge Handbook of Scandinavian Politics, ritstj. Peter Nedergaard og Anders 
Wivel (New York: Routledge, 2018), 139-140. 
72 Johannes Bergh, „Protest voting in Austria, Denmark and Norway,” Scandinavian Political Studies 27, nr. 4, 
(2004): 371. 
73 Matthijs Roodujin & co, „Radical distinction: Support for radical left and radical right parties in Europe,” 
European Union Politics 18, nr. 4 (2017): 552, sótt 16. febrúar 2019, doi: 10.1177/146517718091 
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Annar þáttur er neikvæðni í garð efnahagsins sem hefur verið ein skýrasta breytan hvort 

einstaklingar séu líklegir til að leggja stuðning við popúlískar hreyfingar. Staða efnahagsins 

getur í sumum tilfellum verið viðeigandi mælikvarði fyrir árangri hægri flokka en það er samt 

ekki alltaf raunin.74 Aðrir hafa bent á að staða efnahagsins sé ekki líkleg til að vera lykilþáttur í 

stuðningi við róttæka hægri flokka þar sem áherslur þeirra liggja í fleiri tilvikum á 

menningarlegum þáttum. Upplifun fólks á eigin efnahagstöðu og það sem er að gerast í 

kringum það hefur hins vegar sýnt sig að vera áhrifameiri skýringarþáttur heldur en staða 

efnahagsins í stærra samhengi. Í grein sinni benda Rico og Anduiza að óhamingja og svartsýni 

séu þess vegna skýrari breytur fyrir stuðningi við popúlsima.75  

Nýlega hafa hins vegar komið rannsóknir sem hrekja að einhverju leiti fyrri niðurstöður 

um kjósendur þessara flokka. Ákveðnar kannanir hafa sýnt að ekki sé um að ræða fylgni milli 

félagslegrar stöðu einstaklinga og það að kjósa róttæka popúlista flokka eins og áður hefur 

verið haldið fram. Í grein sinni frá 2017 ber stjórnmálafræðingurinn Matthijs Roodujin saman 

kjósendur þessara flokka milli ríkja. Þar varpar hann fram þeirri spurningu hvað kjósendur 

þessara flokka eigi sameiginlegt og kemst að því að þeir eiga minna sameiginlegt en fyrri 

rannsóknir hafa bent til.76 Þótt kjósendahópur þessara flokka eigi oft margt sameiginlegt innan 

ríkja hefur reynst erfiðara að draga sambærilega ályktun milli ríkja. Samkvæmt meta analysis 

rannsókn hjá Roodujin er ekki hægt að draga þá ályktun að kjósendahópar þessara flokka séu 

líklegri til að vera atvinnulausir, hafa lágar tekjur, lægri félagstöðu eða lágt menntunarstig. 

Gagnrýni á Evrópusambandið, vantraust gagnvart stjórnmálum og viðhorf til lýðræðisins eru 

heldur ekki viðhorf sem sameina þessa kjósendur. 77  Sambærilegar niðurstöður eru hjá 

Stockemer og félögum sem sýndu ekki fram á nein ákveðin sameiginleg lýðfræðileg einkenni 

kjósenda hins róttæka hægris. Af þeim breytum sem skoðaðar voru höfðu kyn og menntun 

hins vegar mesta forspárgildið og sjáum við til að mynda neikvætt samband milli menntunar 

                                                           
74 Stijn van Kessel, Populist Parties in Europe: Agents of Discontent, (Palgrave Macmillan: 2015), 25. 
75 Eva Anduiza, Guillem Rico, „Economic correlates of Populist attitudes: An analysis of nine European 
countries,” 2016. 12. 
76 Matthijs Rooduijn, „What unites the voter of populist parties, Comparing the electorates of 15 populist 
parties,” European Political Science Review 10, nr. 3 (2018): 353, sótt 30. október 2018, doi: 
10.1017/S175577391000145 
77 Matthijs Rooduijn, „What unites the voter of populist parties, Comparing the electorates of 15 populist 
parties,” European Political Science Review 10, nr. 3 (2018): 364, sótt 30. október 2018, doi: 
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og stuðnings við hægri popúlistaflokka.78 Flestir fræðimenn deila hins vegar ekki þeirri sýn 

þegar kemur að því að skoða kjósendur popúlista og hafa uppi hefðbundnari mynd af þeim.79  
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4. Popúlismi sem þáttur í stjórnmálum á Norðurlöndunum 

Almennt séð hefur traust á stjórnmálum ásamt ánægju með hvernig lýðræðið virkar mælst 

mjög hátt á Norðurlöndunum í samanburði við önnur vestræn ríki. Þrátt fyrir það hefur það 

ekki komið í veg fyrir að norræn samfélög væru frjósamur jarðvegur fyrir uppgang popúlisma.  

Á meðan kosningatölur hefðbundnu flokkanna hafa verið á niðurleið hefur stuðningur við 

popúlistaflokka aukist í samræmi við það. Það sést vel á stöðu sósíaldemókrata í norrænum 

stjórnmálum sem hefur aldrei verið veikari en einmitt nú. Aukin fjarlægð kjósenda frá 

hefðbundnu flokkunum hefur kallað fram aðrar áherslur í norrænum stjórnmálum og hafa 

popúlista flokkar spilað vel inn í það mengi. Hafa þeir komið fram með nýjar áherslur í 

stjórnmálin sem hafa oft verið álitnar jaðar skoðanir. Þrátt fyrir öfgaskoðanir sínar hafa þessar 

hreyfingar með tímanum orðið hluti af stjórnmálakerfinu og eru byrjaðar að hafa áhrif á 

stefnur hefðbundnu flokkanna. Það má meðal annars greina á orðræðunni í dönskum 

stjórnmálum þegar kemur að innflytjendamálum. 80  Þótt norrænu popúlistaflokkarnir séu 

ólíkir, þá eiga þeir töluvert mikið sameiginlegt og hafa orðið líkari með árunum. Hafa þeir flestir 

verið flokkaðir sem róttækir hægri popúlistar á meðan flokkur á borð við Framfaraflokkinn í 

Noregi hefur einkennst meira af frjálslyndari viðhorfum heldur en hinir norrænu flokkarnir. 

Popúlískar hreyfingar eiga sér langa sögu á Norðurlöndum og hafa verið tengdar sambærilegri 

þróun á Vesturlöndum. Uppgangur popúlisma á Vesturlöndum hefur gengið í bylgjum og 

almennt séð hefur þróuninni verið skipt niður í þrjú tímabil. Hér verða tímabilin skoðuð í 

samhengi við uppgang norrænu flokkanna. 

Fyrstu bylgjuna er hægt að tengja allt aftur til 1970 í kjölfar olíukreppunnar og stofnun 

OPEC samtakanna. Þegar horft er til áranna í kringum 1970 kom Framfaraflokkurinn (d. 

Fremskridtspartiet) eins og stormur inn í dönsk stjórnmál undir  forystu Mogens Glistrup og 

náði flokkurinn meira fylgi en nokkur annar popúlistaflokkur hafði náð fram að því.  Á 

svipuðum tíma fékk Framfaraflokkurinn í Noregi (n. Fremskrittspartiet) ákveðið brautargengi í 

norskum stjórnmálum á svipuðum áherslum. Þessir flokkar áttu sameiginlegt að vera hægri 

sinnaðir ásamt því að vera gagnrýnir á velferðar- og skattkerfið og komu með nýja nálgun inn 

í norræn stjórnmál.   

                                                           
80 rúv, „Vilja taka upp útlendingastefnu Dana,“ rúv.is,  17. mars 2019.  http://www.ruv.is/frett/vilja-taka-

upp-utlendingastefnu-dana  (sótt 23. mars 2019) 
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Önnur bylgjan stafaði að einhverju leyti vegna umskipta á stjórnmálum með falli 

Sovétríkjanna í byrjun 9 áratugsins. Á þessu tímabili varð til ný þróun þar sem almennir flokkar 

fóru að taka upp orðræðu popúlista í meira mæli. Einnig vaknaði aukin hræðsla og gagnrýni á 

ríkjandi innflytjendastefnur ásamt aukinni áherslu á að viðhalda þjóðernisímynd ríkja. Á þessu 

tímabili kom fram Danski þjóðarflokkurinn (d. Dansk Folkeparti) undir forystu Piu Kjærsgaard. 

