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Sammanfattning: 

Falupartiet anser sig själva att inte styras av någon av de klassiska ideologierna, de anser då 

att de styrs av något annat som har att göra med vad som är det bästa för Falu kommun, men 

vad betyder det och vad innebär det ideologiskt? Det bör innebära att Falupartiet är styrda av 

en lokal ideologi? Syftet med denna uppsats är att analysera fram Falupartiets lokala ideologi 

för att skapa en större förståelse för den. Uppsatsens frågeställningar vill besvara vilka av de 

klassiska ideologierna som styr de nationella partierna som även styr Falupartiet, även om 

Falupartiet förnekar sig styrda av dem. Frågeställningarna vill även undersöka om det kan 

finnas spår av lokalpopulistiska drag i att endast påstå sig styras av lokala intressen. Detta 

kommer att göras med en kvalitativ diskursanalytisk metod och med hjälp av teorier om 

ideologisk analys där ideologin delas upp i huvudpunkter för att analyseras separat. Analysen 

kommer att göras endast på Falupartiets textmaterial från deras hemsida. Analysresultaten 

visar att Falupartiets ideologi innehåller en stor blandning av flera olika ideologier vilket 

samtidigt kan ses som populistiskt. Falupartiet har ingen extrem ideologi men deras 

ideologiska kärna bör ses som högerkonservativ, med vissa populistiska drag.  

Nyckelord: Falupartiet, Ideologi, lokal politik, diskursanalys, lokal ideologi, politisk 

sociologi, populism.  

Abstract: 

The local Falun party is claiming not to be steered by any of the classical ideologies that the 

national parties have, they claim that they are steered by something else that has to do with 

what is the best for Falun community, but what does that mean and what kind of ideology is 

that about? It must be some kind of local ideology? The purpose of this paper is to analyse 

the Falunparty’s ideology to create a bigger understanding about it. It will do that thru the 

method of discourse analysis and with help of theories about ideological analysis where you 

separate the ideology into different headlines. And this analyse will only be done on the 

Faluparty’s text material from their website. The questionnaire’s in this paper wants to 

answer to what kind of ideology the local ideology is made of by comparing it to the national 

classical ideologies that the party is claiming not to be steered by. This paper is also 

questioning if this local ideology has populistic undertones. The results show that the 

Faluparty has a mix of all kinds of ideologies, which in itself can be seen as populistic. They 

do not have any extreme ideology, but their primary ideological nature is slightly right-wing 

conservative, thus with a populistic behaviour. 
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1. Inledning/problemdiskussion: 

”Falupartiet är ett lokalt parti. Vi styrs inte av de stora rikspartiernas ideologier, utan 

värnar om det som vi anser är bäst för Falu Kommun.” (Falupartiet - Om, 2014) 

Idén till uppsatsen föddes vid läsning av dessa meningar, det är ett citat som står högst upp på 

den delen av Falupartiets hemsida där de beskriver sig själva och sin ideologi. Partiet anser 

sig inte styras av någon klassisk ideologi som de stora rikspartierna innehar och styrs av, det 

betyder att Falupartiet styrs av något annat, något som är ”bäst för Falu Kommun”. Det är här 

som Falupartiet blir intressant, att vara ett politiskt parti och samtidigt ideologilöst är 

orealistiskt eftersom ideologi kan spåras i alla politiska handlingar och ställningstaganden. 

Faluparitet förnekar dock inte att partiet innehåller ideologi, men det ser ut att krävas en 

vetenskaplig analys för att få fram den. Om de stora rikspartierna har egna ideologier som 

Falupartiet anser så måste även Falupartiet ha en egen ideologi som skulle kunna definieras 

som en ”lokal ideologi”? Existerar en sådan ideologi och vilka intressen eller andra 

ideologier består den av? Är det ett försök till en ny ideologisk dimension i politiken? 

Olika lokala partier har skapats i flera städer i Sverige och vissa av dem anser sig som 

Falupartiet inte tillhöra någon klassisk ideologi, det betyder att individer har sammanslutits 

till partier på grund andra skäl än klassiskt ideologiska. Att anse sig vilja göra allt det som är 

det bästa för sitt lokala område kan tolkas som populistiskt eftersom det framstår på samma 

gång som självklart, otydligt och svårgenomfört. Det finns väldigt många olika intressen 

inom en kommun så uppsatsens kommer att analysera vilka intressen som Falupartiet 

prioriterar för att kunna uppfylla syftet med att skapa en ideologisk förståelse för partiet och 

dess lokala ideologi. Det lokala Falupartiet kan ge ifrån sig skilda politiska handlingar som 

innehåller olika ideologiska ställningstaganden, eftersom partiet kan styras av olika lokala 

intressen. Dock bör det finnas en ideologisk kärna i Falupartiet av klassisk ideologi som 

prioriterandet av intressena utgår ifrån och definierar den lokala ideologin eller vilken annan 

klassisk ideologi som Falupartiet står närmast. 

Därför kommer uppsatsen att benämna Falupartiets ideologi som en lokal ideologi, eftersom 

den är styrd av lokala intressen. För att sedan klargöra vad denna lokala ideologi består av.  

I Uppsalas universitetstidning blir professorn Sverker Gustavsson intervjuad angående 

populism. Han anser att populismen är ett hot emot det demokratiska samhället och den 

förespråkar ofta en ”principiell liberalism” där ”de inte är emot allmän rösträtt, tvärtom, de 
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är entusiaster för allmän rösträtt och majoritetsstyre. Men de är negativa till den andra delen 

av demokratin. En fungerande rättsstat, professionalism och legitim opposition.” Han lägger 

även till att vi i Sverige är extremt naiva för de populistiska hoten eftersom vår demokrati 

aldrig har blivit hotad tidigare. Populismen påstår sig stå på folkets sida medan de anklagar 

en politikerelit för att vara korrupta, för att sedan själva ta makten. (Hult, 2017) Populismen 

spelar på människors oförståelse för politiken, därför är det viktigt att skapa och sprida en 

ideologisk förståelse angående populism. 

 

1.1 Syfte: 
Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för Falupartiets lokala ideologi. 

Syftet är inte att klarlägga eller hitta någon sanning om Falupartiet, endast att analysera och 

söka en ideologisk förståelse. Det sker genom att utifrån Falupartiets texter analysera fram 

deras ideologiska kärna och utifrån det skapa en ytterligare förståelse för ideologin bakom det 

politiska handlandet för det lokala intresset. Huvudsyftet med uppsatsen är således att skapa 

en ideologisk förståelse av Falupartiet med hjälp av diskursanalysen, samt att skapa en 

förståelse för den lokala ideologin. 

 

1.2 Frågeställningar: 
Uppsatsens frågeställningar är följande: 

Vad är och innehåller Falupartiets lokala ideologi? 

Går det att finna lokalpopulistiska drag i Falupartiets lokala ideologi? 

Utifrån uppsatsens syfte att skapa en förståelse för Falupartiets ideologi ställs dessa 

frågeställningar som redan bygger på en förförståelse där Falupartiet innehar en lokal 

ideologi som möjligtvis kan innehålla lokalpopulistiska drag. Frågeställningarna har en bred 

karaktär och tar större ansatser för att hitta den ideologiska kärna som Falupartiet ser ut att 

dölja. Och frågeställningarna är ställda i ett kvalitativt perspektiv där fokuset ligger på en 

förståelse istället för ett slutgiltigt besvarande.  

1.3 Disposition: 
I den första delen framställs problemområdet, syftet och frågeställningarna. Det är ett 

inledande avsnitt där jag vill göra läsaren intresserad genom att ta upp problematiken 

angående Falupartiets ideologi och varför den bör studeras. Nästa avsnitt tar upp ett brett och 
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intressant utbud av tidigare forskning som skapar en kontextuell förståelse för ämnet utifrån 

flera perspektiv. Sedan kommer teoriavsnittet där bland annat ideologi och populism 

definieras och problematiseras, även de analytiska huvudpunkterna presenteras. Efter det 

kommer avsnittet om metod där bland annat diskursanalysen som både metod och teori 

beskrivs, samt även en del där textmaterialet från Falupartiets hemsida presenteras. I det 

avslutande avsnittet gör jag den slutgiltiga ideologiska analysen i resultatdelen och avslutar 

sedan uppsatsen med en bredare och mer kringgående diskussion angående metodval, 

ideologin och Falupartiet. 

2. Tidigare forskning: 

Det har varit svårt att hitta tidigare forskning som problematiserar en lokal ideologi eller att 

styras av lokala intressen. Att analysera partiers ideologi tillhör vanligtvis den 

statsvetenskapliga forskningen samt så är diskursanalysen en vanlig metod inom flera 

språkrelaterade vetenskaper, därför har jag tagit del av en blandning av olika vetenskapliga 

discipliners forskningar för att skapa en kontextuell förståelse för hur min egna uppsats ska 

genomföras. Och eftersom uppsatsen tar stora ansatser utifrån diskursanalysens 

metodologiska ramar och berör ett stort område som sträcker sig utanför den vanliga 

partipolitiken har jag valt att gå på bredden och förhålla mig till ett större utbud av tidigare 

forskningar, och utifrån dem endast förhålla mig till de aspekter som anses kunna stödja eller 

komplettera min studie. Det jag fokuserar mest på är hur tidigare forskning har använt 

diskursanalysen som metod, hur de definierar begreppet ideologi och använder det vid analys, 

samt syftet och anledning till att forska om ideologi och resultaten som framkommit. 

Forskning angående populism är också relevant.  

