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Abstract 

This study is mainly about regionalist parties in Spain, their future propositions to the politic 

administration in the country and their type of nationalism. For decades, the question about a 

unitary-central-state, or a more like, federalist one with stronger autonomous regions, has 

been such important in Spain. Therefore, one of the main purposes of this study is to analyse 

if parties represented in the national parliament, also considered as regionalist (deriving from 

autonomous regions), advocate to be independent states, or if they quest to be ever stronger 

autonomous regions based on more self-determination within the Spanish state. The other 

principal purpose is to analyse upon what types of argument their form of Nationalism is 

based, if they promote a civic- or ethnic-form of Nationalism. Using a qualitative text-analysis 

of the chapters regarding the politic- and territorial administration in the party manifesto from 

2016, the result is showed on a cross-field-graph, where two dimensions places the five used 

parties/coalitions along a vertical and a horizontal line, representing degree of Nationalism 

and type of Nationalism. The final result declares that the majority of the parties do have a 

strong ambition of an independent state and are grounded on more civic-nationalist argument.   
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1 Inledning 

Ända sedan lång tid tillbaka existerar regionalistiska partier runtom i vår värld. I vissa 

länder är dessa mer synliga och mer legitima än andra. Ett regionalistiskt parti är ett 

parti som kämpar för att hävda sina rättigheter för en bestämd region, gentemot den 

suveräna stat de befinner sig i. Ofta grundas vederbörandes kamp på t.ex. etniska 

faktorer som språk, gemensam kultur och faktumet att födas i ett visst territorium. Även 

mer samhälleliga/medborgerliga gemensamma drag betonas, som bland annat bygger på 

gemensamma åskådningar och värderingar inom en stat. Mellan dessa två varianter kan 

sägas att i en etnisk skapar nationen sin egen stat, medan staten skapar nationen i den 

samhälleliga. I Europa finns en handfull partier som sedan lång tid tillbaka har som mål 

att arbeta för mer frihet från sin stat, eller att helt enkelt bli självständiga. Ett land av 

flera som kan nämnas präglas av dessa fenomen, är svenskarnas semesterparadis vid 

Medelhavet, Spanien. Landet som de flesta svenskar förknippar med sangría, 

solsemester och tjurfäktning, präglas av en inre splittring sedan flertalet sekler tillbaka. 

Regionalistiska partier huserar i princip varje utav landets 17 regioner, där exempel 

såsom Baskien och Katalonien ofta sticker ut med sina typer av regionalistiska och 

nationalistiska partier.  Denna studie kommer att stifta närmare bekantskap med fem 

stycken partier/koalitioner som betraktas som regionalistiska och som även 

representerats på nationell nivå i Spanien det senaste valet, som hölls i juni 2016. 

 

Andra exempel runtom i världen där även regionalistiska partier finns, är Québec, som 

ligger i de östra delarna av Kanada. Det parti som finns i regionen och som önskar slå 

sig ur Kanada, begrundar sin linje mot den kanadensiska staten i form av det franska 

språket, som då skiljer dem emot resterande delar av landet där franskan endast spelar 

en lingvistisk biroll. Andra exempel runtom i Europa finns även i Belgien, där regionen 

Vallonien i de södra delarna av landet domineras utav en fransktalande majoritet, medan 

den norra (Flandern) domineras utav det flamländska språket. Även i Belgien finns 

flertalet partier med olika viljor, trots att just landet Belgien innefattar ett federalt 

parlament där de olika lingvistiska delarna av befolkningen är representerade på olika 

sätt.  

 

Från det kylslagna Kanada och Belgien i centrala Europa, styr studien kosan mot det 

solslagna Spanien och riktar närmare fokus på de partier som vederbörande rör sig mot. 

Under resans gång kommer studien stifta bekantskap med tre stycken olika autonoma 
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regioner i landet, Baskien, Katalonien och Valencia. De partier/koalitioner som studien 

kommer bevaka närmare är PNV (Partido Nacionalista Vasco) (Baskien), Euskal Herria 

Bildu (Baskien) Esquerra Republicana de Catalunya (Katalonien), Convergència 

Democrática de Catalunya (Katalonien) och Compromís (Valencia). Som gemensam 

grundbult för dessa att de klassificeras som partier som arbetar för att skapa mer frihet 

för regionen ifrån den spanska centralstyrda staten. De som finns representerade i 

studien, uppfyller några krav, som närmare kan läsas under rubriken ”urval”. Vad som 

däremot bör nämnas, är att dessa endast är ett axplock utav de mängder av 

regionalistiska partier som kan återfinnas i Spanien. I princip varje region i landet har 

typer av partier som önskar mer frihet från staten, men där vissa skiljer sig åt mer än 

andra.   