Nokkrar áherslubreytingar urðu og dró flokkurinn verulega úr gagnrýni sinni á skattkerfið og 

beindi í auknum mæli áherslum sínum á innflytjendamál. Flokkurinn kom fram sem klofningur 

úr Framfaraflokknum, gerði sig í vaxandi mæli gildandi í dönskum stjórnmálum og hefur náð 

fram varanlegum breytingum þegar kemur að innflytjendamálum þar í landi.81   

Þriðja bylgjan og sú nýjasta hefur verið skilgreind í kringum Fjármálakrísuna 2007-08 og 

eftirleik hennar. Uppgangur popúlismans í Svíþjóð og Finnlandi kemur ekki fram fyrr en þá 

með Svíþjóðardemókrötum (s. Sverigedemokraterna) og Sönnum Finnum (e. True Finns 

party). Aukin straumur innflytjenda ásamt niðurskurði í ríkisfjármálum hefur verkað sem 

ákveðin lyftistöng fyrir þessa flokka. Á síðustu tveimur áratugum hefur áherslu breyting hjá 

þessum flokkum verið að einhverju leyti frá efnahagslegum málum yfir á aukna áherslu á 

innflytjendamál sem fært hefur þeim aukið brautargengi. Sjáum við það meðal annars í 

breyttum stefnuskrám flokkana. 82 Nýjasta dæmið er uppgangur Svíþjóða demókrata sem hafa 

síðastliðinn áratug verið að bæta við sig töluverðu fylgi. Flokkurinn skilgreinir sig sem 

þjóðernislegan íhaldsflokk sem byggi stefnu sína á hefðbundnum sænskum gildum og hefur 

barist gegn aukinni fjölmenningu.83  Forsvarmenn flokksins hafa haft miklar efasemdir um 

fjölþjóðahyggju sem í sumum tilfellum jaðrar við fjandsamlegar skoðanir.  Þeir hafa átt sitt 

sterkasta fylgi í suður Svíþjóð þar sem hlutfall atvinnuleysis og innflytjenda hefur verið hvað 

hæst. 84  Það hefur ekki komið verulega á óvart að kjósendur þessara flokka hafa mælst 

neikvæðastir í garð innflytjenda. 85  Sannir Finnar sem höfðu lengi verið jaðarsettir í 

                                                           
81 Economist, „Denmark´s “failed” multiculturalism,” economist.com, 17. febrúar 2015, 
https://www.economist.com/the-economist-explains/2015/02/17/denmarks-failed-multiculturalism (sótt 17. 
nóvember 2018) 
82 Anders Ravik Jupskås, „Persistence of Populism: The Norwegian Progress Party, 1973-2009.” Phd thesis, 
University, 2015), 53.  
83 Dagens Nyheter, „DN Åsikt.SD:s principprogram innehåller rasbiologi,”  dn.se, 6. janúar 2018 
https://www.dn.se/asikt/sds-principprogram-innehaller-rasbiologi/ (sótt 20. apríl 2019)  
84 Andre Tatar, „How the Populist Right is redrawing the map of Europe,“ Bloomberg.com, 11. desember 2017 
https://www.bloomberg.com/graphics/2017-europe-populist-right/  (sótt 20. nóvember 2018) 
85 Eva H. Önnudóttir, Ólafur Th. Hardarson, “Public Opinion and Politics In Scandinavia” í The Routledge 
Handbook of Scandinavian Politics, ritstj. Peter Nedergaard og Anders Wivel (New York: Routledge, 2018), 145. 
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stjórnmálum í heimalandinu náðu sínu fyrsta stóra stökki í kosningunum 2011 og urðu þriðji 

stærsti flokkurinn á þingi. Flokkurinn náði að greina sig frá öðrum flokkum með því að setja 

fram einfaldar lausnir við flóknum málum ásamt því að halda uppi gagnrýni á veru Finnlands í 

Evrópusambandinu. 

Á undanförnum árum hefur aukinn trúverðugleiki í stefnumálum ásamt minni róttækni 

verið einkennandi leiðarstef hjá norrænum popúlískum flokkum og hefur það m.a. stuðlað að 

góðum árangri í kosningum síðustu ára. Nýlegt dæmi er þegar Norski Framfaraflokkurinn gekk 

inn í ríkisstjórnarsamstarf árið 2013 og í þingkosningum 2015 varð Danski þjóðarflokkurinn 

næst stærsti flokkurinn á þingi. Báðir fyrrnefndu flokkarnir eru skilgreindir sem hluti af 

hefðbundna flokkakerfinu á meðan Svíþjóðardemókratar eru enn jaðarsettir í sænsku 

stjórnmálum vegna skoðana sinna ásamt tengingum við ný-nasista hreyfingar. Þótt þessir 

flokkar hafi náð mikilli fylgisaukningu á síðustu árum hafa þeir enn  ekki komið í staðinn fyrir 

hefðbundnu flokkana.  
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5. Popúlismi í stjórnmálum á Íslandi 

Í gegnum árin hefur flokkakerfið á Íslandi verið mjög stöðugt a.m.k. framan af.  Efnahagsmál 

síðustu ára hafa verið mjög hagstæð með stöðugum hagvexti og lágu atvinnuleysi. Á Íslandi 

hefur popúlismi þess vegna ekki verið fyrirferðarmikill í stjórnmálum og í sumum tilfellum 

verið einfaldlega skilgreindur sem gagnrýni á fjórflokkinn. Á síðastliðnum áratug höfum við 

hins vegar verið að sjá ákveðnar breytingar á stjórnmálakerfinu og fram eru komnir flokkar 

sem hafa með einum eða öðrum hætti daðrað við þá stefnu.  

Upphafið að þeim breytingum markast af fjármálahruni haustsins 2008 og kreppunni sem 

fylgdi í kjölfarið. Afleiðingarnar urðu slit ríkistjórnarsamstarfs Samfylkingar og 

Sjálfstæðisflokksins eftir kröftug mótmæli á Austurvelli. Traust almennings á flokkakerfinu og 

hvernig lýðræðið virkar féll mjög skarpt en hefur verið að stefna upp á við.86 Í þessu ástandi 

skapaðist ákall um annars konar stjórnmál og í kjölfarið fylgdi nokkur flóra af nýjum 

framboðum sem náð hafa að festa sig misvel í sessi. Upp úr þessum aðstæðum kom fram nýr 

flokkur, Borgarahreyfingin sem fékk 7,2% greiddra atkvæða í þingkosningum 2009. Flokkurinn 

sem hafði uppi popúlískan málflutning í kosningabaráttunni, beindi spjótum sínum að 

stjórnmálamönnum og einstaklingum innan bankakerfisins. Öðruvísi nálgun var hins vegar 

hægt að greina með framboði Besta flokksins til sveitastjórnakosninga 2010. Orðræðan sem 

þar mátti greina var ólík öðru sem íslensk stjórnmál höfðu áður þekkt og kristallaðist að mörgu 

leyti sem háð á hefðbundin stjórnmál og orðræðu hennar. Flokkurinn sem lagði mikið fram af 

innihaldslausum loforðum dró hins vegar fljótt úr fyrri málflutningi eftir að flokkurinn gekk inn 

í meirihlutasamstarf í Reykjavíkurborg með Samfylkingunni. 