Daniel Nyström (2014) har skrivit en masteruppsatts där han gör en diskursanalys av 

Sverigedemokraternas ideologi och rasföreställningar. Daniel diskuterar viktiga principer för 

forskarens förhållningsätt till vetenskapen och hur man ska förhålla sig till politik som 

forskare, han menar att det är ofrånkomligt att komma ifrån det subjektiva seendet som vi 

har, vi har alla fördomar om partier, även en kvalitativ forskare som till en vis del också lever 

i den värld han undersöker. Han förespråkar diskursanalysens användbarhet för att analysera 

ideologi, och utgår ifrån att raser är socialt konstruerade när han försöker hitta rasideologiska 

anspråk i textmaterialet.  
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David Arwe (2008) har analyserat kristdemokraternas ideologiska utveckling genom att 

fokusera på tre analysnivåer: auktoritet, samhällets grundkonstruktion och människosyn. Den 

kvalitativa analysen av urval ur partiprogrammen visar hur partiets ideologi sekulariserats 

och gått från moralfrågor till en mer universell etik. Han argumenterar även för att det är 

befogat och värdefullt att studera ideologi inom vetenskapen bland annat därför att, 

”Vetenskaplig kunskap behövs som underlag för det politiska handlandet, men ger i sig inga 

direktiv för vad som är önskvärt eller inte. För att ge normativ vägledning om politikens 

innehåll och mål behövs värderingarna, ideologin.” Han beskriver alltså hur vetenskapen 

kan förbättra politiken genom att skapa en större förståelse för ideologier.  

Frida Ekman (2016) har skrivit en masteruppsats inom kultur och mediegestaltning där hon 

använder diskursanalysen för att analysera det språk som Nya moderaterna använde 2002 när 

de ville ändra diskursen och därmed bilden av sitt parti. Hon analyserar de ord som 

moderaterna bytte ut i deras språk och hur det påverkade diskursen och som i sin tur 

påverkade människors ideologiska uppfattningar om samhället och Moderaterna. Bland annat 

Moderaternas val att använda ordet förbättra istället för förändra, eftersom förändra skulle 

låta för skrämmande medan förbättra lät mer positivt, till exempel låter en ”förbättring av 

socialdemokraternas politik” mer positivt än en ”förändring av socialdemokraternas politik”. 

Hennes slutsatser är även att partiet ville framstå som mera genuina och relevanta för folk 

som inte förstod så mycket om politik, att de ville att vanligt folk skulle känna att partiet hade 

en förståelse för människors vardag.  

Ander Hällström (2013) har analyserat relationen mellan populism och demokrati, samt hur 

populismen försöker kommunicera med befolkningen. Han beskriver populismen med att den 

har en tunn ideologi, beter sig kameleontartat och förenar människor när samhället är i fara. 

Den skapar en antagonistisk relation mellan folket och eliten som inte grundar sig 

ideologiskt. Han skriver även att populismens stil är att framträda karismatiskt och forma sig 

efter den aktuella mediakulturen. Där ledaren av partiet ska framstå som en ordinär människa 

fast med ”speciella positiva egenskaper”. Den populistiska logiken beskrivs en fri agent i den 

ideologiska strukturen, den lägger fram vitt skilda förslag, men ändå så kräver den en division 

i samhället som vanligtvis är den mellan folket och eliten. Analysen visar att populister 

ständigt återkommer till en retorik där de försöker tala till ett ”verklighetens folk” och de 

partier i Sverige som innehåller spår av populism är: Sverigedemokraterna, Ny Demokrati 

och Kristdemokraterna. Populismen anses också spegla ostimulerat behov hos befolkningen 

om en permanent och daglig kommunikation till politiker angående deras politiska situation.  
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3. Teori: 

I detta avsnitt redogörs uppsatsens teoretiska avgränsningar och utgångspunkter, genom att 

beskriva de teorier som uppsatsen ligger till grund för och som skapar den ram och förståelse 

som uppsatsen rör sig inom. Eftersom uppsatsen till stor del handlar om ideologi kommer en 

stor del av teoridelen problematisera ideologi och ideologisk analys. Populismen kommer 

även att problematiseras i detta avsnitt. Uppsatsen använder dessa teorier som metoder för 

förståelse genom att applicera dem på Falupartiets textmaterial. 

3.1 Ideologi: 
Innebörden och användningen av termen ideologi bör diskuteras i följande del eftersom 

ideologi är ett centralt begrepp genom hela uppsatsen. Så vad är egentligen ideologi? Enligt 

nationalencyklopedins uppslagsverk är ideologi ett mångtydigt begrepp men deras 

sammanfattande definition är: 

”En någorlunda sammanhängande enhet, vilken innehåller såväl antaganden om 

verklighetens beskaffenhet som värderingar och handlingsnormer. Att vara anhängare av en 

ideologi betyder alltså att man accepterar dess verklighetsbeskrivning, delar dess 

grundläggande värderingar och stöder dess handlingsprogram.” (Nationalencyklopedin, 

2018)  

De grundläggande principer som ideologier består av har funnits i alla tider men det moderna 

begreppet ideologi och våra nutida ideologier kan spåras till den franska revolutionen 1789. 

Ideologiernas uppkomst berodde både på industrialismens och frihetstidens effekter, 

människor urbaniserades i de nya industrisamhällena och plötsligt uppstod det nya politiska 

intressen och masspartier. Så ideologi har definierats på liknande sätt sedan den tiden, dock 

så finns det idag flertalet vackra filosofiska definitioner. (Larsson, 2006 s10) 

Reidar Larssons (2006) tydliga definition på ideologi är: ”En samling principer som skulle 

vara vägledande för det politiska handlandet”. I boken Ideologi av Stig-Björn Ljunggren 

(2008) ges ideologi flera definitioner, sammanfattningsvis definieras det som ”ett 

sammanhängande system av idéer och värderingar”. Han skriver att det ofta är visionärt att 

vara ideologiskt, att man vill förändra det rådande samhället, men hans bok visar också att det 

kan vara ideologiskt att inte vilja ändra samhället alls och bevara det som det är. (Ljunggren 

2008 s12) Lite i den meningen bör även Falupartiet vara ideologiska även fast de motsäger 

sig att tillhöra någon visionär ideologi. Ideologi definieras enligt Bergström och Boréus 
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(2012) som ”en samling idéer och föreställningar om verkligheten i sin helhet.” Dessa 

normativa idéer kännetecknas vara stabila över tid och kan till viss del liknas vid ett 

idésystem. (Bergström & Boreús, 2012 s140) 

Enligt många marxister beskrivs dock ideologi som ”ett falskt medvetande”, ideologi ska då 

vara något som är producerat av de som har mest makt i syfte att behålla den. Och den 

ideologi som är accepterad i samhället är den som gynnar makthavarna, därför har de via 

olika sorters propaganda indoktrinerat ideologin på befolkningen. (Ljunggren 2008 s11) 

Befolkningen tar då ideologin och sin lägre position i samhället för givet, ett marxistiskt 

exempel på detta är hur dagens ekonomiska kapitalism av många ses som en naturlag som 

inte bör kritiseras, Marx gör religiösa liknelser till detta. Även Falupartiet kan ses som ett 

exempel på detta när partiet frånsäger sig någon av de klassiska ideologierna och därmed 

ansluter sig till den rådande kapitalistiska ideologin. 

Ideologi är alltså en del av vår relation till omvärlden, som ett medvetande av sina egna eller 

andras intressen, samt kan man hitta likheter till den religiösa tron eftersom ideologier kan 

framstå som orealistiska och ologiska. Ideologi beskrivs även som något vetenskapsmän eller 

politiska partier kan inneha, man kan tillexempel säga att Antonio Gramsci har skapat sin 

egen ideologi, samt att ett parti utifrån redan existerande ideologier har skapat sin ”egna 

ideologi”. Detta ger möjlighet till en analys som utgår ifrån att Falupartiet har en egen 

ideologi som är uppbyggd av redan existerande ideologier. Att vara ideologisk är att ta 

ställning och många gånger kan det uppstå en ideologisk motsättning emot vetenskapen. En 

ideologisk person kan till exempel hävda att ”vetenskapen aldrig kan vara objektiv” när ny 

vetenskap motsäger den världsbild som personen ideologin förespråkar. Ett exempel på detta 

är hur ny vetenskap angående mänsklighetens negativa inverkan på miljön ständigt 

motverkas, i ständiga försök i att destabilisera och väcka misstankar emot forskningen 

eftersom den går emot den rådande ideologin och hegemonin. (dt, 2013) 

Det är utifrån dessa breda definitioner på ideologi som uppsatsen utgår ifrån, men 

genomförandet av den ideologiska analysen kommer att ske utifrån Larssons (2006) 

ideologiska huvudpunkter och inom diskursanalysens ramar. Uppsatsen kommer inte att 

analysera Falupartiet endast efter en vänster-högerskala eller nån annan endimensionell 

distinktion, istället kommer den att analysera partiet efter flera olika ideologiska dimensioner. 

Detta för att kunna orientera sig relativt fritt vid analys av en ideologi som presenterar sig på 

ett döljande sätt, vad Falupartiets ideologi är annat än lokal och möjligtvis populistisk utgår 



12 
 

inte uppsatsen ifrån att veta, uppsatsen försöker inte begränsa Falupartiets ideologi till en 

endimensionell distinktion. 

Larssons teorier om att jämföra ideologier i boken Politiska ideologier i vår tid (2006) passar 

bra för uppsatsens syfte, boken är väl etablerad i vetenskapliga kretsar samt så används den 

ofta som kurslitteratur på universitetsnivå. Att som forskare blanda olika teorier om 

ideologisk analys och applicera dem på olika delar av textmaterialet skulle kunna skapa en 

orättvis bild av Falupartiets ideologi, eftersom det finns risk för ett selektivt 

forskningsbeteende där forskaren väljer olika teorier för att skapa olika förståelser vilket kan 

göra att analysen blir vinklad. Därför utgår analysen primärt bara av Larssons (2006) 

ideologiska huvudpunkter för att kompletteras av Anderssons (2003) teorier om populism.  

Reidar Larsson presenterar först vad han anser är de viktigaste huvudfrågorna inom politiken 

för att få en förståelse för en ideologi: Hur ska samhället styras? Hur mycket ska staten 

ingripa i människors liv? Med vilka medel ska samhället förändras? Hur ska ekonomin och 

näringslivet styras? Och hur föreställs idealsamhället? (Larsson, 2006 s21) Dessa frågor är 

genomgående i de ideologiska huvudpunkterna som kommer att analysera Falupartiets 

ideologi.  