 

1.1 Syfte 

Det huvudsakliga syftet med studien är att undersöka vilka eventuella skillnader och 

likheter som finns mellan olika regionala partier, i tre stycken autonoma regioner i 

Spanien. 

 

1.2 Frågeställning 

Den huvudsakliga frågeställningen till undersökningen blir följande: 

* Vilken relation mellan den egna regionen och den spanska centralmakten 

eftersträvas? 

* Vilken form av nationalism förespråkas av partierna? 

 

1.3 Inom- och utomvetenskaplig relevans  

Studien lägger fokus på ett fält som det redan finns en hel del forskning på, men som 

däremot verkar sakna en jämförelse inom själva landet Spanien. Inom statsvetenskapen 

är jämförande studier och idéanalyser med t.ex. dimensioner en vanligt förekommande 

design. Såsom det lyder i ”Metodpraktikan” bör en studie fylla en lucka eller ett tomrum 

inom dess specifika fält (Esaiasson et alt, 2012: 31), vilket denna ämnar göra på sitt sätt 

att jämföra partier. 

 

Studien riktar sig tydligt mot ett fenomen som kan beskrivas som utomvetenskapligt, då 

med tanke på att dessa partier i Spanien är delvis framgångsrika samt även 

representerade på nationell nivå. Spanien präglas uppenbarligen av djupa inre 
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splittringar och där landets ifrågasatta statsskick är en viktig fråga för många 

medborgare. Såsom ett utomvetenskapligt problem, eller ett samhälleligt uppkomna 

problem, som ”Metodpraktikan” beskriver det, skall alltså problemet även relatera till 

någonting som rör samhället (Esaiasson et al, 2012: 31). Vidare ämnar också studien ha 

en relevans med att undersöka vad som enligt partiprogrammen utgör den verkliga 

nationalism i dessa regionala partier. 

 

1.4 Avgränsning 

Studien avgränsar sig genom dels genom att söka svar på de frågor som ställs under 

rubriken, men även via fallet att det är endast partiernas syn på autonomin och vilken 

typ av ursprung som ämnas analyseras. Studien skulle mycket väl kunna sträcka sig 

bredare över partiernas program och även undersöka andra områden. Då syftet som 

tidigare nämnts är att undersöka de utvalda fälten, måste också studien tydligt avgränsa 

sig till detta, för att eventuellt inte bli otydlig.  

 

1.5 Disposition 

Studien består av sju stycket kapitel där de olika delarna av studien presenteras. 

Bakgrunden och tidigare forskning framförs i kapitel två. I kapitel tre presenteras 

det teoretiska ramverket som ligger till grund för studien. Kapitel fyra består utav 

den metoden som kommer att användas i studien, medan materialet som 

analyseras presenteras i kapitel fem. I de följande kapitlen redovisas därefter 

analysen i kapitel sex samt resultatet i kapitel sju. Det sista kapitlet består även 

utav en slutdiskussion samt de slutsatser som kan dras i samband med studien 
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2 Problembakgrund 

Sagan om Europas kanske mest delade land 

Spanien kan idag beskrivas som ett utav Europas mest delade länder när det gäller 

frågan om hur statsskicket skall se ut. Landet har en historia där många olika kulturer 

och folkslag har bidragit till den nuvarande situationen. Även om Spanien officiellt sett 

enades 1492 i erövringen utav det dåvarande muslimska Granada (Tamames & Quesada 

2001: 54-56), har sedan dess flertalet olika regioner i landet hellre valt att gynna sina 

egna territorier än att frivilligt ge mer mandat åt centralmakten i Madrid (Tamames & 

Quesada 2001: 19) Vissa regioner har starka historiska influenser som fortfarande idag 

präglar landets konstitution, som skrevs om år 1978 efter diktatorn Francos död. I och 

med denna brytpunkt instiftades återigen (den fanns även i republiken år 1931) lagen 

om autonomin, vilket delvis kommer bli ett viktigt begrepp i denna studie. 

 

Vad är en autonom region? 