Þegar kemur að því skoða róttækan hægri popúlisma hefur Ísland ekki haft sömu reynslu 

af þannig stjórnmálum líkt og við höfum séð á hinum Norðurlöndunum. Í European Social 

Survey hefur meðal annars komið fram að Íslendingar eru jákvæðari í garð innflytjenda en flest 

önnur ríki. Rannsóknir hafa einnig leitt í ljós að fáir líti á innflytjendur sem alvarlega ógn við 

þjóðareinkenni Íslendinga. Það er áhugavert í ljósi þess að eitt af einkennum íslenskrar 

stjórnmálamenningar hefur verið sterk þjóðernishyggja sem hefur verið hugleikin flestum 

íslensku stjórnmálaflokkunum í gegnum tíðina.  

                                                           
86 Eva H. Önnudóttir, Ólafur Th. Hardarson, “Public Opinion and Politics In Scandinavia” í The Routledge 
Handbook of Scandinavian Politics, ritstj. Peter Nedergaard og Anders Wivel (New York: Routledge, 2018), 144.  
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Þrátt fyrir þessar forsendur hafa verið dæmi um að flokkar hafi að einhverju leyti daðrað 

við andstöðu við innflytjendur. Frjálslyndi flokkurinn sem stofnaður var 1998 bauð fram á 

árunum 1998 til 2007. Flokkurinn sem hafði hverfst í kringum gagnrýni á kvótakerfið tók 

óvænta stefnu í kosningabaráttunni 2007 þegar flokkurinn leitaði á ný mið og fór að daðra við 

útlendinga andúð sem hafði ekki áður þekkst í íslenskum stjórnmálum. Flokkurinn beindi 

gagnrýni sinni að múslimum og vöruðu við fjölgun þeirra hér á landi og fengu í kjölfarið mikinn 

meðbyr í könnunum. Þrátt fyrir þennan málflutning gætti ekki sömu orðræðu og tíðkast hjá 

öðrum popúlískum flokkum og þess vegna er vafi hvort rétt sé að flokka Frjálslynda flokkinn 

sem popúlista. 87  Nýlegra dæmi um þjóðernis popúlisma er framboð íslensku 

Þjóðfylkingarinnar sem hefur boðið tvisvar fram til Alþingiskosninga nú síðast 2017 en hefur í 

hvorugt skipti verið nálægt því að koma inn manni. 

Á Íslandi höfum við einnig haft dæmi um að eldri flokkar hafi tekið upp popúlíska orðræðu 

og er Framsóknarflokkurinn í stjórnartíð Sigmundar Davíðs eitt skýrasta dæmi um það. 88  

Flokkurinn sem hafði um langt skeið átt í ákveðnum tilvistarvanda, galt afhroð í 

þingkosningunum 2007. Í framhaldi fór þingflokkurinn í algjöra endurskoðun og endurnýjaði 

framboðslistann undir leiðsögn nýja formannsins Sigmundar Davíðs. Flokkurinn sem hafði haft 

sterk tengsl við bændastéttina og áður Samvinnuhreyfinguna leitaði á ný mið með aukinni 

áherslu á þjóðernis orðræðu. Í bland við það var lögð áhersla á mikilvæg þjóðfélagsmál og 

haldið uppi einföldum lausnum við þeim. Með harðri andstöðu gagnvart Icesave samningnum 

ásamt loforðum um skuldaniðurfellingu á húsnæðislánum náði flokkurinn fram ákveðinni 

sérstöðu í stjórnmálunum og fékk við það mikinn meðbyr. Með því stillti hann sér upp gegn 

erlendu fjármálaelítunni og kröfuhöfum föllnu bankanna sem stimplaðir voru sem 

hrægammar. Ásamt því bjó forystan sér til andstæðinga úr ákveðnum fjölmiðlum, 

háskólaprófessorum, stjórnmálamönnum og var þeim stillt upp gegn Heimilunum í landinu. 

Þeir sem gagnrýndu flokkinn voru í mörgum tilfellum skilgreindir sem óvildarmenn flokksins. 

Málflutningur forystunnar var oft á tíðum á allt öðrum stað er áður hafði þekkst innan 

þingflokksins, svo að fyrrum framámönnum innan flokksins blöskraði. Orðræðan var hins vegar 

mun mildari útgáfa af popúlisma en þekkist á meginlandinu og átti meiri samleið með norska 

Framfaraflokknum þegar kom að áherslum. Eftir formanns kosningarnar innan flokksins í 

                                                           
87 Stijn van Kessel. Populist Parties in Europe Agents of Discontent? (Palgrave Macmillan: 2015), 52. 
88 Eiríkur Bergmann, „Populism in Iceland: Has the Progressive Party turned populist?“, Stjórnmál & Stjórnsýsla. 
1. tbl. 11.árg (júní 2015): 47. sótt 20. janúar 2019. doi:10.13177/irpa.a.2015.11.1.3. 
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kjölfar Panama lekans lét Sigmundur Davíð af embætti og sagði sig úr þingflokknum nokkru 

síðar.  Í kjölfar þess dró úr þeim málflutningi er hafði viðgengist og má segja að orðræða 

flokksins sé komin aftur í fyrra horf. 

Á undanförnum árum hafa fleiri flokkar á Íslandi náð árangri sem hafa með einhverju hætti 

daðrað við popúlískar áherslur. Til að rannsaka þá þróun verða Flokkur fólksins, Miðflokkurinn 

og Píratar skoðaðir. Eru þetta flokkar sem hafa að einhverju leyti fallið undir popúlista hugtakið 

eða verið skilgreindir í rannsóknum sem flokkar með popúlísk einkenni. 89  Ásamt því eiga 

flokkarnir sameiginlegt að vera gagnrýnir á ríkjandi stofnanir og stjórnmálaflokka þó með 

ólíkum hætti sé. Hér í framhaldi verður byrjað á stuttri umfjöllun um flokkana og í framhaldi 

farið yfir stefnur þeirra og skoðað hvort þeir falli að einhverju leyti undir fræðilegu 

skilgreininguna á popúlisma. Einnig verður stuðst við nýjustu kosningarannsóknina frá 2017 og 

reynt að greina hvort ákveðið mynstur sé í samanburði á kjósendum þessara flokka. Byrjað 

verður á að skoða eftir lýðfræðilegum þáttum. Í framhaldi verður farið yfir breytur sem er 

ætlað að mæla traust almennings til ólíkra þátta og stofnana samfélagsins, ásamt viðhorfs 

breytum er beinast að efnahag, lýðræði og innflytjendum. Allt eru þetta hlutir sem hafa verið 

nefndir sem áhrifaþættir í auknu fylgi fyrrnefndra hreyfinga í alþjóðlegu samhengi. 

5.1 Miðflokkurinn 

Sigurvegari síðustu sveitarstjórna- og Alþingiskosninga hefur án lítils vafa verið Miðflokkurinn 

sem fékk 10,9% greidda atkvæða 2017 sem er einn besti árangur sem nýr flokkur hefur náð 

hér á landi.  Flokkurinn sem stofnaður var 2017 eftir að Sigmundur Davíð fyrrverandi 

forsætisráðherra klauf sig úr Framsóknarflokknum hefur verið á mikilli siglingu allt þar til 

nýlega. 90  Athygli fjölmiðla gangvart flokknum hefur að mörgu leyti hverfst í kringum 

formanninn sem hefur verið fyrirferðarmikill í íslenskum stjórnmálum allt frá því hann steig 

fyrst inn á sviðið. Flokkurinn skilgreinir sig sem miðjuflokk og er stefna flokksins samkvæmt 

formanninum að taka það besta frá hægri og vinstri í stjórnmálunum. Formaður flokksins hefur 

meðal annars skilgreint stefnu flokksins sem „róttæka rökhyggju“ sem felst í því „…að berjast 

                                                           
89 Caelainn Barr, Seàn Clarke, Paul Lewis, “Measuring populism: how the Guardian charted its rise,” 
theguardian.com, 20. nóvember 2018 https://www.theguardian.com/world/2018/nov/20/measuring-
populism-how-guardian-charted-rise-methodology (sótt 28. nóvember 2018). 
90 mbl, „Miðflokkurinn tapar mestu fylgi,“ mbl.is, 14. nóvember 2018. 
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2018/12/14/midflokkurinn_tapar_mestu_fylgi/ (sótt 15. janúar 2019) 