3.2 De ideologiska huvudpunkterna: 
Grundvärderingar: 

Politik handlar om vilka värden som ska prioriteras högst i samhällets organisation. Därför 

uppstår det en strid mellan partier som värdesätter olika saker. Alla ideologier är system av 

värderingar om hur samhället ska se ut i sin helhet och i partiprogrammen blir detta synligt 

när partier värdesätter vissa saker mer än andra. Därför bör man vid en ideologisk analys av 

en text klarlägga vilka värden som har vägts emot varandra. Ett exempel är om ett parti 

värdesätter ekonomisk tillväxt framför ekonomisk utjämning, vilket betyder att partiets 

ideologi står längre höger ut på den ekonomiska höger/vänster-skalan. Andra exempel på 

värden som kan prioriteras framför andra är: Individens frihet från yttre tvång, alla 

människors aktiva deltagande i politiska beslut, kärnfamiljen, med mera. (Larsson, 2006 s21) 

Objektiva eller subjektiva värden: 

Värdeobjektivister påstår att det finns en objektiv naturlig verklighet som politiken inte ska 

försöka ändra på eftersom det skulle kunna gå emot den mänskliga naturen eller gud. 

Exempel på detta är kommunister som hänvisar till materiella historiska processer som styr 
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mänskligheten och religiösa rörelser som islamister eller kristna fundamentalister som 

hänvisar till gud. I motsats till dem står värdesubjektivisterna som anser att det endast finns 

subjektiva värden inom politiken och att det inte existerar en skala på vad som är rätt eller fel 

som är oberoende av oss. Detta är det moderna sättet att se på politiken och exempel på detta 

är konservativa ideologier som hänvisar till nationens historiska traditioner eller den liberala 

ideologin som hänvisar till den demokratiska traditionen. De hänvisar då sin ideologi till 

något som är mänskligt konstruerat och beroende av oss. Men som man kanske märker så är 

inte denna distinktion så tydlig eftersom värdesubjektivister också argumenterar som om 

deras alternativ var det rätta och alla andra skulle vara fel.  

Människosyn:  

Människosynen är grundläggande inom en ideologi. Det handlar om hur man ser på den 

genomsnittlige människan, ”gemene man”, dels hur pass kapabel denne människa är att 

samarbeta med andra människor och dels hur stort ansvar den klarar av. Har en ideologi en 

fredligare människosyn i en tro på att människor i grunden inte vill göra varandra illa 

förespråkar man ett mindre behov av lagar, poliser och militär. Den ideologi som ofta 

framställs ha bäst människosyn är den anarkistiska som inte förespråkar någon makt 

ovanifrån och istället ger all sin tillit till människan. Beskriver en ideologi däremot 

människan som mera ondskefull skräms den över mänsklig frihet och kräver starkare medel 

för fred ock kontroll. Frågan handlar delvis om ideologin har en större tilltro till den 

mänskliga naturen eller till en övermakt. Människosynen har också att göra med demokratin 

och hur stort politiskt inflytande ideologin vill ge människan. (Larsson 2006 s23-24) 

Viktigaste enheten i samhället: 

En ideologi är ofta tydlig med vilken som är den viktigaste enheten inom olika sammanhang 

och varför den ska prioriteras. Till exempel den konservativa ideologins viktigaste enhet 

inom det sociala som är nationen, det är nationen som ska hålla ihop medborgarna samt skapa 

ett försvar emot omvärlden. Samtidigt har konservativa en problematisk inställning till staten 

eftersom de är socialisternas viktigaste enhet i samhället. Så den grundläggande enheten för 

konservativa i samhället är istället kärnfamiljen som ska stå för uppfostran och utbildning. 

(Larsson 2006 s25) 
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Metoder för samhällsförändring: 

Alla ideologier vill förändra samhället på något sätt, även de konservativa som vill 

”reformera för att bevara”. De konservativa har varit emot stora förändraringar i samhället 

och har därför anpassat sin politik för att stoppa de processer som sker, till exempel 

förespråkade de konservativa sociala reformer under den industrialistiska revolutionen, men 

arbetade emot sociala reformer under 1900talets ”välfärdsrevolution”. Exempel på extrema 

ideologier för samhällsförändring är marxismen som vill använda metoder som påminner om 

de som användes under den franska revolutionen. Till skillnad från tillexempel demokratiska 

socialister som vill reformera samhället gradvis. (Larsson 2006 s24) 

Politisk styrelseform: 

Det har genom historien funnits mängder av politiska styrelseformer men idag är det den 

demokratiska styrelseformen som gäller. Den konservativa ideologin var först emot 

demokratin och förespråkade en fortsatt monarkisk styrelseform, detta för att de fruktade en 

omstörtande vänsterpolitik om folket fick makten. Men de konservativa fick sedan inse att 

den demokratiska utvecklingen inte gick att stoppa och fick istället anpassa sig till den. Men 

under 1960talets omvälvande ideologier som kritiserade hela den demokratiska statsmakten 

blev istället konservatismen en försvarare av demokratins stabilitet. Marxismen skiljer sig 

även från de andra ideologierna i att den i vissa historiska övergångsperioder förespråkar en 

”proletariatets diktatur”. (Larsson 2006 s23-24) 

Samhällets ekonomiska organisation: 

Frågan om hur samhället ska organisera ekonomin är en av de mest omstridda inom politiken 

eftersom den handlar om maktfördelning och inkomstfördelning. Den klassiska höger/vänster 

skalan blir här tydlig när högersidan vill se en mindre statlig reglering av ekonomin medan 

vänstersidan vill se mer reglering. Frågan handlar bland annat om olika ägandeformer och 

nivåer av statlig styrning där ideologier längst ut på högerskalan vill ha en totalt fri marknad 

med privat äganderätt och någonstans i mitten av skalan finns idéer om en kollektiv 

ägandeform där ekonomin styrs demokratiskt inifrån företagen av arbetare. En tydlig 

ägandeform till vänster är den socialistiska där ägandet av produktionen utgår från staten 

dock kan det finnas inslag av vissa privata marknadskrafter, jämförelsevis med till exempel 

kommunismen som helt utgår ifrån en planekonomi där staten bestämmer exakt hur mycket 

som ska produceras oberoende av marknaden. (Larsson 2006 s25) 
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Utopin – det goda samhället: 

Varje ideologi har ett mer eller mindre tydligt slutmål som den strävar efter, en ”utopi”. En 

bättre förståelse för en ideologi skapas när man analyserar vad dess mål är och hur den 

beskriver sin utopi, även om utopin kan framstå som luddig. Det kan även framstå som 

fascinerande att nästan alla ideologier har en likdanande utopi som har ett göra med fred och 

frånvaro av konflikter. Att vi en dag borde leva i harmoni med varandra verkar vi människor 

vara överens om, men som skrivet ovan har vi olika metoder för att komma fram till denna 

långt frånvarande utopi. (Larsson 2006 s26) 

Reidar Larsson tar dessa huvudpunkter vidare och använder dem för att sammanfatta de som 

han tycker är de vanligaste politiska ideologierna i vår tid: Liberalismen, konservatismen, 

marxismen, kommunismen, reformistisk socialism, anarkism, fascism, den nya vänstern, 

nyliberalismen, ekologismen, feminismen, islamismen, nationalismen med mera. Han 

beskriver då ideologierna i tur och ordning i punktform med huvudpunkterna som rubriker. 

Uppsatsen kommer att med hjälp av diskursanalysen analysera Falupartiet efter samma 

huvudpunkter för att sedan jämföra och se vilken eller vilka av de klassiska ideologierna som 

Falupartiet står närmast vid varje huvudpunkt, när det är gjort ska analysen klargöra för vissa 

slutsatser där Falupartiets lokala ideologi definieras i sin helhet.   

 

3.3 Populism: 
Reidar Larssons (2006) ideologiska huvudpunkter vid analys utelämnar just det politiska 

beteendet som kanske kändes mest relevant vid förförståelsen av Falupartiet. I 

problemdiskussionen diskuterade jag att det kunde anses som populistiskt att inte säga sig 

tillhöra någon klassisk ideologi, därför bygger uppsatsen till en viss del på den 

frågeställningen angående Falupartiets lokalpopulistiska drag. 

I boken Populism skriver Christian Andersson (2009) att begreppet populism minst sagt är 

komplicerat, populism kan förekomma över hela den politiska skalan från höger till vänster. 

Men populismen har ett återkommande beteende i att prata ”med tomma hjärtan” och ”likt en 

kameleont” med en ”tunn ideologi”. Populismen beskrivs som om den friskt kan låna av de 

ideologier som den känner för i stunden. (Andersson, 2009 s72) Andersson varnar dock för 

det slösaktiga användandet av ordet populism eftersom det gör att begreppet blir utvattnat, 

detta har samtidigt att göra med svårigheterna att hitta fasta förklaringsvärden, samt forskares 

och individers delade uppfattningar om vad populism är. (Andersson 2009 s69) Andersson 
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presentar ändå tre ideologiskt bärande element som de flesta forskare är överens om 

definierar populism, dessa element ska användas vid analysen av Falupartiet. 

Det första elementet är att populister ”påstår sig representera ett homogent folk som har 

gemensamma intressen som är oberoende av klass, kön eller ursprung.” och det andra 

elementet är att populister ”har ett antagonistiskt förhållande till eliten som beskrivs som mer 

eller mindre korrupta kotterier av självintressen medan folket är hederligt och 

okorrumperat.” Det tredje elementet handlar om populismen kritiska inställning till den 

konstitutionella demokratin eftersom den anses ockuperat av en elit. De föredrar då vanligtvis 

olika former av direktdemokrati på bekostnad av att partiernas ombudsorganisationer blir 

svaga, vilket gör att populistiska partier vanligtvis blir beroende av en stark och karismatisk 

ledare. (Andersson, 2009 s70) 

Denna uppsats är till en viss del teorikonsumerande eftersom texterna av Falupartiet är 

utgångspunkten, där texterna som material valdes innan valet av teorier. Uppsatsen blir då 

även förklarande eftersom det bara är förklarande studier som kan vara teorikonsumerande. 