Det spanska statsskicket beskrivs officiellt sett som en enhetsstat med starka autonoma 

regioner (Congreso de los Diputados 2003). En central regering styr nationellt i ledning 

av en premiärminister och med hjälp av två kammare (Senado & Congreso de los 

Diputados) som har sitt säte i Madrid. Något som däremot skiljer sig i det spanska 

styrelseskicket från andra länder som också beskrivs som enhetsstater, är undantaget 

med autonomin. Med detta innebär att de 17 stycken uppdelade regionerna i landet, har 

en viss makt utdelad som de själva styr över. Flertalet av regionerna har lokala 

parlament som röstas fram med jämna mellanrum, och som sedan kan påverka 

situationen i de nationella parlamenten.  

 

Regionala frågor de olika regionala parlamenten innefattas ofta utav t.ex. allmän 

sjukvård, skolgång och till viss del skattepolitiken, där dessa har möjligheten att styra 

själva tack vare folkvalda representanter. Flertalet utav de autonoma regionerna har 

starka historiska rötter i form av att ha varit viktiga och symboliska kungariken, och där 

t.ex. minoritetsspråk har blivit officiellt erkända av konstitutionen, som i exempelvis 

Baskien, Galicien och Katalonien.  

 

Under diktatorn Francos tid upphävdes lagen om de autonoma regionerna och officiella 

minoritetsspråk förbjöds (Tamames & Quesada 2001: 127). Under ytan för diktatorns 

enväldiga styre där makten var centraliserad, låg starka åsikter och viljor om en mer 
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utspridd exekutiv makt, som senare under styrandet resulterade i fruktansvärda 

terrordåd. Attentaten som präglar landet under 1970- och 1980-talet, utförda av baskiska 

ETA, var i huvudsak riktade mot den starka centralmakten i Madrid (Tamames & 

Quesada 2001: 128). Efter Francos död år 1975 är detta något som kommer att influera 

mycket i den konstitutionen som skrivs år 1978 (Tamames & Quesada 2001: 127), där 

lagen om de autonoma regionerna kommer tillbaka på tapeten igen, efter att ha 

försvunnit under Franco. 

 

Rörelser som blir partier 

Fenomenet som ofta beskrivs som ”nacionalismo ibérico” (iberisk nationalism) syftar 

precis på de här rötterna som finns i de autonoma regionerna och som sedermera gett 

upphov till organisationer som t.ex. ETA. Vissa utav rörelserna har äldre rötter än 

andra, men uppenbarligen är den gemensamma nämnaren för de regionalistiska 

rörelserna som blivit partier, syftet att skapa sig mer frihet och avlägsna sig ifrån den 

spanska centralstyrda staten. Exempelvis har vissa katalanska partier sina rötter tillbaka 

till slutet av 1800-talet när regionen liksom då liksom idag, är starkt industrialiserad, 

vilket i sig skapade arbetstillfällen och inbringade skatteintäkter (Tamames & Quesada 

2001: 113 ) Det geografiska läget med hamnen riktad mot Europa och andra stormakter 

vid Medelhavet gav regionens huvudstad Barcelona ett starkt uppsving både 

ekonomiskt och kulturellt (ibid.)  

 

I Baskien var det liknande orsaker som delvis förstärkte en mycket redan stark nationell 

identitet, då Bilbao liksom Barcelona var en viktig hamnstad med närhet till 

gruvindustrin i norr. Bombningen av baskernas heliga stad Guernica, utav Nazi- och 

Franco-styrkor under det spanska inbördeskriget, förbättrade inte direkt baskernas syn 

på en centralmakt i ett spanskt rike där de förväntades ingå.  Konflikten mellan de starka 

autonoma regionerna och centralstyret i Madrid har under sekler speglat landet och den 

politiska frågan, där alltifrån både kungar och diktatorer velat centralisera eller 

decentralisera makten i landet. Denna konflikt pyr fortsatt under ytan i ett Spanien som i 

mångt och mycket snarare liknar en federation än en den enhetsstat den utger sig för att 

vara.  

 

Uttrycket som pryder uppsatsens namn härleder till ett känt sådant, som ofta tolkas till 

den musikaliska världen och Sylvia Vrethammars verk (Viva España), men syftar 
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huvudsakligen på lyckönskning om landets välfärd. Frågan är dock mot vilket egentliga 

land det riktas, mot ett enat centralstyrt Spanien, eller en splittrad stat där regioner 

bryter sig ut och blir självständiga stater? Frågan är en ständigt pågående sådan som 

ständigt sätter sangrían i halsen på de nationella politikerna.       