 

https://www.theguardian.com/world/2018/nov/20/measuring-populism-how-guardian-charted-rise-methodology
https://www.theguardian.com/world/2018/nov/20/measuring-populism-how-guardian-charted-rise-methodology
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2018/12/14/midflokkurinn_tapar_mestu_fylgi/
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gegn kerfinu, taka slaginn fyrir heilbrigða skynsemi og þora að ræða mál sem rétttrúnaðurinn 

bannar umræðu um.“ 91  Að hans mati eru stjórnmálamenn orðnir hræddir við að taka 

umdeildar ákvarðanir. Ásamt því telur forystan að stjórnmálamenn hafi í of ríku mæli fært völd 

til embættismannakerfisins, nefnda og annarra aðila.92 Flokkurinn hefur talað fyrir því að beita 

í auknu mæli einföldum leiðum til að leysa flókin mál. Þótt flokkurinn hafi talað mikið fyrir 

aukinni skynsemi í stjórnmálum hafa áherslur flokksins verið hvað óskýrastar samanborið við 

aðra flokka og hafa aðallega hverfst að efnahagsmálum og uppstokkun á fjármálakerfinu.93 

Þegar hefur komið að því að staðsetja flokkinn á hægri-vinstri kvarðanum hefur hann fallið 

hægra megin við miðju. 

Orðræða flokksins hefur verið á mjög þjóðernislegum grunni sem lýsir sér meðal annars í 

upphafningu á íslenskri menningu og þá skiptir ekki máli hvort um sé ræða mat, orku eða aðra 

íslenska siði. Hefur forystan meðal annars verið gagnrýnin á Evrópusambandið og talað fyrir 

ákveðinni verndarstefnu tengt landbúnaði. Mikil foringjadýrkun hefur verið einkennandi 

meðal flokksmanna sem hafa lofað formanninn ítrekað enda er flokkurinn að mörgu leyti 

hugarfóstur formannsins. Hefðbundin orðræða forystunnar hefur miðað að því að grafa undan 

trausti til fjölmiðla og annarra flokka. Formaðurinn hefur haldið uppi gagnrýni á aðra flokka 

ásamt því að hafa verið í deilum við stjórnsýsluna og fjölmiðla. Miðflokkurinn er t.a.m. eini 

flokkurinn sem hefur það á stefnuskrá sinni að taka Ríkisútvarpið af fjárlögum.94 Formaðurinn 

hefur lýst flokknum sem and-popúlískum en samtímis leiðir hann rök að því að hugtakið sé 

byrjað að fá mun jákvæðari merkingu á Vesturlöndum.95  Samkvæmt fyrrnefndu atriðum fellur 

skipulag og orðræða flokksins vel að fræðilegu skilgreiningunni á popúlisma sem hefur verið 

nefnd hér að ofan og fylgir að mörgu leiti arfleið Sigmundar úr Framsókn.  

                                                           
91 Kjarninn, ”Segir Framsóknarflokkinn hafa verið yfirtekinn í fjandasamlegri yfirtöku,” kjarninn.is, 10. Febrúar 
2017. https://kjarninn.is/frettir/2017-02-10-segir-framsoknarflokkinn-hafa-verid-yfirtekinn-i-fjandsamlegri-
yfirtoku/ (sótt 14. febrúar 2019) 
92 Sjá stefnuskrá flokksins, Málefnaályktanir landsþings Miðflokksins 2018, 
https://midflokkurinn.is/alyktanir2018/ 
93 Viðskiptaráð Íslands, „Skattstefnuþokan: Mikill munur á gagnsæi flokkana, “ vi.is, 25. október 2017, 
https://vi.is/malefnastarf/frettir/Skattstefnuthokan-Mikill-munur-a-gagnsaei-flokkanna/ (sótt 20. desember 
2018) 
94 Kjarninn, ”Miðflokkurinn vill taka rúv af fjárlögum,“ kjarninn.is, 21. apríl 2018 https://kjarninn.is/frettir/2018-
04-21-midflokkurinn-vill-taka-ruv-af-fjarlogum/ (sótt 23. febrúar 2019) 
95 Vísir, „Kryddisíldin 2018”, vísir.is,  31. desember 2018,  http://www.visir.is/k/95453e3b-1f6c-41a4-a4f4-
370ade92684f-1546272069718 (sótt 2. janúar 2019)  Í sama viðtali talar hann um flokkar séu í auknu mæli ekki 
hræddir við að vera skilgreindir popúlistar og séu í sumum tilfelli stoltir af því. 

https://kjarninn.is/frettir/2017-02-10-segir-framsoknarflokkinn-hafa-verid-yfirtekinn-i-fjandsamlegri-yfirtoku/
https://kjarninn.is/frettir/2017-02-10-segir-framsoknarflokkinn-hafa-verid-yfirtekinn-i-fjandsamlegri-yfirtoku/
https://midflokkurinn.is/alyktanir2018/
https://vi.is/malefnastarf/frettir/Skattstefnuthokan-Mikill-munur-a-gagnsaei-flokkanna/
https://kjarninn.is/frettir/2018-04-21-midflokkurinn-vill-taka-ruv-af-fjarlogum/
https://kjarninn.is/frettir/2018-04-21-midflokkurinn-vill-taka-ruv-af-fjarlogum/
http://www.visir.is/k/95453e3b-1f6c-41a4-a4f4-370ade92684f-1546272069718
http://www.visir.is/k/95453e3b-1f6c-41a4-a4f4-370ade92684f-1546272069718
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5.2 Flokkur fólksins  

Flokkur fólksins bauð fyrst fram til Alþingiskosninganna árið 2016. Flokkurinn hefur beitt sér 

hvað mest í félagslegum málefnum og leggur áherslu á málefni aldraðra og öryrkja og annarra 

sem þeim finnst aðrir stjórnmálaflokkar hafa vanrækt. Flokkurinn hefur að einhverju leyti 

hverfst um formann flokksins Ingu Sæland sem hefur verið ásökuð um popúlíska orðræðu og 

hefur opinberlega sagst ekkert skammast sín fyrir það og líti það frekar jákvæðum augum. Inga 

segir að hún finni fyrir ákalli um breytingar og að flokksmenn hennar séu ekki sáttir við þá 

stöðu sem sé í samfélaginu í dag. Að hennar mati og fleiri flokksmanna er upplifunin sú að 

hefðbundnu flokkarnir hafi misst sjónar á grunnmálefnum samfélagsins sem flokkarnir eru 

kosnir til að sinna. Flokkurinn hefur hins vegar ítrekað verið bendlaður við rasíska orðræðu 

með því að bera saman kostnað við móttöku flóttafólks samanborið við skort á úrræðum fyrir 

fátækt fólk á Íslandi. Flokkurinn hefur verið andvígur inngöngu í Evrópusambandið. Ásamt því 

hefur flokkurinn verið gagnrýnin á erlent samstarf þegar kemur að landamæravörslu og þá 

aðallega Schengen. 96  Þegar komið hefur að því að skilgreina flokkinn á hægri-vinstri 

kvarðanum hefur hann fallið hægra megin við miðju. Flokkurinn hefur verið ásakaður um 

popúlisma sem hefur falist í því hvernig hann hefur stillt upp almenningi og þá aðallega eldri 

borgurum og öryrkjum gegn flóttafólki.97 

5.3 Píratar 

Píratar er frjálslyndur íslenskur miðjuflokkur sem stofnaður var 2012. Hugmyndafræði Pírata 

er alþjóðleg og má rekja hana til Svíþjóðar þar sem fyrsti flokkurinn var stofnaður eftir þeirri 

hugmyndafræði 2006. Áherslur flokksins hafa beinst í miklu mæli að lýðræðisumbótum og 

byggir flokksstarfið á flötum strúktúr. Í stefnu Pírata er talað fyrir auknu gegnsæi á 

stjórnsýsluna með því markmiði að styðja betur við lýðræðið og auka traust fólks á stofnunum 

samfélagsins. Opinber stefnuskrá flokksins er ekki ítarleg og er stefna flokksins mótuð af 

almannavilja flokksmanna sem fer fram á sérstökum umræðu- og kosningavef flokksins. 