(Esaiasson m.fl. 2012) 

4. Metod: 

I följande avsnitt presentas de metoder som har används för den ideologiska förståelsen. I 

näst sista delen presenteras även materialet som förståelsen bygger på. 

4.1 Avgränsningar: 
När man som forskare ska analysera ett partis ideologi finns det många olika typer av 

material att tillgå och välja mellan, därför måste tydliga avgränsningar göras vid val av 

material. Avgränsningar bör även prioriteras när ideologi ska analyseras inom forskning som 

är ett brett och komplext begrepp som kan förstås, analyseras och definieras på flera olika 

sätt. Uppsatsen bör redogöra för hur begreppen används och vilka ideologiska utgångspunkter 

man har. 

Denna uppsats handlar om inget annat parti än mitt urval som är Falupartiet. I teorin kanske 

denna analys kunde göras på andra mindre lokala partier, men Falupartiet lämpade sig så väl 

eftersom de så tydligt framställer sig själva som styrda av lokala intressen och inte av 

ideologi. Uppsatsen analyserar endast officiella och aktuella texter från Falupartiets hemsida, 

samt så analyserar uppsatsen endast utefter de teorier som presenterades tidigare och inom 
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diskursanalysens ramar. Och även om textbegreppet ibland kan omfatta bilder (Bergström & 

Boreús, 2012 s21) så kommer inte uppsatsen göra någon analys av de bilder som visas på 

hemsidan. Det finns en aktuell blogg länkad på Falupartiets hemsida samt även länkar till 

olika politiska motioner som också hamnade utanför urvalet till analysen.  

Jag har valt att analysera textmaterial istället för att göra intervjuer med företrädare för 

partiet. Det finns möjlighet för en bättre ideologisk förståelse när man kvalitativt analyserar 

textmaterialets meningsbärande skriftspråk, istället för att analysera politikers troligtvis 

luddiga talspråk. Politikers berömda beteenden vid intervjusituationer där de sällan ger raka 

och tydliga svar blev för avskräckande, jag vill skapa en förståelse för Falupartiets ideologi i 

sin helhet och inte hur partiets företrädare hastigt beskriver den i fina ord. Textmaterialet är 

därför mera omfattande och objektivt att analysera.   

 

4.2 Kvalitativ metod: 
Uppsatsen använder den kvalitativa metoden vid analysen av Falupartiets ideologi. Den 

kvalitativa metoden är bred och ibland svår att avgöra var dess gränser går. Metodens tyngd 

ligger på en förståelse för den sociala verkligheten och hur andra människor förstår och 

skapar den. Den kvalitativa metoden passar för en noggrann läsning där jag vill synliggöra 

det mest väsentliga i textmaterialet. (Esaiasson 2012 s210) (Bryman 2008 s340) Det betyder 

att uppsatsen inte kommer att kvantifiera något material i siffror och istället gå på djupet i 

textmaterialets språk för att skapa en förståelse. Uppsatsen kommer inte heller att formulera 

några mått för att mäta de begrepp som förekommer, begreppen kommer istället att 

framställas som relativt fasta och användas på den sociala verkligheten för att förstå den. 

(Bryman 2008 s348) 

4.3 Diskursanalysen:  
Analysmetoden som ansågs bäst för uppsatsens ideologiska förståelse var diskursanalysen. 

Diskursanalysen kommer att användas som både teori och metod eftersom det är viktigt att 

förstå den som teori för att kunna använda den som metod. Metoden används i många olika 

ämnessammanhang på olika sätt med olika teoretiska utgångspunkter, därför kan det vara 

svårt att ringa in vad som är ”den egentliga diskursanalysen”, men en tydlig gemensam 

nämnare för metoden är att den problematiserar språkets relation till verkligheten. Det är en 

förståelse för verkligheten som skapas genom att analysera mänsklig kommunikation och i 

detta fall är det en ideologisk kommunikation. (Börjesson, 2003 s26)  
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Jag hade även kunnat använda mig av textanalys eller innehållsanalys, men dessa metoder 

fungerar bättre för en bredare manifest analys, medan diskursanalysen går kvalitativt djupare 

in i texten som blir mer användbart för den ideologiska förståelsen. Diskursanalysen 

analyserar i större utsträckning det latent bakomliggande och inte bara texten i sig, metoden 

sätter materialet i ett större samhälleligt sammanhang och blir då en bättre metod för att 

uppnå ett syfte som handlar om samhället och ideologier. (Bryman 2008 s480 & 505) 

En idéanalys hade också varigt en bra metod för att analysera fram idéerna bakom en 

ideologi, men jag valde istället diskursanalysens breda utgångspunkt för att sedan 

komplettera den med Larssons (2006) teorier om ideologiska analyser. (Bergström & Boreús, 

2012 s172) En kritisk diskursanalys hade även varit en lämplig som metod men den kritiska 

diskursanalysen kritiska perspektiv på språkets makt och förtryck framstår i sig som en aning 

ideologiskt. Den kritiska diskursanalysen hade kunnat vara bra för att i framtida forskning 

kritisera den ideologi som Falupartiet har men vara mindre lämplig till att analysera fram den. 

(Bryman 2008 s484) 

Diskursanalysen dekonstruktion av olika diskurser passar den dekonstruktion som uppsatsen 

kräver av textmaterialet för att en ideologisk förståelse ska skapas. Även metodens perspektiv 

att alltid se språket som oneutralt och maktfullkomligt gör att man kan analysera fram 

textmaterialets oneutrala ideologiska meningar. Denna undersökning kommer att analysera 

den diskurs som Falupartiet bedriver. Falupartiets ideologi påverkas av utomstående 

ideologiska diskurser, men denna uppsats ska analysera den diskurs som bedrivs inom partiet 

och som på det sättet skapar partiets ideologi.  

4.4 Diskurs, makt och ideologi: 
Diskursanalysen analyserar diskurser, men det finns inget entydigt sätt att se på vad en 

diskurs är. Eftersom denna uppsats handlar om en förståelse av Falupartiets diskurs och 

ideologin bakom den bör en kort diskussion föras angående diskurs som begrepp och 

ideologiskt maktbegrepp för att förstå diskursanalysen. En gemensam nämnare för 

definitionerna av begreppet är att en diskurs är en sorts social praktik där vi i olika sociala 

sammanhang använder oss av vårat språk eller andra teckensystem än språkliga för att 

kommunicera på ett integrerande sätt. (Bergström & Boreús, 2012 s23) 

Termen diskurs kan i lingvistiska sammanhang ha en snäv betydelse och endast analysera 

texten och språkets mening i sig och inte det sociala sammanhang som de ingår i. Denna 

uppsats utgår från att använda termen diskurs i en vidare mening. Där betydelsen av makt 



19 
 

växer och diskursens språk ses som konstruerande av de hegemonier som skapar sociala 

möjligheter och begränsningar, samtidigt som diskursen i en växelverkan till en viss del är 

styrd utifrån av andra samhälleliga processer och hegemonier. Uppsatsen är även öppen att se 

diskursen som ett ännu större kontextuellt fenomen, där diskursen är allt som är socialt och 

inte kan påverkas av något annat socialt som skulle anses som ”icke-diskursivt”. Diskursen 

omfattar då allt som är meningsskapande i samhället och kan ses som hela vår sociala 

verklighet. (Bergström & Boreús, 2012 s356-357) 

Att kunna styra hur vi diskuterar saker eller hur vi definierar begrepp är starkt förknippat med 

makt och ideologi. Vid en kritisk analys skulle man även kunna se att det sker en 

bakomliggande tävling för att ta makten över orden, detta är förkommande inom politiken där 

partier ändrar namn på ord och begrepp för att forma befolkningens värderingar och ideologi. 

(Robin Lakoff 2001) Om ett politiskt parti tillexempel talar nedlåtande om en etnisk grupp så 

befästes också gruppens position i samhället eftersom en negativ bild av gruppen skapas. Ett 

mikroexempel på diskursen makt är det vardagliga ”skitsnacket”, om vi pratar nedlåtande om 

en vän inför andra vänner så konstruerar vi samtidigt bilden av vännen och hens position i 

den sociala strukturen. 

Inom en diskurs finns förväntningar på vad som kan sägas och vem som kan säga det, på 

detta sätt framstår en diskurs som ett språkligt system av makt. Michael Foucault är en känd 

forskare som på ett övertygande sätt kopplat samman diskursen och makten, diskursen 

beskrivs som ett bestämt sätt att prata om saker, där även vetenskap är inkluderat, diskursen 

styr vetenskapen och vetenskapen styr vad som är logiskt riktigt och därmed hur vi ska tänka. 

Makten finns inbäddad i alla våra sociala praktiker där vi ständigt kontrollerar varandra och 

känner oss iakttagna, därför formas våra identiteter i diskursens sociala samspel i relation till 

andra. (Börjesson 2003 s34-38) 

Diskursanalysen analyserar det osynligt subjektiva som styr oss även om diskurserna 

manifesteras objektivt i våra kommunikativa handlingar. För bakom diskursens 

kommunikativa handlingar döljer sig mängder av strukturer och ideologier. Två individer kan 

ha helt skilda uppfattningar om samma ord eftersom de har konstruerat skilda föreställningar 

utifrån två olika ideologiska diskurser. En individ kan vara påverkad av en diskurs där man 

till exempel talar negativt om skatter, medan en annan individ via en annan diskurs fått en 

mer positiv bild av ordet skatter.  