 

2.1 Tidigare forskning 

Andreas Fagerholm har skrivit en artikel om det som han väljer att kalla för 

regionalistiska partier. Begreppet som Fagerholm använder syftar på partier som 

försvarar en eller flera gruppers intressen, antingen bundna till etniska faktorer och/eller 

utvalda områden. I hans artikel redogör han för hur regionalistiska partier ofta klassas in 

i en och samma familj, oavsett vad som utgör de bakomliggande faktorerna samt vilken 

politisk ställning partierna tar. Fagerholm redogör vidare för fallet att det finns flertalet 

länder i Europa som innehar regionalistiska partier och hur de kan se olika ut i olika 

länder.  Han kartlägger även närmre deras ursprung och vilka argument som de drivs av, 

samt vad som ligger bakom faktumet att de vill skydda sina gemensamma intressen. Här 

finns exempelvis konflikter genom historien som bidragit till att motståndsrörelser 

snarare gått över i politiska partier. Studien som Fagerholm utförde kommer delvis att 

användas som en del i denna studies teoretiska ramverk. I en av beskrivningarna som 

han använder sig av, väljs ett utav de äldsta baskiska partierna att beskrivas härstamma 

ifrån sociala och ekonomiska grunder, vilket även är något som studien ämnar 

undersöka närmare. Om detta parti skriver Fagerholm såhär: 

 

The parties and coalitions in the autonomous communities of Spain also tend to 

have their origins in the centre–periphery-cleavage. In the Basque Country, to 

begin with, PNV was founded in the late nineteenth century as a reaction to 

economic and social dislocation (Fagerholm 2016) 

  

Inom fältet för etnoregionalistiska partier, finns det mycket studier genomförda. Verket, 

”Regionalist Parties in Western Europe” utav Lieven de Winter och Huri Türsan inriktar 

sig på samma fält. Denna litteratur, som studien även källhänvisar till, sker dels olika 

närmanden utav partier runtom i Europa, men också teoretiska analysverktyg som kan 

hjälpa oss att förstå deras framfart. Litteraturen behandlar inte enbart spanska partier, 

utan likväl partier som präglas av liknande krav i t.ex. Belgien, Italien och 

Storbritannien. 
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En studie som riktar in sig på nationalism och en centralistisk sådan i fallet Spanien, är 

Helena Béjars artikel som handlar om legitimiteten hos det som hon väljer att kalla 

”nacionalismo subestatal”1. Detta kan översättas till ”under- eller inomstatlig 

nationalism” och syftar helt enkelt på fenomenet med den nationella känslan inom en 

specifik region. Béjars studier utfördes vid ”Universidad Nacional Autónoma de 

México”, vilket även det är intressant att lärosätet bär titeln som ett nationellt autonomt 

universitet.  

 

Diskussionen som Béjar för handlar om legitimiteten för typer av nationalism, men 

också vad denna grundar sig i (Béjar 2010). Hon nämner även de olika skillnaderna och 

ursprungen till de typer av nationalism som hon redogör kring. Bland annat, den 

konstruerade, riksspanska nationalism som försökte skapas kring diktatorn Franco, men 

också förhållandet emot regionerna. Liksom Fagerholm, indikerar Béjar att en typ av 

nationalism är nära besläktat med t.ex. kulturen, ursprunget men också språket. 

Konstruktionen av den riksspanska nationalism som aldrig uppnått speciellt hög 

legitimitet, är något som enligt hennes studie hittills ännu inte fått ett officiellt 

erkännande. Andra viktiga och intressanta aspekter som även tas upp i denna studie är 

begreppet om ”state-building” och känslan om nationstillhörighet. Béjar går in ett 

redogörande om vad som egentligen skapar vad, nationaliteten som skapar staten eller 

staten som skapar nationalitet. I fallet Spanien är det ett intressant perspektiv och en 

intressant reflektion, även med tanke på att idén utförligt använt, även skulle kunna 

förklara en del av landets situation.  

 

När det gäller just forskning som tidigare gjorts om fallet Spanien och dess typ utav 

nationalism inom specifika regioner, finns det mycket att fördjupa och gotta sig i. 

Fenomenet är någonting som funnits med i bagaget på landets resa som nation ända 

sedan medeltiden. Trots den händelse som enade landet i form av erövringen av 

Granada 1492, är det svårt att definiera Spanien som ett enat land, även under denna tid.  

 

 

 

                                                           
1 Detta nämns även senare som ”nacionalismo ibérico”, men kallas ofta olika beroende på sammanhang. 

Andra varianter är ”nacionalismo periférico”, ”nacionalismo regional” etc. 
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3 Teori  

I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverket som ligger till grund för studien i 

stort, varpå studiens grafiska verktyg även baseras (se nedan). Kapitlet med teori är 

upplagt med olika typer av teorier som sedermera kommer utgöra viktiga referenser för 

studiens analys samt dimensioner där de olika partierna sedan placeras in. Inledningsvis 

följer en presentation utav teorier och begrepp som är kopplade till olika ståndpunkter. 