Flokkurinn hefur viljað virkja almenning í auknu mæli og talað fyrir auknu vægi beins lýðræðis 

og hefur kallað eftir þjóðaratkvæðagreiðslum þegar kemur að mikilvægum álitarmálum. 

                                                           
96 Vísir.is, „Vill kanna þann möguleika að ganga úr Schengen samstarfinu.“ Vísir.is, 8. september 2018, 
http://www.visir.is/g/2018180909004 (sótt 20. febrúar 2019)  
97 Kjarninn, „Inga Sæland: Hælisleitendur teknir fram yfir fjölskyldur í borginni,“ kjarninn.is, 5. september 2017  
https://kjarninn.is/frettir/2017-09-05-inga-saeland-haelisleitendur-teknir-fram-yfir-fjolskyldur-i-borginni/ (sótt 
5. janúar 2019) 

http://www.visir.is/g/2018180909004
https://kjarninn.is/frettir/2017-09-05-inga-saeland-haelisleitendur-teknir-fram-yfir-fjolskyldur-i-borginni/
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Píratar hafa einbeitt sér að málum sem þeir telja hafi hvað mest áhrif á stöðu fólks og telja að 

séu í mörgum tilfellum vanrækt. Flokkurinn hefur talað fyrir róttækum kerfisbreytingum og 

meðal annars barist fyrir nýrri stjórnarskrá og breytingum þegar kemur að höfundaréttar 

löggjöf.98 

Þótt talsmenn flokksins séu gagnrýnir á stofnana kerfið og stjórnmálin þá gætir ekki sömu 

orðræðu eins og hjá hinum fyrrnefndu flokkum. Hefur flokksmönnum þó verið tíðrætt um að 

ásaka stjórnmálamenn um spillingu. Einnig hefur grasrót Pírata verið mjög hávær og gagnrýnin 

á ríkjandi valdastrúktúr og talað um hina spilltu elítu. Hins vegar er það álitamál hvort rétt sé 

að flokka Pírata sem popúlista og hefur flokkurinn verið til skiptis skilgreindur í þá veru í 

erlendum rannsóknum.99  Flokkurinn er t.a.m. hluti af alþjóðlegri hreyfingu sem skilgreinir 

almenning ekki sem einsleitan hóp. Líkt og hjá öðrum stjórnmálahreyfingum hafa flokksmenn 

ekki viljað kalla sig popúlista og líta frekar á sig sem umbótaafl.100 Hefur flokkurinn verið 

skilgreindur sem miðjuflokkur sem hallar sér meira til vinstri.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
98 Tara John, „Everything You Need to know About Iceland´s Pirate Party,” time.com, 28. október 2018, 

http://time.com/4549089/iceland-pirate-party-general-election-populist/ (sótt 20. nóvember 2018) 
99 Stijn skilgreinir Pírata ekki sem popúlista: Stijn van Kessel, Populist Parties in Europe: Agents of Discontent?, 
(Palgrave Macmillan 2015), 52. Á meðan aðrar umfjallanir eru í þá átt : Charles Duxbury, „A pirate Party Floats 
on Europe´s Populist Wave,” Wall Street journal, 27. október 2016 https://www.wsj.com/articles/a-pirate-
party-floats-on-europes-populist-wave-1477551602 (sótt 20 nóvember) 
100 Kvennablaðið, „Pirates vs Populism,” kvennbladid.is, 16. febrúar 2017, 
https://kvennabladid.is/2017/02/16/pirates-vs-
populism/?fbclid=IwAR1QsXBnRj9gnbI5Ab3IpQFkFXt2lOf1KMxr6FUmY3wck1ZLGt1AYlIHUVI (sótt 22. febrúar 
2019)  

http://time.com/4549089/iceland-pirate-party-general-election-populist/
https://www.wsj.com/articles/a-pirate-party-floats-on-europes-populist-wave-1477551602
https://www.wsj.com/articles/a-pirate-party-floats-on-europes-populist-wave-1477551602
https://kvennabladid.is/2017/02/16/pirates-vs-populism/?fbclid=IwAR1QsXBnRj9gnbI5Ab3IpQFkFXt2lOf1KMxr6FUmY3wck1ZLGt1AYlIHUVI
https://kvennabladid.is/2017/02/16/pirates-vs-populism/?fbclid=IwAR1QsXBnRj9gnbI5Ab3IpQFkFXt2lOf1KMxr6FUmY3wck1ZLGt1AYlIHUVI
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6. Greining á fylgi flokkana  

Í töflum I til IV sjáum við lýðfræðilegu þætti íslenskra kjósenda úr íslensku 

kosningarannsókninni árið 2017 og eru niðurstöðurnar að mörgu leyti áhugaverðar.  

Tafla I – Aldur kjósenda 

 18-32 33-46 47-59 60-93 

Samfylkingin (S) 11,7% 12,2% 14,6% 16,6% 

Framsóknarflokkurinn (B) 11,4% 12,0% 12,2% 9,6% 

Sjálfstæðisflokkurinn (D) 18,9% 21,5% 27,9% 28,7% 

Vinstrihreyfingin grænt 
framboð (V) 

27,2% 18,0% 18,4% 17,8% 

Píratar (P) 12,4% 12,5% 5,4% 2,5% 

Viðreisn (C) 7,5% 11,0% 6,8% 5,7% 

Miðflokkinn (M) 7,3% 10,5% 8,7% 9,4% 

Flokkur fólksins (F) 3,6% 2,5% 6,0% 9,8% 

Fjöldatölur 
386 401 369 512 

100% 100% 100% 100% 

* Aldur svarenda 101 

Aldursamsetning kjósenda flokkana er mjög ólík. Kjósendur Pírata eru aðallega á yngra 

aldursbilinu á meðan Miðflokkurinn nær meira til fólks á miðjum aldri. Flokkur fólksins er 

sterkastur meðal eldri kjósenda. 

Tafla II - Kyn 

 Samfylkingin 
(S) 

Framsóknar 
flokkurinn 

(B) 

Sjálfstæðis 
flokkurinn 

(D) 

Vinstri 
hreyfingin 

grænt 
framboð 

(V) 

Píratar 
(P) 

Viðreisn 
(C) 

Miðflokkinn 
(M) 

Flokkur 
fólksins 

(F) 
Fjöldatölur 

Karl 12,8% 11,2% 26,8% 13,8% 9,5% 8,2% 11,3% 6,5% 
843 

100% 

Kona 15,2% 11,2% 22,2% 26,7% 6,2% 7,0% 6,7% 5,0% 
825 

100% 

* Er svarandi karl eða kona? 

Þegar skoðuð er samsetning kjósendahópanna eftir kyni sést að flokkar með popúlísk einkenni 

höfða meira til karla og sérstaklega Miðflokkurinn sem sker sig að einhverju leyti frá hinum 

flokkunum með mun meira fylgi meðal karla. 

                                                           
101 Breytunni aldri var flokkaskipt í fjóra hluta 
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Tafla III - Menntun 

  
Grunnskólanámi 

lokið 
Framhaldskólastigi 

lokið / bóknám 
Iðnmenntun 

lokið 
Háskólamenntun 

lokið 

Samfylkingin (S) 10,40% 11,80% 11,40% 17,80% 

Framsóknarflokkurinn (B) 17,50% 12,40% 10,60% 6,60% 

Sjálfstæðisflokkurinn (D) 27,30% 32,70% 25,60% 23,00% 

Vinstrihreyfingin grænt 
framboð (V) 

13,50% 21,60% 13,40% 23,30% 

Píratar (P) 4,30% 7,80% 5,50% 8,50% 

Viðreisn (C) 2,20% 2,60% 5,90% 13,20% 

Miðflokkinn (M) 13,80% 5,20% 17,30% 5,10% 

Flokkur fólksins (F) 11,00% 5,90% 10,20% 2,60% 

Fjöldatölur 
326 153 254 623 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

* Menntun svarenda, flokkuð 

Þegar skoðuð er samsetning kjósendahópanna varðandi menntun sjáum við mun hærra 

hlutfall iðnmenntaðra hjá Miðflokknum og Flokki Fólksins á meðan Píratar skera sig ekki úr og 

eru í svipuðum hlutföllum og aðrir flokkar.  