20 
 

4.5 Socialkonstruktivism och postmodernism: 
Valet av den kvalitativa diskursanalysen som metod gör automatiskt att uppsatsen får ett 

socialkonstruktivistiskt och därmed ett postmodernt förhållningssätt till verkligheten. Det är 

inte ett ställningstagande att utgå ifrån dessa perspektiv, men det krävs en redogörelse av 

begreppen för att skapa en förståelse för uppsatsen. Socialkonstruktivismen står i motsats till 

objektivismen som anser att det finns sociala företeelser som är helt oberoende av sociala 

aktörer. Socialkonstruktivismen går sammandraget ut på att allting är socialt konstruerat. Det 

är genom våra sociala handlingar som vi skapar verkligheten och förståelsen för den, vilket 

gör att det inte existerar någon social verklighet som är oberoende av oss. (Bryman 2008 s37) 

Socialkonstruktivismen blir en bra utgångspunkt när man ska analysera den sociala 

konstruktionen av en ideologi och hur ett parti har konstruerat den. 

Postmodernismen väcker frågor som skapar osäkerhet om vi någonsin kommer att anlända till 

en kunskap om andra människors erfarenheter. Den pekar mot att vi aldrig kommer att göra 

det eftersom teorin påstår att det inte finns en korrekt eller slutgiltig representation av 

verkligheten, att det endast finns olika erfarenheter med skilda reflektioner. (Bryman 2008 

s638-640) 

Den samhällsvetenskapliga forskningens syfte beskrivs ofta som ”förstå hur världen hänger 

samman” men vad är det man egentligen försöker förstå? Världen hänger samman av olika 

företeelser som har olika samband till varandra. Men socialkonstruktivismen problematiserar 

om vi någonsin kommer att hitta dessa samband, att det egentligen bara är ”en jakt efter 

vinden” eftersom vi är så tidsbundna och formade av vår kontext. Finns det då något syfte 

med den socialkonstruktivistiska forskningen om den förnekar sanningen? Det gör det 

naturligtvis i den mån forskningen kan bidra till våra möjligheter att kontrollera världen, och 

ett sätt att göra det är att bevisa ”att världen inte hänger samman” och varför eller hur den gör 

det. (Bjereld, Demker och Hinnfors, 2009 s59-61) 

4.6 Deduktiv och induktiv metod: 
Uppsatsens förhållande mellan teori och praktik har drag av både deduktion och induktion. 

Teoretiskt rymmer de båda processerna inslag av varandra och inom både kvalitativ och 

kvantitativ forskning kan det vara svårt att kategorisera efter någon av alternativen när 

forskningsprocessen rör sig fram och tillbaka mellan deduktion och induktion. Frågan är vad 

denna uppsats har för hypoteser och hur teorierna används. Uppsatsen är induktiv i den 

meningen att ingen för-hypotes skapades innan insamlingen av materialet, syftet bygger 

snarare på en förståelse som ska växa fram ur analysen av textmaterialet för att sedan 
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jämföras med teoriernas huvudpunkter. Dock är uppsatsen deduktiv i den meningen som 

populism som begrep definieras och testas att appliceras på Falupartiets ideologi. (Bryman 

2008 s26-29) Men uppsatsen kan sägas använda teorier på det sättet som R.K Merton 

beskriver som ”teorier på mellannivå” där ”teorin tillämpas inom sociologin för att styra 

empiriska undersökningar” (Merton, 1967 s39). Teorierna finns alltså genom hela 

forskningsprocessen som ett hjälpmedel för förståelsen. 

4.7 Validitet och reliabilitet: 
Vid kvalitativ forskning kan det uppstå problem när man tillämpbar validitets och 

reliabilitetsbegreppen, eftersom den kvalitativa forskningen sällan förutsätter begreppens 

förutsättningar att det skulle finnas en absolut sanning eller en social verklighet. Begreppen är 

därför mer lämpade för kvantitativ forskning där man vanligtvis mäter eller räknar värden. 

Bryman skriver även att det finns andra alternativ till prövningsgrunder för den kvalitativa 

forskningens än att mäta validitet och reliabilitet. Ett av alternativen är att säkerhetsställa 

materialets äkthet. (Bryman 2008 s357) Och uppsatsens material bör anses som äkta eftersom 

det är hämtat direkt ifrån den delen av Falupartiets officiella hemsida där de inriktar sig till 

den politiska läsaren angående dem själva. Inom diskursanalysen är inte texternas 

tillförlitlighet i sig av större värde eftersom man inte är ute efter att analysera någon social 

verklighet eller absolut sanning. Vid en diskursanalys av ett partiprogram analyserar man 

istället partiets utsagor om verkligheten som antingen kan vara sanna eller inte, om dom är 

det spelar ingen roll eftersom man endast söker en förståelse för deras föreställningar och 

diskurs. Huvudsaken är att materialet representerar Falupartiet. 

En liknande forskningsfråga har att göra med uppsatsen replikerbarhet. Frågan är om samma 

slutsatser skulle framställas om en annan forskare genomförde samma studie enligt samma 

tillvägagångssätt. Frågan är inte relevant eftersom svaret är nej. I det kvalitativa 

forskningsperspektivet ses forskaren som ett av redskapen, olika forskare kommer att 

värdesätta olika saker av samma material och ständigt göra skilda tolkningar. Det viktiga för 

den här kvalitativa studien är att vara transparent så att läsaren kan följa det metodologiska 

arbetet steg för steg och göra egna bedömningar. (Bryman 2008 s368-369) 

Detta är inte en förklarande studie som svarar på frågeställningar av typen – varför? Detta är 

istället en beskrivande studie, en beskrivande studie svarar på frågeställningar av typen – 

vem, vad, vilken, hur och när? Denna studie blir beskrivande när jag analyserar fram 

Falupartiets ideologi och sedan beskriver den. Uppsatsens frågeställningar handlar till 
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exempel inte om varför Falupartiet har en viss ideologi, frågeställningarna är istället 

angående vad eller vilken ideologi Falupartiet har. (Bergström & Boréus 2016 s146) 

4.8 Empiri/material: 
I denna del kommer det material som ska analyseras att presenteras. Där några frågetecken 

angående materialet återstår att reda ut eftersom uppsatsen ska analysera ett parti som jag 

saknar personlig erfarenhet ifrån. Enligt uppsatsen syfte framstår det rimligt att hitta ett 

material som på ett så representativt sätt som möjligt utrycker Falupartiets ideologi. 

Jag har skickat mejl till Falupartiet angående tillgång till ett aktuellt partiprogram men har 

blivit hänvisad till deras hemsida för information. Så det är därför uppsatsen endast utgår 

ifrån hemsidans material och inte ifrån ett partiprogram. Detta kan anses som populistiskt att 

sakna ett aktuellt partiprogram eftersom partiet saknar längre tydliga lösningar på problem. 

Textmaterialet på deras hemsida kan ses som en överenskommen diskurs inom partiet, där 

idéer, åsikter och tankegångar har förhandlats fram till ett politiskt dokument som ska 

representera Falupartiet och deras ideologi i sin helhet. Vem som helst kan även få tillgång 

till detta politiska dokument via hemsidan. Det är även lite uppseendeväckande att hemsidan 

inte verkar ha uppdaterats sedan 2014, troligtvis har mindre uppdateringar gjorts sedan dess 

men 2014 står kvar nere i sidfoten på hemsidan. Vid mejlkontakten informerade partiet också 

att textmaterialet troligtvis skulle uppdateras innan kommunalvalet 2018, men en sådan 

uppdatering har inte observerats, därför utgår uppsatsen av materialet från 2014.  

Eftersom min empiri består av ett mindre lokalparti som inte har så mycket aktuellt 

textmaterial så kan jag analysera allt textmaterial som jag kan hitta på partiets hemsida, på 

hemsidan finns det en framsida och dels en annan sida där de ger en kortfattad bild av vad de 

är för parti och vad de står för. Sedan finns det en sida där deras ”hjärtefrågor” kortfattat 

presenteras; Ett mänskligare samhälle, en bättre skola, trygghet för våra äldre, ett bättre 

företagsklimat. En ideologisk text som denna har alltid en inneboende språklig dynamik som 

kräver att läsaren ständigt måste ifrågasätta det den läser.  

Textmaterialet är vad som definieras som kommunikativt eftersom det primärt har ett eller 

flera budskap att förmedla till läsaren. Texten skulle även kunna sägas innehålla deskriptiva 

delar där texten bland annat förklarar vilka samhällsproblem som anses viktigast för 

Falupartiet. Samt har materialet även argumenterande delar där Falupartiet vill övertyga 

läsaren angående deras idéer och berättelser. (Bergström & Boréus, 2005 s21,22) 
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Falupartiet bildades i början av 1990 talet av Ulf Elgemyr som hade hoppat av Moderaterna i 

Falun efter en inre konflikt, och partiet är endast registrerat i Falun Kommun. Om partiet på 

grund av detta har ideologiska likheter med moderaterna återstår att se i analysen. Falupartiet 

fick 13,7% av rösterna och 8 av 61 mandat i sitt första val 1994, sedan dess har populariteten 

sjunkit något och vid valet 2006 fick partiet 8,9% av rösterna och 5 av 61 mandat.  

4.9 Forskarens roll: 
Som forskare är det viktigt att vara uppmärksam på sin förförståelse och eftersom denna 

uppsats rör politisk sociologi bör även en etisk diskussion föras angående forskarens roll för 

att klargöra att syftet inte på något sätt är politiskt.  

Forskaren kommer alltid till viss del leva i den värld som han studerar och detta gäller 

framförallt inom kvalitativ forskning där man mer studerar sitt material mer ifrån insidan. 

Detta är intressanta forskningsfrågor som kanske inte spelar någon roll för uppsatsens syfte, 

men samtidigt finns det ingen anledning till att påstå sig vara objektiv vid en kvalitativ 

analys, särskilt inte när ens forskningsfält rör sig inom det politiska. Att jag redan har en 

kritisk uppfattning där jag kan anse att det möjligtvis är populistiskt att påstå sig endast styras 

av det som är det bästa för sin kommun får inte förstöra för det vetenskapliga arbetet. Så även 

om det inte går att vara fullt objektiv vid kvalitativ forskning så ska man sträva efter att vara 

det.  