Till att börja med handlar det om användbara definitioner kring separatism och 

autonomi, även om större delen utav teorin redogör för huvuddragen i nationalism, som 

kommer utgöra en stor del utav studiens teoretiska upplägg. Vidare fördjupar sig 

redogörelsen för nationalism i de mer anpassade delarna som används till studien.  

 

3.1 Separatism 

Med separatism menas kort och gott en rörelse som önskar slå sig ut ur t.ex. en stat för 

att bilda en egen sådan (Cambridge Dictionary 2016). En separatist-rörelse kan bland 

annat ha ett gemensamt språk, kultur eller andra dylika faktorer som bidrar till att 

gruppen vill slå sig fritt från det vederbörande styret (ibid.) En separatiströrelses nya 

grund för en eftersträvad stat blir därefter de olika faktorerna som bidrar till dennes 

kamp för en egen stat och ett eget styrande.  

 

3.1.2 Suveränitet och självbestämmande (Self-determination) 

Att vara en ”suverän” stat innebär att inneha den högsta bestämmande makten i en stat 

och kunna regera lagligt utan andra parters inflytande över ett bestämt territorium 

(McGrew 2011: 24). Suveräniteten begrundar sig även starkt på principen att inneha en 

ensamrätt till makten inom territoriet (ibid.), men även att vara erkänd i sällskap bland 

andra stater (ibid.).  Begreppet ”självbestämmande” påminner i mångt och mycket om 

suveränitet men vilar snarare även på grunden om att bestämma fritt över sitt eget 

territoriella område, utan utomstående parters inblandande i styrandet (Baylis et al. 

2011: 574).    

 

3.1.3 Autonomi 

Begreppet autonomi syftar på principen om en viss grad av självbestämmande inom 

olika områden (McGrew 2011:23). Autonomin ter sig mot riktningen mot 

självständighet, men innebär inte en suveränitet över de områden som den huserar över. 

McGrew beskriver vidare autonomin som ett fall där stater i en alltmer globaliserad och 



9 
 

regionaliserad värld, önskar de komma närmare medborgarna (ibid.). I fallet Spanien 

beskrivs landet som en enhetsstat med starka autonoma regioner, vilket innebär att 

regionerna styr över specifika frågor på egen hand. 

 

3.2 Nationalism  

Nationalism i sig är en ideologi som kan appliceras i flera olika sammanhang och kan 

inneha olika innebörder, beroende på kontexten den florerar i. Begreppet i sig är mycket 

brett och skulle självmant kunna utgöra ett fält för flertalet studier. Därav sker en 

avgränsning även inom begreppet nationalism i denna studie, då det är svårt att täcka 

upp alla fält som ideologin huserar på. Inledningsvis redogörs en del tankar och idéer 

om nationalism som helhet, och därefter sker en avgränsning till de typer som studien 

inriktar sig på. 

 

3.2.1 Nationalism i stora drag 

Som Reidar Larsson diskuterar kring ideologin i sin litteratur, är grundtanken i 

nationalism att varje nationalitet bildar sin egen stat (Larsson 2006: 201-202) där 

flertalet olika faktorer gör att invånarna känner en gemenskap, vilket i slutändan skapar 

nationen. Dan Persson noterar således i sin litteratur, Nationalism – högern och 

vänsterns tolkningar hur grundidén historiskt sett handlar om människors gemensamma 

födelseort, som skapade en sammanhållning och kollektiv känsla individer emellan 

(Persson 2005: 9). Födelsen beskrivs historiskt sett som en viktig faktor, då med tanken 

på att det även syns i själva namnet, då natio, betyder födelse på latin (ibid.). På spanska 

blir verbet nacer (att födas) desto tydligare i ideologins namn än vad det blir på svenska. 

”Nacionalismo” (nationalism) av nacer, nacidos ger en mer indikerad klang än på det 

svenska språket.    

 

Inom själva ideologin beskriver Reidar Larsson vidare att det finns olika inriktningar, 

vilka också lägger grunden till ideologin som uppkommer med början på 1800-talet 

(Larsson 2006: 202.). Larsson delar upp ideologin i två huvudgrenar där revolutionär 

nationalism och auktoritär nationalism beskrivs närmare. 