Tafla IV - Búseta 

  
Samfylkingin 

(S) 

Framsóknar 
flokkurinn 

(B) 

Sjálfstæðis 
flokkurinn 

(D) 

Vinstri 
hreyfingin 

grænt 
framboð 

(V) 

Píratar 
(P) 

Viðreisn 
(C) 

Miðflokkinn 
(M) 

Flokkur 
fólksins 

(F) 
Fjöldatölur 

Höfuð 
borgar-
svæðið 

12,80% 7,40% 26,70% 17,60% 10,90% 9,10% 8,40% 7,20% 
125273 

100% 

Lands 
byggðin 

11,20% 17,30% 23,60% 16,30% 6,50% 2,60% 15,90% 6,50% 
68116 

100% 

* Kjósendur flokkana eftir landsvæði 102 

Þegar skoðað er samsetning kjósendahópanna eftir búsetu úr tölum Hagstofunnar sést að 

Píratar sækja fylgi sitt að mestu leyti af höfuðborgasvæðinu meðan fylgi Flokks fólksins dreifist 

frekar jafnt milli höfuðborgarsvæðisins og landsbyggðarinnar. Aftur á móti mælist 

Miðflokkurinn mun sterkari utan höfuðborgasvæðisins.  

Þegar kemur að því að bera saman viðhorfsbreytur í töflum 5 til 10 skera flokkarnir sig að 

einhverju leyti frá hefðbundnu flokkunum .  

                                                           
102 Tölur frá Hagstofu Íslands 
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Tafla V – Afstaða til málamiðla 

 Samfylkingin 
(S) 

Framsóknar 
flokkurinn 

(B) 

Sjálfstæðis 
flokkurinn 

(D) 

Vinstri 
hreyfingin 

grænt 
framboð 

(V) 

Píratar (P) 
Viðreisn 

(C) 
Miðflokkinn 

(M) 

Flokkur 
fólksins 

(F) 

Mjög 
sammála 

2,7% 4,7% 6,9% 4,1% 4,2% 3,3% 9,4% 10,2% 

Frekar 
sammála 

16,6% 23,1% 15,9% 16,5% 24,6% 13,1% 21,6% 34,1% 

Hvorki 
sammála 
né 
ósammála 

7,6% 10,1% 3,7% 10,4% 11,0% 5,7% 10,1% 10,2% 

Frekar 
ósammála 

48,9% 40,8% 47,6% 50,0% 42,4% 45,1% 40,3% 34,1% 

Mjög 
ósammála 

24,2% 21,3% 25,9% 19,0% 17,8% 32,8% 18,7% 11,4% 

Fjöldatölur 
223 169 378 316 118 122 139 88 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

* Spurt er: Það sem fólk kallar málamiðlanir í stjórnmálum er í raun það að svíkja 

sannfæringu sína? 

Þegar tekið er saman hverjir eru frekar sammála og mjög sammála um að málamiðlanir í 

stjórnmálum séu svik við kjósendur mælist Miðflokkurinn með 31% og Flokkur fólksins með 

44,3%  sem er mun hærra en hjá öðrum flokkum. Píratar skera sig hins vegar ekki frá 

hefðbundnu flokkunum og eru áþekkir Framsókn í þeim efnum.   

Tafla VI – Afstaða til Innflytjenda 

 Samfylkingin 
(S) 

Framsóknar 
flokkurinn 

(B) 

Sjálfstæðis 
flokkurinn 

(D) 

Vinstrihreyfingin 
grænt framboð 

(V) 

Píratar 
(P) 

Viðreisn 
(C) 

Miðflokkinn 
(M) 

Flokkur 
fólksins 

(F) 

Mjög 
sammála 

2,6% 9,7% 14,3% 4,2% 0,0% 7,4% 24,1% 12,5% 

Frekar 
sammála 

21,1% 21,0% 27,2% 5,6% 0,0% 11,1% 39,7% 43,8% 

Hvorki 
sammála 
né 
ósammála 

2,6% 9,7% 10,9% 8,5% 5,0% 3,7% 8,6% 3,1% 

Frekar 
ósammála 

73,7% 59,7% 47,6% 81,7% 95,0% 77,8% 27,6% 40,6% 

Fjöldatölur 
38 62 147 71 20 27 58 32 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

* Spurt er: Hversu sammála eða ósammála ert þú því að innflytjendur séu alvarleg ógn 

við þjóðareinkenni okkar? 
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Þegar skoðuð eru viðhorf til innflytjenda koma fram áhugaverðar niðurstöður.  Ef 

samandregnar eru upplýsingar yfir þá sem eru mjög og frekar sammála eru 64% kjósenda 

Miðflokkurinn og 54% kjósenda Flokkur fólksins sammála því að innflytjendur séu ákveðin ógn 

við þjóðareinkenni okkar. Eru þeir með langt neikvæðustu viðhorfin gagnvart innflytjendum 

og skera sig þar frá öðrum flokkum. Píratar eru aftur á móti á sama mælikvarða með jákvæðust 

viðhorf til innflytjenda í samanburði við aðra flokka. Taka verður með í myndina að mikil breidd 

er á dreifingu milli flokka er mjög 

Áhugavert er að skoða þetta í samhengi við að Ísland er samkvæmt flestum mælikvörðum 

skilgreint sem eitt af frjálslyndustu ríkjum á Vesturlöndum þegar kemur að félagslegum 

málefnum. Niðurstöður hafa sýnt að fáir líti á innflytjendur sem alvarlega ógn við 

þjóðareinkenni Íslendinga og samkvæmt nýjustu kosningarannsóknum hefur viðhorf 

Íslendinga gagnvart útlendingum og innflytjendum verið að batna á undanförnum árum og 

mælist jákvæðast  samanborið við Norðurlöndin.103  

Tafla VII – Afstaða til efnahagsins 

 Samfylkingin 
(S) 

Framsóknar 
flokkurinn 

(B) 

Sjálfstæðis 
flokkurinn 

(D) 

Vinstri 
hreyfingin 

grænt 
framboð 

(V) 

Píratar 
(P) 

Viðreisn 
(C) 

Miðflokkinn 
(M) 

Flokkur 
fólksins 

(F) 

Batnað 
mjög mikið 

6,2% 11,6% 27,2% 5,7% 4,9% 11,2% 9,5% 2,2% 

Batnað 
nokkuð 

47,3% 51,9% 55,7% 43,8% 44,7% 64,0% 43,5% 54,8% 

Lítið breyst 42,5% 33,1% 16,1% 47,3% 44,7% 24,8% 40,8% 36,6% 

Versnað 
nokkuð 

3,5% 3,3% 1,0% 2,2% 4,1% 0,0% 5,4% 5,4% 

Versnað 
nokkuð 

3,5% 3,3% 1,0% 2,2% 4,1% 0,0% 5,4% 5,4% 

Versnað 
mjög mikið 

0,4% 0,0% 0,0% 1,0% 1,6% 0,0% 0,7% 1,1% 

Fjöldatölur 
226 181 404 315 123 125 147 93 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

* Spurt er: Myndirðu segja að á síðustu 12 mánuðum hafi efnahagsástandið á Íslandi 

batnað mjög mikið, batnað nokkuð, lítið breyst, versnað nokkuð eða versnað mjög mikið 

                                                           
103 Samanburður frá kosningarannsóknum frá 2007 til 2017 
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Þegar spurt er hvort fólk upplifi að efnahagsástandið hafi batnað sýna flokkarnir þrír ekki 

marktækan mun miðað við aðra flokka. Síðustu ár hefur staða efnalífsins verið mjög góð með 

stöðugum hagvexti og þess vegna koma niðurstöðurnar ekki á óvart. 