I det teoretiska postmodernistiska ramverk som denna uppsats befinner sig inom är en av de 

viktigaste uppfattningarna att forskaren måste undvika ”bias”, bias kan ses som en forskares 

verklighetsfrånvända förutfattade meningar. Eftersom den kvalitativa forskaren aldrig 

kommer hitta den absoluta sanningen eller det giltiga ska den istället leta efter det ”generellt 

giltiga” genom att inte förneka sin egen plats mitt i ett skeende och göra kritiska 

överväganden angående forskningens representativitet. (Börjesson 2003 s160) 

Det är alltså vetenskaplig forskning som jag ska ägna mig åt och inte politik, och att 

smutskasta Falupartiet eller att värdera partier som bättre eller sämre är inte mitt syfte. 
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5. Analys/resultat: 

I detta avsnitt presenteras de analytiska resultaten som uppsatsen har kommit fram till. 

Falupartiets textmaterial kommer att analyseras utefter dom ideologiska huvudpunkterna och 

definitionerna på populism som presenterades i teoriavsnittet. Sedan kommer ett analytiskt 

sammandrag presenteras under rubriken Falupartiets lokala ideologi.  

5.1 Objektiva eller subjektiva värden: 
På det sättet Falupartiet framställer det lokala intresset över allt annat framstår nästan som 

värdeobjektivistiskt. Som om att göra det bästa för sitt lokala område skulle vara det naturligt 

självklara. Det är också här som likheterna mellan värdeobjektivism och populism framstår 

som tydliga, värdeobjektivismen hänvisar till det enda rätta och ofta enkla lösningar för att nå 

dit. Men det är att överdriva vikten av Falupartiets värde för det lokala intresset att definiera 

deras ideologi som värdeobjektivistiskt, eftersom Falupartiet inte hänvisar till någon objektiv 

natur som skulle vara oberoende av ideologierna. Falupartiets ideologi tillhör den vanligaste 

typen av modern ideologi som är den värdesubjektivistiska, Falupartiet påstår sig vilja hitta 

lösningar på samhälleliga problem utifrån en blandning av ideologier och hänvisar inte alla 

frågor till en övergripande ideologi, därför blir deras politiska handlande relativt subjektivt 

och format för stunden.  

5.2 Metoder för samhällsförändring: 

Falupartiet är ett demokratiskt parti som inte förespråkar några revolutionära 

samhällsförändringar. Partiet vill följa den gradvisa samhällsförändringen som står i motsats 

till den totala utopismen. Den gradvisa samhällsförändringen beskrivs av Karl Popper som 

att ”söka upp och angripa dom mest akuta samhällsproblemen istället för att söka upp och 

kämpa för ett idealsamhälle”. En gradualism av samhällsförändring gör det enklare att handla 

rationellt och arbeta med samförstånd utan våld. (Larsson 2006 s33) 

Falupartiet lierar sig då både med liberaler och reformistiska socialister, samt alla andra 

ideologier som anser sig vara motståndare till revolutionära metoder. (Larsson 2006 s34-35) 

Intrycket ges mer att Falupartiet inte vill göra några stora strukturella förändringar likt 

konservatismen. De har inte det dialektiskt marxistiska förespråkandet av samhällsförändring 

där exploateringen av arbetarklassen ska göra att samhället ”sprängs” inifrån, Falupartiets 

ideologi känns snarare väldigt långt ifrån marxismen. Falupartiet vill ändra Falun inifrån, de 
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vill använda de resurser och metoder som finns inom kommunen och på så viss lyfta Falun 

till en mer attraktiv platts.  

5.3 Utopin – det goda samhället: 

Falupartiets ideologi påminner också om den utopi som nästan alla ideologier vagt målar upp, 

det goda samhället där det råder fred och som är fritt från konflikter, och Falupartiet vill 

skapa en fred baserad på trygghet, vilket kännetecknas av en konservativ diskurs. Falupartiet 

utmålar dock ingen tydlig ideologisk utopi samtidigt som de framtida utopiska planerna 

begränsar sig till Falu kommun, men i det goda samhälle som Falupartiet vill se är det 

primära ett gott företagsklimat där alla kan hitta en god sysselsättning, trygghet och ge ett 

gott liv för dom äldre, en bättre och ordentligare skola för alla, samt en välfungerande 

välfärd. (Falupartiet, hjärtefrågor, 2014) Det är ingen revolutionär utopi, det är ett samhälle 

där alla ska få det dom behöver och ingen lämnas utanför, det ska vara ett sammanhållet 

Falun att vara stolt över. Att måla upp en sådan mångtydig och tunn utopi kan framstå som 

populistiskt. 

5.4 Människosyn: 

Det första man faktiskt läser när man besöker Falupartiets hemsida är att det överst står ”ett 

mänskligare samhälle”. Vad som Falupartiet just menar med ett ännu mera mänskligare 

samhälle framstår som oklart, men partiet verkar vilja framstå som om de hade ett syfte i att 

skapa ett samhälle som står närmare den mänskliga naturen. Människosynen blir i nästa 

textstycke dock mycket mera tydligt där partiet skriver om ett tryggare Falun ”där alla har rätt 

att känna trygghet”, detta påminner om den människosyn där man ser människan som mer 

aggressiv, egoistisk och farlig, eftersom de anser att Falun inte är tillräckligt tryggt på grund 

av människorna som bor där och därför vill de använda medel för att förändra det. (Larsson 

2006 s24) Så även om Falupartiet inte nämner att de vill ha strängare lagar eller en starkare 

polis så bör det inte förvåna om de enligt deras ideologi föreslår det i framtiden. 

Partiet skriver även om “ett samhälle där dörren står öppen för alla, där integrationen är väl 

utvecklad och där mångfalden berikar vår kommun”, ”med en mottagningsenhet för 

utrikesfödda kommer vi kunna erbjuda människor större möjligheter att komma ut i yrkeslivet 

och integreras i vårt samhälle.” (Falupartiet, hjärtefrågor 2018) Här blir det tydligt att 

Falupartiet har en liberal människosyn där individer inte ska behandlas olika på grund 

etnicitet eller ursprung, partiets människosyn förespråkar både juridisk och politisk jämlikhet. 

Det man vid läsning skulle kunna fastna på är just användningen av orden “vårt samhälle”, 

även om det stämmer att samhället är just deras så kan det ändå skapa en vi och dom känsla 
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när man ständigt vill göra skillnad på “vårt och deras”. Men i textmaterialet går det i alla fall 

inte att hitta några fascistiska eller rasistiska drag.  

Partiet vill ge alla människor samma möjligheter, ”där dörren står öppen för alla”.  Under 

hjärtefrågan en bättre skola skriver de även ”vi vill också att skolan samverkar med flera 

aktörer för att lyfta fram den enskilda individen”, detta kan också uppfattas som liberalt då 

man ekonomiskt vill ta vara på människors olikheter genom att göra det möjligt för dem att 

utveckla sina speciella egenskaper. (Larsson, 2006 s32) Men det finns även drag av den 

konservativa människosynen här, enligt det som Larsson (2006) skriver om att ”den 

konservativa åskådningen utgår ifrån människornas olikhet och faktiska ojämlikhet ifråga om 

intelligens, omdömesförmåga etc.” Den konservativa ideologin accepterar till viss del 

ojämlikhet eftersom det är ett resultat av naturen där människor har olika förmågor. (Larsson 

2006 s46) 

”Makten över framtiden delar vi alla och ansvaret har vi var och en.” (Falupartiet, om, 2014) 

Detta kan tolkas som om Falupartiet vill ge människor ett eget ansvar att utveckla sig själva 

och samhället i enlighet med den liberala ideologin. Dock så kan det döljas en konservativ 

diskurs bakom orden i det att falupartiet vill förtydliga att alla människor bör ta sitt ansvar 

och kanske inte gör det tillräckligt idag, med orden vill alltså Falupartiet förtydliga att om 

dom kommer till makten ska alla människor minsann göra sitt för samhället.  

Falupartiets mänskliga natur liknar till viss del mest den konservativa, där människan ” både 

är ond och god, hon är varken fullkomlig eller möjlig att göra fullkomlig” (Larsson 2006 

s47) 

5.5 Politisk styrelseform: 

Falupartiet förespråkar den konstitutionella demokratin. I textmaterialet går det inte att hitta 

några förslag för andra styrelseformer som till exempel skulle kunna vara någon form av 

direktdemokrati inom Falu kommun.  

5.6 Grundvärderingar: 

Som mycket annat angående Falupartiets ideologi så får man växlande intryck av vad partiets 

grundvärderingar egentligen består av. Men vid en analys är det återkommande 

grundvärderingar av konservativ karaktär som framkommer i textmaterialets diskurs, det 

tydligast förekommande bör vara när de framhåller att ”vi tycker att det är oerhört viktigt att 

Falun utvecklas för att möta framtiden, men att det sker med respekt för historian” 

(Falupartiet, om, 2014) Det är väldigt konservativt att i en sådan kort text om sitt parti vara 
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tvungen att förmedla om att utvecklingen av Falun måste ske med respekt för historien. Vid 

en analys uppstår det direkta funderingar kring vad det är för nått i utvecklingen som de 

känner hotar Faluns historia, att detta inte framgår gör att argumentet väldigt tydligt framstår 

som ett populistiskt knep för att skrämma massorna och dra dem till sig. Ungefär som om 

historien skulle värderas högre än framtiden, det är en tydlig rädsla för förändring som endast 

kan tolkas som konservativa värderingar. 

