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Det populisme-politiske landskab 





”Populisterne er altid de andre” 

 
Politiske bevægelser, der positionerer sig i 
modsætning til de herskende eliter. De hævder 
at være folkets sande repræsentanter. Vox 
populi.  
 
Moralen på deres side. ’Det rene folk’. 
 
Antidemokrater og antipluralister?  
 



Begrebet populisme 



Hvad er de populistiske bevægelser 
kendetegnet ved? 
 
Nationalisme  
 
Anti-elite  
 
Kommunikation og sprogbrug  



Hvorfor er populisme vigtigt at diskutere? 

•  Eksklusion af 
befolkningsgrupper 
fra debatten. 
Demokrati?  

•  Modstand mod det 
etablerede. Hvad 
betyder oprøret? 
Hvilke konsekvenser 
får det?  

•  Hvad siger det om 
vores demokrati?  

[Title på præsentation her] 



Hvorfor er populisme 
interessant at 
diskutere? 



Hvorfor opstår populistiske partier og bevægelser? 

•  Store samfundsændringer 
▪  Globalisering 

▪  Automatisering, digitalisering og 
jobtab 

▪  Social usikkerhed 

[Title på præsentation her] 





I løbet af de næste 20 år vil op mod 900.000 job 
kunne blive automatiseret i Danmark  



Hvad er det der automatiseres i de respektive stillinger? 
 



Men det overordnede billede – og tal – er meget usikkert!  



Generel polarisering  













Hvad udspringer populismen 
af? Hvad er den imod?  

 
•  Økononomisk 

globalisering  
 
og/eller 
 
•  Indvandring m.m. 



Hvorfor stemmes der på populistiske partier? 



Hvorfor stemmes der på populistiske partier? 



Hvorfor stemmes der på populistiske partier? 

”Negative økonomiske chok øger den relative 
vælgermæssige succes for ikke-midtsøgende politikere 
på begge sider af det politiske spektrum.”  

 
”Højrefløjs-populister har det med at opstå i tider med 

økonomiske trængsler og jobusikkerhed.”  



Hvorfor stemmes der på populistiske partier? 

Økonomisk modgang kan øge støtten til hjemstavnspolitikere, der fører 
kampagne ved at opmuntre vælgerne til at identificere sig med deres 
’racemæssige eller etniske gruppe’.  

 
Højreekstreme partier har haft succes i europæiske lande, der har været 

hårdt ramt af krisen.  
Franske og tyske regioner, der har været mere eksponerede for handel 

med lavtlønslande har set større stigninger i støtten til det ekstreme 
højre. 

Britiske regioner, der var mere udsat for handel med Kina stemte i højere 
grad for Brexit. 

Europæiske regioner, der var ekstra udsat for krisen stemte i højere grad 
på anti-elite, euroskeptiske partier.  



Trump, populisme – og kernevælgere   



Trump, populisme – og kernevælgere   



Dansk Folkeparti – og kernevælgere   



”Folkets genkomst” i politik 

 

”Folkets genkomst i politik 
kan være tegn på en 
tiltrængt demokratisering” 

 

Afhænger det af hvilket 
land, udviklingen sker i?  

  
 



Hvad gør populisme ved måden, vi fører 
politik? 



Hvilken rolle spiller medierne i det? 
Polarisering?  



Hvilke konsekvenser får de ’populistiske 
regeringer’? 



Populisme vs. demokrati? 



Hvad nu?  

•  Populistiske partier har opnået fremgang de sidste årtier 

•  Populistiske partier er kendetegnet ved antielitisme, eksklusion 
og simpel kommunikation, der brænder igennem 

•  Store samfundsmæssige omvæltninger danner grobund for 
populisme 

•  Men den ofte utilgængelig samfundsdebat synes også at være 
en del af baggrunden  

 

 



Hvad nu?  

•  Vi skal se populisme som en reaktion på en følelse af at føle 
sig overset 

•  De oplevede problemer må tages seriøst, så de populistiske 
partier ikke trækker den politiske debat for langt ud i 
ekstremerne 
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