Tafla VIII – Traust til stjórnmálanna 

 Samfylkingin 
(S) 

Framsóknar 
flokkurinn 

(B) 

Sjálfstæðis 
flokkurinn 

(D) 

Vinstri 
hreyfingin 

grænt 
framboð 

(V) 

Píratar 
(P) 

Viðreisn 
(C) 

Miðflokkinn 
(M) 

Flokkur 
fólksins 

(F) 

Yfirleitt 8,4% 6,7% 9,0% 1,2% 1,5% 1,6% 5,3% 0,0% 

Mörgum 27,7% 21,3% 25,1% 19,9% 20,9% 23,0% 18,7% 6,1% 

Sumum 47,9% 57,3% 51,8% 58,4% 46,3% 59,0% 41,3% 32,7% 

Fáum 14,3% 12,4% 12,6% 19,9% 28,4% 14,8% 32,0% 51,0% 

Engum 1,7% 2,2% 1,5% 0,6% 3,0% 1,6% 2,7% 10,2% 

Fjöldatölur 
119 89 199 166 67 61 75 49 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

* Spurt er: Finnst þér stjórnmálamönnum yfirleitt vera treystandi finnst þér mörgum 

þeirra vera treystandi er sumum treystandi fáum eða kannski engum? 

Traust gagnvart stjórnmálamönnum er einnig áhugaverður mælikvarði. Hefur þróunin verið í 

átt að minna trausti.104 Þegar tekið er saman þá sem treysta „fáum“ og „engum“ má sjá að 

kjósendur flokkana þriggja bera áberandi minna traust til stjórnmálamanna heldur en 

kjósendur annarra flokka. Í tilfelli Pírata er og Miðflokksins eru það 31,4% og 34,7 á meðan 

Flokk fólksins sker sig úr með 61,2%. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
104   Háskóli Íslands Félagsvísindastofnun.  “Mun hærra hlutfall Íslendinga telja að stjórnmálamenn á Íslandi séu 

viðriðnir spillingu nú en fyrir 2 árum.” http://fel.hi.is/stjornmalamenn_spilling_2018 (sótt 18. janúar 2019) 

 

http://fel.hi.is/stjornmalamenn_spilling_2018
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Tafla IX – Afstaða til lýðræðisins 

 Samfylkingin 
(S) 

Framsóknar 
flokkurinn 

(B) 

Sjálfstæðis 
flokkurinn 

(D) 

Vinstri 
hreyfingin 

grænt 
framboð 

(V) 

Píratar 
(P) 

Viðreisn 
(C) 

Miðflokkinn 
(M) 

Flokkur 
fólksins 

(F) 

Mjög 
ánægð(ur) 

3,5% 7,3% 16,4% 4,2% 4,7% 5,0% 10,3% 3,2% 

Frekar 
ánægð(ur) 

50,2% 72,1% 70,5% 54,8% 39,5% 69,4% 51,4% 34,4% 

Ekki mjög 
ánægð(ur) 

36,1% 16,8% 10,3% 31,5% 34,9% 19,8% 21,9% 32,3% 

Alls ekki 
ánægð(ur) 

10,1% 3,9% 2,8% 9,4% 20,9% 5,8% 16,4% 30,1% 

Fjöldatölur 
227 179 397 330 129 121 146 93 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

* Spurt er: Ertu almennt mjög ánægð(ur) frekar ánægð(ur) ekki mjög ánægð(ur) eða alls 

ekki ánægð(ur) með hvernig lýðræðið virkar á Íslandi? 

Þegar spurt er um ánægju með lýðræðið og skoðað fyrir þá sem eru ekki ánægðir og alls ekki 

ánægðir eru kjósendur flokkana þriggja með neikvæðustu viðhorfin ásamt Samfylkingu og VG. 

Miðflokkurinn mælist með 38,1% og er í samræmi við aðra flokka á borði við Samfylkinguna 

og VG, en óánægja er minnst hjá kjósendum Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og Viðreisnar. 

Viðhorf til stöðu lýðræðisins er hins vegar áberandi neikvæðast hjá Flokki fólksins (62,4%) og 

Pírötum (55,8%). 

Tafla X 

 Samfylkingin 
(S) 

Framsóknar 
flokkurinn 

(B) 

Sjálfstæðis 
flokkurinn 

(D) 

Vinstri 
hreyfingin 

grænt 
framboð 

(V) 

Píratar 
(P) 

Viðreisn 
(C) 

Miðflokkinn 
(M) 

Flokkur 
fólksins 

(F) 

Mjög 
sammála 

4,5% 9,8% 10,0% 5,6% 3,2% 3,2% 11,8% 8,0% 

Frekar 
sammála 

10,3% 24,7% 24,6% 14,7% 16,0% 11,9% 30,1% 18,4% 

Hvorki 
sammála 
né 
ósammála 

0,4% 4,0% 4,6% 5,3% 4,0% 4,0% 2,9% 3,4% 

Frekar 
ósammála 

29,5% 33,3% 34,9% 32,8% 28,0% 31,0% 30,9% 35,6% 

Mjög 
ósammála 

55,4% 28,2% 25,9% 41,6% 48,8% 50,0% 24,3% 34,5% 

Fjöldatölur 
224 174 370 320 125 126 136 87 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

* Spurt er: Það er gott fyrir Ísland að hafa sterkan forsætisráðherra, jafnvel þó að hann 

eða hún fari á svig við reglur til að koma hlutum í framkvæmd 
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Þegar spurt er hvort gott sé að hafa sterkan forsætisráðherra þótt hann fari á svig við reglur 

og skoðað fyrir þá sem eru „mjög“ og „frekar sammála“ þá á það mest við hjá kjósendum 

Miðflokksins, en næstir í röðinni eru Sjálfstæðisflokkur, Framsóknarflokkur og Flokkur fólksins. 

Þegar skoðaðar eru fyrrgreindar viðhorfsbreytur sést að kjósendur Miðflokksins og 

Flokks fólksins skera sig frá öðrum flokkum. Sýna þeir áberandi neikvæðust viðhorf gagnvart 

innflytjendum ásamt því að vera óánægðir með lýðræðið og bera lítið traust til 

stjórnmálamanna. Eru þetta oft lýsandi dæmi um viðhorf kjósenda popúlista flokka á 

meginlandi Evrópu. Er þetta í samræmi við niðurstöður Huldu Þórisdóttur sem voru á þá leið 

að kjósendur Flokks fólksins árið 2016 væru einnig líklegastir til þess að aðhyllast 

popúlisma.105 Kjósendur Píratar deila  að einhverju leyti þeim viðhorfum að bera lítið traust 

til stjórnmála og eru einnig í þeim hópi sem eru óánægðastir með lýðræðið. Þegar kemur að 

því að skoða viðhorf til innflytjenda skera Píratar sig frá Miðflokki og Flokki fólksins að því leyti 

að viðhorf þeirra eru jákvæðust í samanburði við alla flokkana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
105 mbl.is, „Nær að bera saman Ísland og Katar,” mbl.is, 18. apríl 2018, 
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2018/04/18/naer_ad_bera_saman_island_og_katar/ (sótt 18. janúar 2019) 

https://www.mbl.is/frettir/innlent/2018/04/18/naer_ad_bera_saman_island_og_katar/
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7. Helstu niðurstöður og umræða 

Markmið ritgerðarinnar hefur verið að skilgreina popúlisma, þróun hans í alþjóðlegu samhengi 

og bera saman við íslenskan veruleika. Ef litið er til baka hafa síðustu tveir áratugir verið þeir 

áhrifamestu í sögu popúlismans sem hefur í mörgum tilfellum náð að hreyfa við orðræðu og 

hafa að einhverju marki áhrif á hina hefðbundnu flokka. Popúlismi hefur verið mest áberandi 

í uppgangi róttækra hægri popúlistaflokka og afleiðingarnar sem við glímum við er að fram eru 

komnar í nokkrum löndum ríkisstjórnir sem hafna frjálslyndu lýðræði. Að skilja uppgang 

þessara afla er orðið eitt mikilvægasta viðfangsefni stjórnmála samtímans.  