Som sagt så är det som Falupartiet värderar högst det som de anser är bäst för Falu kommun, 

vilket gör att de kan göra värderingar efter den situation eller problem som de står inför. Den 

delen av Falupartiets hemsida där de presenterar sina hjärtefrågor framstår just som en 

balansering av olika värderingar. De försöker med andra ord att framstå som om de högt 

värderar allting som är bra, näringsliv, välfärd, skola, pensionärer och annat. Men vid en 

djupare analys av den ideologiska diskursen växer en förståelse för att den ekonomiska 

tillväxten värderas högre än det mesta. Detta är såklart inte ovanligt i dagens politik där 

tillväxten är våran livsnödvändiga drivkraft och även i Falupartiets ideologi värderas 

tillväxten högre än den ekologiska hållbarheten, och det är två värden som ständigt måste 

balanseras emot varandra. Falupartiet får naturligtvis även in ekologiska värderingar i sina 

politiska texter, som ”ekologiskt arbete säkerställer hållbar utveckling över generationer” och 

även i den värdebalanserade meningen ”För oss innebär det att vi ständigt beaktar vad 

samhället klarar ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.” (Falupartiet, om, 2014) 

Dock så går det inte att hitta ett ord om miljö eller klimat bland deras hjärtefrågor, det bör 

tolkas som om klimatvärderingarna värderas relativt lägre än till exempel välfärden och 

näringslivet.  

Falupartiet värderar som förstått näringslivet högre än välfärden, de beskriver det som om 

näringslivet är det som bygger upp välfärden vilket är delvis rätt. Falupartiet vill ha ”Ett 

gynnsamt företagsklimat där skatteintäkterna ska säkra vår välfärd. Det ger oss en attraktiv 

kommun där infrastrukturen är god och där varje medborgare garanteras en utbildning av 

hög kvalitet.” (Falupartiet, om, 2014) Det är den ekonomiska tillväxten som beskrivs som det 

som kommer först och som är det primära värdet i samhället, det är tillväxten som ska skapa 

värdefulla liv för varenda medborgare genom att sätta dem i sysselsättning.  

När partiet även skriver att ”vi vill också att människor ska utbildas utifrån samhällets 

behov” (Falupartiet, hjärtefrågor, 2014) visar det på att deras ideologi värderar samhällets 

ekonomi högre än utbildning. De vill inte att resurser ska läggas på individer som studerar 
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bara av intresse eller för att det är kul. De vill istället att utbildningar ska vara 

yrkesförberedande då utbildning ses som en resurs bland alla andra. Falupartiet skriver sedan 

längre ner i samma text att ett gott företagsklimat som skapar arbetstillfällen också skulle 

inspirera till utbildning. Så det är återigen företagsklimatet och marknaden som kommer först 

och är den grund till allt annat, det är det primära värdet som skapar de andra värdena. Och 

vid svåra ekonomiska tider skulle nog även de konservativa historiska värdena behöva vika 

sig för marknadens krafter.  

Efter att Falupartiet har skrivit om näringslivets positiva inverkningar på välfärden skriver de: 

”Därför är vi skyldiga att erbjuda näringslivet den bästa tänkbara grogrunden”(Falupartiet, 

om, 2014). Detta kan ses som ett normalt politiskt förhållningsätt men det rymmer samtidigt 

en oroande diskurs där det finns risk att till och med politiken kan bli mindre värdefull än 

näringslivet. Det kan betyda att politiken står till näringslivets tjänst så mycket att 

näringslivet tillslut kontrollerar politiken genom att handla igenom Falupartiet. Och det är 

inte konspiratoriskt att problematisera den så dock nödvändiga och starka relationen mellan 

politik och näringsliv.  

En annan fråga är även om Falupartiet värderar barnen högre än dom äldre och om partiet 

skulle välja en sida om det existerade en konflikt i den sociala skiktningen mellan 

generationerna. Partiet vänder sig dock väldigt tydligt och helhjärtat med lika stora delar och 

löften tillägnade dem i sina texter, i en diskurs som antyder på populism.  

5.7 Samhällets ekonomiska organisation: 

Som skrivet ovan värderar Falupartiet näringslivet framför välfärden. Genomgående i 

textmaterialet förs en diskurs som är kritiskt till den offentliga sektorn, kritiken handlar 

framför allt om att sektorn är för stor och kostar för mycket. Även om Falupartiet förespråkar 

en fortsatt fungerande välfärd i likhet med den svenska modellen så döljer ändå diskursen en 

bild av den offentliga sektorn som en bromskloss för den marknadsekonomi som partiet 

förespråkar. I texten finns meningar som att ”Falupartiet vill hålla kommunens avgifter på en 

rimlig nivå.” och ”För att komma framåt behöver vi frigöra resurser och vi är övertygade om 

att det finns många onödiga kostnader i kommunens organisation.” (Falupartiet, om, 2014) I 

den manifesta tolkningen handlar det mest om en effektivisering av den offentliga sektorn 

men i textmaterialets latenta tolkning kan det framgå att den offentliga sektorn även behöver 

förminskas.  
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Falupartiet vill ha en relativt fri marknad som har inslag av politisk och statlig styrning. 

Äganderätten ska primärt innehas av företag på marknaden men den offentliga sektorn 

primärt för välfärdens företag, det finns dock inga tydliga ställningstaganden angående den 

brännande frågan om vinster i välfärden. I denna bemärkelse kan Falupartiets ideologi 

framstå som socialliberal där de ständigt vill ”frigöra resurser”(Falupartiet 2014) för att 

stimulera ekonomin och välfärden. Men Reidar Larssons beskrivning av den konservativa 

ideologins ekonomiska organisation stämmer mycket väl överens med Falupartiets 

ekonomiska diskurs. Där ”konservatismen slår vakt om enskilt ägande av 

produktionsmedlen” Han kallar det för ”den ekonomiskt liberala konservatismen” den är i 

motsats till socialismen där makten ska överföras till staten men istället ska makten ges till 

folket genom att göra näringslivet och äganderätten tillgänglig för alla. Det är en spridning av 

ägande som även Falupartiet förespråkar där de vill se ett blomstrande näringsliv där det ska 

vara enkelt för medborgare att starta företag. (Larsson 2006 s52) 

Falupartiets textmaterial uppvisar heller ingen kritik angående den ekonomiska kapitalismen, 

det skulle kunna vara i likhet med den nya vänsterns ideologi som till exempel kritiserar 

konsumtionssamhällets överproduktion som anses vara skapat av kommersialismens 

påhittade behov. Eller någon slags kritik av dagens ”puritanska arbetsmoral”. (Larsson 2006 

s137) Kapitalismen ses mer som en god kraft.  

5.8 Viktigaste enheten i samhället: 

Svaret på denna fråga kan framstå som problematiskt när man läser Falupartiets textmaterial 

eftersom de vill framstå som om de prioriterar alla enheter i samhället. Den viktigaste 

enheten för ekonomin blir tydligt näringslivet och den viktigaste enheten för det sociala livet 

är välfärdens trygga äldreboenden och skolor, men även näringslivet som en viktig social 

enhet. Staten är naturligtvis en viktig enhet för Falupartiet men den blir lite överskriven av en 

större känsla av att Falu kommun i sig som fenomen beskrivs som en naturligt övergripande 

enhet. Att syftet med den lokala ideologin är att frambringa enheten Falukommun som viktig.  

5.9 Lokalpopulism: 

I boken Populism skriver Christian Andersson (2009) att begreppet populism minst sagt är 

komplicerat, populism kan förekomma över hela den politiska skalan från höger till vänster. 

Men populismen har ett återkommande beteende i att prata ”med tomma hjärtan” om en 

”tunn ideologi” och samt vara ”kameleontaktiga”. Populismen kännetecknas av ett den friskt 

kan låna av de ideologier som den känner för stunden. (Andersson, 2009 s72) Just detta att 

kunna välja ideologi beroende på omständigheterna påminner tydligt om den diskurs som förs 
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i Falupartiets politiska material, för det är just så de framställer sig själva. Populismen 

beskrivs även som en rörelse där man påstår sig stå på det riktiga folkets sida gentemot en 

världsfrånvänd elit. Falupartiet tycks bedriva en liknande diskurs när de vill frambringa en 

känsla av de står på den lokala Falubefolkningens sida och företräder deras intressen. Att 

Falupartiet just tar avstånd ifrån de stora nationella ideologierna för att samarbeta med 

faluborna. De beskriver ideologier som om det nästan skulle vara nåt elitistiskt och korrupt 

att syssla med, och på detta sättet kan de enkelt vinna popularitet bland de obildade massorna. 

Falupartiet har precis den ”tunna ideologin” och det ”kameleontliknande beteendet” som 

definierar populismen så det är ofrånkomligt att inte kalla partiet för lokalpopulistiskt.  

Men Falupartiets ideologi kan anses innehålla drag av en ”lightversion” av populism eftersom 

de inte kan ses som extrema i någon bemärkelse. Om populismen är ett hot mot demokratin 

eller inte skriver Larsson (2006 s72) att det beror på hur den specifika rörelsen ställer sig till 

de grundläggande medborgerliga fri och rättigheterna, och när det kommer till den frågan 

ställer sig Falupartiet tydligt på rättigheternas sida, så Falupartiet bör inte ses som ett hot mot 

demokratin. Men samtidigt så är ordet hot ett väldigt starkt och våldsamt begrepp, så det 

finns ändå möjligheter för Falupartiet att vara skadlig för demokratin genom att handla på ett 

notoriskt vagt sätt som skapar oklarhet och missförstånd. Andersson (2009 s69) beskriver hur 

populismen retoriska livsluft uppkommer ur de samhälleliga kriserna. Det kan betyda att 

Falupartiets ideologi blir mer relevant i svårare tider då det blir enklare att peka på diffusa 

problem och syndabockar. Vad uppkomsten av Falupartiet berodde på är svårbesvarat och 

samtidigt inte uppsatsens syfte. Men om man ser existensen av Falupartiet som något negativt 

så kan det också tolkas som ett lokalpolitiskt misslyckande eftersom partiet bör ha uppfyllt ett 

ideologiskt eller politiskt tomrum.  

 

5.10 Falupartiets lokala ideologi: 
Att partiet är bildat av en gammal moderat tycks lysa igenom textmaterialets ideologi. De 

tycks ha en ”moderat syn på människan” som i folkmun betyder något i stil med att man vill 

att alla människor bör ta ansvar för sig själva och sin omgivning men att det samtidigt sker 

under ett eget ansvar. Att Falupartiet värderar högst just historien och den ekonomiska 

tillväxten gör att högerkonservatismen tydligt lyser igenom deras texter.  