 

Den revolutionära, som föds först behandlar temat att en nation bör innebära en stat. Här 

nämns Giuseppe Mazzinis kamp om ett enat Italien i början på 1800-talet, där Mazzini 

resonerade att alla som talar italienska tillhör den italienska nationaliteten, eller rent sagt 
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Italien (ibid.). Även om italiensktalande Korsika tillhörde Frankrike, skulle det enligt 

Mazzinis tanketeori övertas då de tillhörde den italienska nationaliteten (ibid.)  Fokus 

ligger här mycket på naturliga saker och tillhörighet, som t.ex. språket, kultur etc. vilket 

i sig påminner mycket om etnisk nationalism som definieras längre ned. 

 

Till skillnad mot den revolutionära nationalismen, handlar den auktoritära snarare om en 

stark och mäktig nationalstat (Larsson 2006: 206-207) som sätter nationens intressen 

före allt annat. Denna typ av nationalism hävdar Larsson uppkomma under slutet av 

1800-talet och under början av 1900-talet, där starka nationalstater med tydliga och 

starka roller styr över folket (ibid.) En tydlig skillnad jämtemot den revolutionära 

inriktningen, är att makten och intressen snarare utgår från staten istället för folket som 

det gör i Mazzinis teori (ibid.). För Mazzini var folkets vilja det centrala i 

nationsbildandet, medan den mäktiga nationalstaten mer riktade sig åt att försvara 

landets intressen, stärka den nationella statsapparaten och vara tydlig med vad som låg i 

nationens intressen. Tydliga, rigida och starka organisationer var med andra ord 

kännetecken som signalerade den auktoritära nationalism, medan Mazzini snarare 

inriktade sig på folkets bästa där makten utgick ifrån dessa intressen.  

 

Även om Larssons litteratur ger en bra blick över olika länder och vad nationalismen 

inneburit i olika situationer, är det svårt att komma ifrån grundvärderingarna som 

genomsyrar ideologin. Dessa är, såsom Larsson redogör för, nationaliteten, nationen, 

födelsen och den kollektiva samhörigheten som för samman folket (Larsson 2006: 214-

215). Här nämns exemplet partiet Front National i Frankrike, som förväntas ha sin 

ledare Marine Le Pen som kandidat i de franska presidentvalen våren 2017. Detta parti, 

vars värderingar präglas starkt utav tanken att skydda Frankrike och de franska 

intressena ifrån invaderingar i form av emigranter (ibid.) som inte tillhör den franska 

nationaliteten, kan likväl appliceras i fallet Spanien. Då blir det istället regionerna som 

vill skydda sig ifrån inflytande av den centralstyrda spanska staten.  

 

3.2.2 Ethno- and civic-nationalism  

Dessa två benämningar handlar om vilka fundament som ligger till grund för 

nationalism, men också hur den betecknas. Till exempel, kan ethno-nationalism nämnas 

ha sina grunder i etniska aspekter såsom gemensam kultur, historia, språk och tradition 

eller religiös tillhörighet (Muro & Quiroga). Grundbultarna utgörs med andra ord utav 
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kulturella inslag, som bygger upp känslan av att tillhöra en nationalitet (ibid.) som 

människor ofta föds in i.  Å andra sidan, är innebörden av begreppet civic-nationalism 

en nationalitet som hålls ihop av t.ex. juridiska instanser och önskan om att skapa något 

gemensamt via t.ex. utbildning eller gemensamma värderingar (ibid.) Civic-nationalism 

handlar snarare om att frambringa något som gör att människor på ett känner sig enade 

tack vare lagar, värderingar eller administrativa faktorer, medan ethno-nationalism 

snarare begrundar sig i ”blodsband” som finns med redan i modersmjölken, t.ex. faktorn 

att vara född på en viss plats, tillhöra en viss gemensam ”stam”-kultur med tradition och 

historia.  

 

Även i John Breuilly har definierat begreppen civic- och ethnic-nationalism. Breuilly 

nämner förutom det redan nämnt ovan, även staten i sig som en del av civic-delen, 

medan definieringen av ethnic snarare kopplas till en gemensam härkomst (Breuilly 

2011: 401). Språk och religion kan förvisso användas för ethnic, men blir mer sällsynt, 

menar Breuilly på (ss. 401).    

 

Skillnaden kan allts nämnas vara två grenar där den ena vilar på blodsband, härkomst, 

språk, gemensam kultur och traditioner samt känslan av att tillhöra en nation, som i sin 

tur skapar staten. Civic vilar på en stat, där individers val och grundvalar samt 

värderingar i denna i blir mer avgörande faktorer. Staten skapar snarare nationen med 

sina grundvalar. Individens grundvärderingar inom staten blir en bärande faktor istället 

för det territoriella ursprunget eller det gemensamma språket. Båda dessa kan beskrivas 

som något konstruerade, där olika fundament ligger till grund för deras inriktningar.  