Allt frá 1990 hefur popúlismi verið reglulegur þáttur í stjórnmálum á Vesturlöndum. Fyrir 

því hafa verið nefndar efnahags-, stjórnmála- og félagslegar breytingar sem hafa gert 

flokkunum auðveldara að ná til stærri hóps kjósenda. Aukin viðhorf í þá átt verður að líta á 

sem niðurstöðu sem sé að einhverju leyti samspil þeirra margvíslegu breyta sem fjallað er um 

í ritgerðinni. Lykilþáttur í uppgangi þeirra hefur falist í auknum trúverðugleika á stefnum og 

flokkstarfi, ásamt því sýna flokkarnir meiri hófsemi í orðræðu. Þótt þær hreyfingar sem komnar 

eru fram hafi náð miklum árangri á undanförnum árum hafa þær enn ekki komið í staðinn fyrir 

hefðbundnu flokkana. 

Hugtakanotkunin skiptir máli og greina má ákveðið samræmi í umræðunni milli popúlisma 

og lýðskrums sem er að mörgu leyti það sem flestir tengja við hugtakið. Fræðilega hugtakið 

yfir popúlisma er hins vegar yfirgripsmeira heldur en einfaldur loforðaflaumur eða móðgandi 

orðræða. Nokkurs ágreinings gætir hins vegar um fræðilega hugtakið sem afmarkaða 

hugmyndafræði. Gagnrýni á elítuna og skilgreining á almenningi sem einsleitum hópi eru hvort 

tveggja nauðsynlegar forsendur ásamt siðferðilegum greinarmun á almenningi og elítunni. 

Þrátt fyrir þessa snertifleti er hugmyndafræði popúlismans ekki yfirgripsmikil og hefur ekki 

heildarsvör við félagslegum vandamálum samtímans. Fræðimenn hafa þess vegna lýst 

popúlisma sem þunnri hugmyndafræði sem þrífst ekki nema í samfloti við heildstæðari 

kenningar. Að mörgu leyti væri nákvæmara að skilgreina hugtakið sem afstöðu til 

valdakerfisins heldur en tiltekna hugmyndafræði.  

Popúlisma er ýmist skilgreindur til hægri eða vinstri sem á að einhverju leyti rétt á sér en 

er ekki hafið yfir gagnrýni. Þegar greina á milli hefur munurinn á hægri og vinstri popúlisma 

aðallega falist í því hvernig flokkarnir skilgreina almenning og hverjum útilokun flokkana 
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beinist gegn. Þeir popúlistaflokkar sem komnir eru fram í sviðsljósið eru einnig jafn ólíkir og 

þeir eru margir og oft erfitt að skilgreina hvað þeir standa fyrir. 

Þrátt fyrir það hefur verið bent á að flokkar sem falla undir popúlista skilgreininguna eiga 

oft á tíðum meira sameiginlegt en kjósendur þeirra. Nýjustu rannsóknir benda á að þótt hægt 

sé í einhverjum tilfellum að álykta um kjósendahóp popúlista flokka í ákveðnum ríkjum getur 

í mörgum tilfellum reynst erfitt að yfirfæra þann samanburð milli ríkja. Þeir lýðfræðilegu þættir 

sem hafa hins vegar sýnt mesta forspárgildi í fyrri rannsóknum er menntun og kyn. Flestir 

fræðimenn deila hins vegar ekki þeirri sýn og hafa uppi hefðbundnari mynd af kjósendum 

þessara flokka.  

Á Norðurlöndunum á popúlismi sér langa sögu sem er í andstöðu við það sem oft er haldið 

fram að um sé að ræða skammtímabundið og nýlegt fyrirbrigði. Ef litið er til Norðurlandanna 

hafa popúlista flokkar þar farið á nokkrum áratugum frá því að vera jaðarsettir yfir í að vera 

órjúfanlegur hluti af stjórnmálakerfinu. Popúlismi í íslensku samhengi á sér mun styttri sögu 

og hefur ekki verið fyrirferðarmikill meðal stjórnmála hreyfinga. Flokkakerfið var tiltöluleg 

stöðugt fram að hruni fjármálakerfisins 2008 og það er ekki fyrr en á síðustu árum sem við 

höfum verið að sjá verulegar breytingar á stjórnmálakerfinu. Sá flokkur sem hefur komist hvað 

næst því er Framsóknar flokkurinn í stjórnartíð Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar. 

Í ritgerðinni var fjallað sérstaklega um þrjá nýja flokka, Flokk fólksins, Miðflokkinn og Pírata 

sem fengið hafa umtalsvert fylgi á síðustu árum. Rætt var hvort eðlilegt sé að skilgreina þá sem 

popúlíska í fræðilegu samhengi eða hvort sú samlíking sé á einhvern hátt villandi. Þegar kemur 

að því að greina flokkana eru þeir að mörgu leyti ólíkir þegar kemur að flokkstarfi og 

stefnumálum en eiga það sameiginlegt að sýna ákveðin popúlísk einkenni. Af þeim flokkum 

eru Miðflokkurinn og Flokkur fólksins þeir sem falla hvað best undir fræðilegu skilgreininguna. 

Það sést vel á orðræðu flokkana hvernig þeir stilla upp almenningi gagnvart ólíkum hópum 

samfélagsins. Hjá Miðflokknum felst það í því hvernig orðræðan beinist gegn stjórnsýslunni og 

fjölmiðlum og hvernig hagsmunir séu andstæðir hagsmunum almennings. Hjá Flokki fólksins 

hefur það aftur á móti birst í því hvernig flokkurinn hefur stillt upp hagsmunum eldri borgara 

og öryrkja gegn flóttafólki. Hins vegar er það álitamál hvort rétt sé að flokka Pírata sem 

popúlista. Þrátt fyrir mikla gagnrýni á stjórnkerfinu beinist orðræða þeirra ekki í sama mæli að 

því að stilla upp ólíkum hópum sem andstæðum fylkingum. Flokkurinn skilgreinir almenning 
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heldur ekki sem einsleitan hóp og byggir flokkstarfið á flötum strúktúr ásamt því að vera 

jákvæðir í garð alþjóðarsamvinnu. 

Þegar kemur að því að greina lýðfræðilega þætti kjósenda flokkanna falla kjósendur Flokks 

fólksins og Miðflokksins að einhverju leyti vel að hefðbundnu skilgreiningu á kjósenda hópi 

hægri popúlista flokka. Höfða flokkarnir meira til eldri kjósenda ásamt því að mælast 

hlutfallslega hærri meðal karla með lægra menntunarstig. Miðflokkurinn ásamt Flokk fólksins 

hafa einnig áberandi neikvæðustu viðhorfin gagnvart innflytjendum. Píratar höfða aftur á móti 

aðallega til yngri hóps kjósenda og þegar kjósendur eru greindir eða flokkaðir eftir 

menntunarstigi kemur í ljós að kjósendur Pírata eru áþekkir hefðbundnu flokkunum. Píratar 

skera sig hins vegar frá hinum flokkunum og eru með jákvæðustu viðhorfin í garð innflytjenda. 

Hversu mikið er hægt að álykta út frá þessum niðurstöðum er hins vegar álitarmál. Þó 

rökstyðja megi að Miðflokkurinn og Flokkur fólksins falli að einhverju marki að skilgreiningum 

fræðimanna á popúlískum flokkum og þeirra fylgjendum. 
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