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Plan for presentasjon

1. Hva kjennetegner populisme? 

2. Populister med makt: konsekvenser for 
byråkratiet

3. Trussel eller korrektiv?



Hva kjennetegner populisme? 

 «det moralsk rene og 
homogene folket» i 
motsetning til «den 
korrupte eliten»

 en retorisk stil eller «tynn» 
ideologi

 ekskluderende 
nasjonalisme (nativisme)

 autoritarianisme

Ulike ‘grader’ av populisme



Metode





Driver: Eksistensiell usikkerhet over tid



Ut av EU og inn i verden

Storbritannia må ut av EU for gjenvinne kontrollen over egen politikk.



Valgte politikere som falske, korrupte og 
ikke representanter for «folkeviljen» 



Skremmebilder av minoriteter og migranter 



Migrasjon som trussel mot nasjonal identitet, 
sikkerhet, suverenitet og velferd. 



Remain: 48, 11 %     Leave: 51,89 %



Selvutnevnt representant for «folket»

Flertallets vilje er ikke det samme som folkets vilje.  



Populister med makt: konsekvenser 
for byråkratiet



Angrep på objektiv vitenskap og 
ekspertkunnskap 

Nøytral og uavhengig fagkunnskap stemples
som trusler mot “nasjonens interesser.”



Polarisering: Angrep på fri presse og “liberale eliter”

Partiet som “tør” å fortelle de “ubehagelige
sannhetene” om det multikulturelle
samfunnet og “sier hva du [den ordinære
borger]” tror” i motsetning til en politisk
korrekt elite som bor i et elfenbenstårn (De 
Cleen 2017). 





Spredning av 
desinformasjon i sosiale 
medier 





Gamle og nye konspirasjonsteorier





Fra Jobbik til det Hvite Hus

Sebastian Gorka

2006: Hungarian National 
Commitee
2007: Establish political party 
with former Jobbik deputy
2017: Advisor to Donald Trump. 



Fiendebilde: “Vesten” mot Islam



Påvirker retorikk og politikk om 
innvandring, sikkerhet, EU og minoriteter



En trussel eller korrektiv? 

• Jan-Werner Muller: «Populister er 
antidemokratiske fordi de motsetter seg 
mangfold, og uten mangfold har vi ikke 
demokrati. Derfor er de så farlige.»

• Korrektiv; folkesuverenitet og flertallsstyre, 
representasjon, deltagelse, tillit.

• Nadia Urbinati: «Populistiske partier kan være 
nyttige vaktbikkjer i demokratiet. Men de kan bli 
farlige om de kommer til makten»

• Andre fremhever nasjonalismen og det 
autoritære som en større trussel. 
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Populismen som trussel

• Høyreradikal populisme er en trussel mot det 
liberale demokratiet.

• Den ekskluderende nasjonalismen truer både 
mangfold, minoritetsvern og betydningen av 
individuelle rettigheter

• Det autoritære kan føre til at Rettsstaten ofres til 
fordel for Sikkerhetsstaten

• Underminering av maktfordelingsprinsippet
mellom tre uavhengige myndigheter; den 
lovgivende, den utøvende og den dømmende.
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Autoritær populisme som trussel, 
spesielt i mindre konsoliderte 

demokratier

 Angrep på rettsvesenets 
uavhengighet 

 Knebling av mediene
 sivilsamfunnet 
 politisk opposisjon
 Endring av valglover
 Angrep på akademisk frihet



Utfordringer for byråkratiet

• Angrep på faglig, uavhengig ekspertkunnskap, 
fornektelse av objektiv vitenskap

• Spredning av alternativ desinformasjon i sosiale 
medier

• Diskreditering av meningsmangfold og opposisjon

• Oss mot dem-retorikk som bidrar til polarisering

• Politisering av byråkratiet