 

Muro och Quiroga tar i sin artikel om dessa typer av nationalism upp två exempel som 

kan tydliggöra hur detta ser ut i verkligheten. De två exemplen som tas upp är Frankrike 

efter republikens skapande, som ett fall av civic-nationalism (ibid.). Som fall för ethnic-

nationalism, nämns Fichtes idéer till det tyska riket i början på 1800-talet (ibid.) Från 

detta tar vi då med ethnic-civic-distinktionen, en stat där språk, gemensamma traditioner 

och kultur bygger den ena, och där de gemensamma grundvärderingarna blir bärande i 

den andra.  
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3.3 Etnoregionalistiska partier  

Inom gruppen för regionalistiska partier, kan även begreppet ”etnoregionalistiska 

partier” nämnas. Begreppet sätter namn på flertalet typer utav partier som representeras 

utav minoriteter ofta bundet till ett geografiskt territorium (Müller-Rommel 2003: 17-

19). Minoriteterna är ofta sammankopplade till en syn som syftar gynna gruppens 

intressen och som erkänner dennes rättigheter jämtemot den styrande makten i landet 

(ibid.) Dessa i sig kan ofta bestå i t.ex. etniska grupper, eller även grupper med 

gemensam kultur, språk eller ibland religion (ibid.). I dagens Europa menar Türsan på i 

sin litteratur ”Regionalist Parties in Western Europe” att snarare språket och delar av 

kulturen, eller ekonomiska eller sociala kan generera i denna typ av partier (Türsan 

2003: 12). Språket finns ofta representerar i fallen i Belgien, medan det tydligaste fallet 

av t.ex. ekonomiska faktorer, finns i partiet Lega Nord i Italien (ibid.)    

 

I litteraturen som det refereras till i detta fall, nämns flertalet exempel på länder som 

innehar fenomenet med etnoregionalistiska partier. Även om litteraturen är mer inriktad 

på västra Europa, är fenomenet trots allt utbrett världen över. Förutom Europa finns 

även fall i t.ex. Nordamerika i form av Kanada och regionen Quebec (le parti Québécois 

2016).  

 

Enligt Müller-Rommel (ss. 21-23) finns det flera olika teorier som kan appliceras för att 

försöka närmas sig anledningar till dessa partiers uppkomst och popularitet i sina 

regioner. Vissa teoretiska närmanden menar på att en ”vi mot dem”-känsla (centrum-

periferi) kan uppstå i många regioner, då staten i form av centralisering utesluter 

”periferin”, som kan beskrivas vara en utsatt region (Müller-Rommel 2003: 21). Andra 

synsätt som kan tänkas förklara fenomenet är även en mer marknads- och kapitalistisk 

syn som förklarar att det ekonomiska epicentrumet ofta hamnar i länders huvudstäder 

(Müller-Rommel 2003: 22), och där vissa regioner i fråga blir drabbade, vilket kan leda 

till missförtroende mot centralmakten (ibid.). 

 

3.3.1 Den etnoregionalistiska partifamiljen  

Andra teoretiska utgångspunkter som är användbara är idéer och begrepp ifrån Andreas 

Fagerholms artikel (se ovan) som handlar om att kunna inkludera flertalet olika partier 

runtom i Europa, i en och samma familj. Fagerholm menar tydligare på att partier som 

drivs utav dessa typer av krafter, inte alltid kan generaliseras och placeras in i ett och 
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samma fack. Tidigt i sin artikel gör Fagerholm en avgränsning som även påminner om 

den som sker i denna studie, där partier som består i en lokal gren av ett nationellt parti 

faller bort, bland även andra anledningar. Ett intressant stycke är även det där 

Fagerholm efter avgränsningen går in på olika faktorer som sedan klassificerar om 

partierna verkligen kan bedömas tillsammans. Här nämns det att regionalistiska partier 

ofta har en bestående konflikt i centrum/periferi, där dessa kämpar för decentralisering. 

I denna del redogörs det däremot för fakta om partier som härstammar ifrån andra 

faktorer, t.ex. språk och gemensamma intressen. I slutsatsen kommer ändock Fagerholm 

fram till att i alla partier som fanns med i studien, på ett eller annat sätt begrundade sig i 

konflikten centrum/periferi, eller ett fall där en region önskar mer självstyre eller 

eventuellt erkännande som egen stat.   