Även om Falupartiet värderar välfärden som viktig och grundläggande så blir det tydligt att 

den ekonomiska ideologin är högerinriktad. Och i Sverige skulle det vara ett politiskt 
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självmord att inte acceptera delar av välfärden. Den text som kan anses som mest primär i 

Falupartiets ideologiska diskurs är den som står direkt under inom deras logotyp Falupartiet 

– Vi tar ansvar, frågan är dock hur man ska tolka det ideologiskt, men ansvar är just 

återkommande inom den konservativa högerpolitiken som gärna vill på ett seriöst sätt peka 

på andra ideologier som oansvartagande, och även inom populismen där man jämt ska ta 

ansvar för nått diffust. 

Vid analysen väcks också en förståelse om att Falupartiets ideologi innehåller drag av 

lokalpatriotism. Begreppet lokalpatriotism kan framstå som ett vardagligt talspråk men 

patriotism definieras av nationalencyklopedin (2018) som ”kärlek till det egna” och 

Falupartiet höga värderingar av det egna lokala uppvisar just drag av denna kärlek. Den 

politiska diskursen förs med en stolthet över Falun kommun och dess historia, och bara 

namnet på partiet påvisar att partiet är en del av en någon typ av större lokalpatriotisk diskurs, 

en diskurs som också kan användas populistiskt för att få röster.  

Att Falupartiet är ett lokalt parti gör att de slipper en av dom största politiska 

dragningskamperna som finns idag, det är den politiska dimensionen angående motsättningen 

mellan stad och landsbygd. Falupartiet nämnder inte denna politiska dimension i sitt 

textmaterial, de framstår som om de förutsätter att denna politiska motsättning ska lösas som 

alla andra problem ska lösas, ”genom att värna om det som vi anser är bäst för Falu 

kommun”. Falupartiets ideologi bör även definieras utifrån de ideologier som partiet inte 

skriver om, i textmaterialet kan man bland annat inte hitta spår av feministisk ideologi vilket 

återigen pekar mot en konservativ lokal ideologi.  

6. Diskussion: 

Syftet var i sig enkelt att uppnå eftersom den ideologiska förståelsen naturligt växte fram vid 

en noggrann analytisk läsning av textmaterialet. Frågeställningarna var dock lite mera 

problematiska eftersom de kräver konkretare svar, men besvarades även delvis, men de 

uppfyllde syftet i att skapa en djupare ideologisk förståelse. Det textmaterial som 

analyserades var väldigt kort vilket gjorde den ideologiska meningen mer stringent och tydlig 

samt så passade det arbetets korta tidsram, men det hade även funnits fördelar i att analysera 

att större textmaterial som hade skapat ett annat djup med en bredare förståelse. Med 

uppsatsens resultat går det till viss del att göra generaliseringar angående Falupartiet ideologi, 

men det är tveksamt om resultaten kan generalisera den lokala ideologin på ett universellt 
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plan för andra partier. Men resultaten kan användas i framtiden vid analyser av andra lokala 

partier. 

Att bedöma vilken ideologi någonting innehar är väldigt subjektivt. En ideologi är också en 

process, både en process för personerna som brukar den samtidigt som ideologin själv i sin 

natur ständigt förändras. Det var svårt att hitta tidigare forskning som kunde hjälpa mig med 

analysen. Men forskningen gav goda perspektiv på hur man kvalitativt strukturerar upp en 

uppsats och vilka delar som är bra att ha med. Men Frida Ekmans (2011) analys av Nya 

moderaterna har gemensamma nämnare mina resultat i hur Falupartiet också vill framstå som 

om de stod närmare folkets vardagar och intressen. Det är också på det sättet som Falupartiet 

närmar sig populismen.  

En läsare av uppsatsen kanske frågar sig varför diskursanalysen användes, när det vid 

analysen ändå mest handlade om Larssons teorier kunde det kännas överflödigt. Och frågan 

är om resultaten hade blivit samma om jag inte hade använt diskursanalysen. Samtidigt kan 

läsaren distraheras när diskurs och diskursanalys så tidigt i texten nämns och lämnas 

hängande i luften. Men diskursanalysen skapade en viss tolkningsram och hermeneutisk 

relation till texten, och utifrån metoden gick det att hitta diskursen i Falupartiet för att sedan 

hitta ideologin, detta skapade ett diskursivt perspektiv på ideologi som var till god hjälp för 

att analysera textmaterialet. Larssons (2006) teorier om huvudpunkter var mycket givande 

eftersom de är så omfattande och det gick att plocka ut de delar som kunde förklara 

textmaterialet bäst. Teori och metod avsnitten hade kunnat integrerats i uppsatsen eftersom de 

var så liknande, men uppdelningen skapade även en tydlighet.  

Att sakna klassisk ideologi kan förknippas med att inte vilja förändra samhället i stort. Men 

Falupartiet är fria i den bemärkelsen att de slipper anpassa sig till ett moderparti i riksdagen. 

Att inte ge ut så mycket av partiets politiska idéer på hemsidan eller att inte ha ett aktuellt 

partiprogram lämnar möjligheter öppna för partiet att styra sin politik efter olika lokala 

intressen och inte av en viss ideologi. Det gör att de populistiskt kan ”vänta kappan efter 

vinden” och välja de förslag som de tycker gagnar deras partis popularitet bäst. En förståelse 

skapas för att det är deras syfte att inte drivas av någon ideologi är att framstå som smidiga 

och attraktiva. Och i mindre städer kanske de stora klassiska ideologierna tappar ett vist 

värde, ideologier är just väldigt omfattande och därför blir de mindre betydelsefulla i mindre 

lokala sammanhang.  
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Den lokala politiken blir mindre relevant än vad den var förr i och med att världen blir allt 

mer globaliserad och att endast fokusera på de lokala intressena blir svårare ju större 

geografiska samarbeten som krävs i den moderna världen. Men man kan även diskutera om 

globaliseringens krafter har gjort att människor vill återvända igen till den lokala politiken 

som ett skydd mot verkligheten. Det talas mycket om att de klassiska ideologierna är på väg 

bort, frågan är om det bara är av en nödvändighet eller om det är ett stort problem. Ideologier 

kanske behövs mer nu än någonsin när politiken för varje år blir mer som en dokusåpa eller 

ett dåligt barnprogram, så det kan finnas anledning att ta populismen på allvar. Ideologin kan 

vara i vägen och samtidigt skapa onödiga motsättningar när man egentligen borde samarbeta. 

Lokalapartier.se (2018) är en sida som samordnar lokala partier, de menar att det viktigaste 

för politiken är att fånga upp invånarnas behov och ”lokala partier föredrar praktiska 

lösningar framför politiska låsningar och sätter de egna kommuninvånarna främst!”. Dock 

står inte fördelarna av denna flexibilitet i proportion till den meningslöshet och populism som 

ideologilös politik skapar. Och den negativa förförståelsen angående Falupartiets 

lokalpopulism växte under arbetets gång. Påståendena kan jag inte fastställa och återstår som 

sagt för framtida forskning. 

Att det skulle finnas en viss typ av ideologi som är densamma för alla lokala partier är 

osannolikt. Det finns mängder av lokala partier med liknande lokala intressen men med 

vittskilda ideologier, ett exempel på detta är Örebropartiet som är ett tydligt 

vänsterideologiskt parti. Men det kan finnas en ideologisk samhörighet som kan ha att göra 

med populism, Örebropartiet för bland annat en hård retorik angående en korrupt elit av 

politiker (Örebropartiet, 2018). Det behövs mera komparativ forskning om lokala partier för 

att skapa en förståelse för hur de skiljer sig åt eller om det finns en universell lokal ideologi, 

det går inte att göra det med en fallanalys av ett parti. Vetenskap om liknande fenomen bör 

föras på brädden och därför är även det sociologiska forskningsperspektivet nyttigt för att 

skapa och sprida en förståelse angående ideologiska fenomen och misslyckanden som 

människor kan sätta i relation till sin vardag. Människor röstar med skilda intentioner efter 

olika intressen, den moderna demokratin är fortfarande ung så det bör finnas potential för 

utveckling även om den tycks gå bakåt ibland. 

Funderingar skapas om Falupartiet är en del av det som Colin Crouch (2005) beskriver som 

en framväxande postdemokrati. Där demokratin består av ett ”skådespel” med ett litet antal 

utvalda frågor. Politiken skulle då mest föras bakom stängda dörrar medan befolkningen 

beter sig passivt. (Crouch, 2005 s17) Falupartiet påstår sig jobba nära invånarna men när de 
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gör anspråk på att få makt genom att bara göra det bästa för kommunen kan invånarna lämnas 

passiva.  

Frågan är om deras populistiska rop om en maktfullkomplik politikerelit bara är inbillad eller 

verklig. Och om det är en ideologisk tillbakagång eller framgång kan man undra, men 

Falupartiet tycks ändå vara på nedgång, men det existerar dock lokalpopulistiska partier i de 

flesta angränsade kommunerna. Dessa ideologilösa partier styrs så mycket av deras 

företrädare och när företrädarna försvinner uppstår det troligtvis en ideologisk kris om 

partiets styrning. Det är en personkult som inte behövs i svensk politik.  

Den samhällsvetenskapliga forskningen har många gånger anklagats som mindre värdefull 

och för att sällan skapa något riktigt vetenskapligt värde. Dock har samhällsvetenskapen 

många viktiga uppgifter som kan utökas. Att analysera politiska partier och blottlägga dem 

genom att skapa en djupare ideologisk förståelse är inte bara intressant ur ett vetenskapligt 

perspektiv, utan det är även viktigt för demokratin. Populismen skapar och spelar på folks 

oförståelse för politiken, därför kan vetenskapen bidra med en viktig ideologisk förståelse så  

människor som är basen för demokratin och som därmed är basen för vårat samhälle fattar 

mer genomtänkta beslut. Människor idag behöver skapa en djupare förståelse för de politiska 

processerna och dess möjligheter. Därför är mera forskning nödvändig.  
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