 

3.4 Nacionalismo periférico, ibérico eller regionalismo 

Denna typ av nationalism härstammar ifrån de olika nationerna och territorierna som 

funnits historiskt sett i Spanien. Som redan nämnt i denna uppsats, är Spaniens enande 

en händelse som trots allt inte skapar ett speciellt enat land. Under 1500- och 1600-talet 

får fortsatt flertalet små kungadömen fortskrida med egna regionala parlament trots att 

kungen Felipe II är fadern till den riksspanska nationalism (Tamames & Quesada 2001: 

64) som Franco sedermera använder för sin diktatur. Felipe II styrde det spanska 

imperiet och ville med sitt utnämnande av Madrid som huvudstad ge centralmakten ett 

ansikte redan på 1500-talet (ibid.). Redan då önskade flertalet regioner alltså få ha sitt 

eget regionala styre, vilket lever kvar ända till våra dagar och finns fortsatt representerat 

i de regionala parlamenten.   

 

Begreppet ”nacionalismo ibérico” är hämtat ifrån Tamames & Quesadas verk 

”Imágenes de España” (ss. 17) och syftar på de regionalistiska och nationalistiska 

partierna och känslorna som finns runtom i landet. Dessa typer av regionalism klassas 

som nationalistiska rörelser, som kämpar för att antingen frigöra sig helt från den 

spanska staten eller helt enkelt få mer makt o relationen jämtemot denna. Här nämns 

begreppet ”nacionalismo ibérico”, då iberisk nationalism oftast är kopplat till de 

spanska partierna som rörs utav detta fenomen (ibid.). Sammanfattningsvis kan denna 

typ av nationalism betraktas som en spansk variant av nationalism där de olika 

regionerna präglas av mer frihet. 
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4 Metod 

4.1 Kvalitativ textanalys 

Studien skulle kunna beskrivas som en fallstudie med jämförande metod, där kvalitativ 

textanalys ligger till grunden för både analys och resultat. För att kunna se möjliga 

skillnader eller likheter på det som ämnas i studien är en jämförande studie ett mycket 

väl anpassat angreppssätt (Esaiasson et al, 2012: 109-110). Kvalitativ textanalys är ett 

användbart tillvägagångssätt när det gäller denna typ utav undersökning. Idéanalys, som 

även används i studien, är en metod som brukas för att analysera olika typer av idéer 

och aktiva resonemang som förs i en text (Bergström & Boréus 2012: 139). Att 

analysera idéer är ett traditionellt sätt att arbeta inom statsvetenskapliga studier för att 

klassificera olika typer av uttryck och idéer i texter.  

 

4.2 Jämförande 

Med hjälp utav metodens dynamik och jämförandet med de olika programmen mot 

varandra, så uppdagas på detta vis enklare eventuella skillnader som således kan 

analyseras och diskuteras kring (ibid.). Jämförandet används ofta inom statsvetenskap 

och belyser framförallt möjligheten att kunna jämföra fall eller analysenheter där olika 

saker skiftar från fall till fall. Den extra dimensionen som jämförandet ger oss lägger 

fokus på ting som ibland ter sig vara svårare att se med t.ex. mer renodlade fallstudier 

(ibid.).  

 

4.3 Dimensioner som analysverktyg 

Denna typ av analysverktyg kan användas inom ramen för politiska studier när en studie 

t.ex. ämnar placera något längs mellan två olika ståndpunkter (Bergström & Boréus 

2012: 157). En dimension, jämförelsevis med en idealtyp, definierar inte lika preciserat 

sitt innehåll men kräver heller inte lika noggrann konstruktion för sitt 

användningsområde (ibid.). I detta fall är tanken med användandet av dimensioner för 

att kunna påvisa olika former och grader hos de olika partierna som studien närmare 

undersöker. I denna undersökning kommer dimensionerna utgöra viktiga mått på det 

som verkligen ämnas undersöka. Dessa blir således ”form av nationalism” (etnisk 

nationalism  samhällelig/”civic” nationalism) och ”grad av nationalism” (strävan 

efter självständighet  strävan efter mer autonomi.  
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Genom användningen utav dessa dimensioner är syftet att tydligare kunna påvisa på det 

grafiska verktyget vart de olika partierna/koalitionerna kan placeras. 

 

Som exempel kommer dimensionen se ut som följande: 

Strävan efter självständighet  Strävan efter mer autonomi 

Ett exempel påvisar vart partiet Compromís kan positioneras enligt den ena 

dimensionen:2 

”Total decentralisering av staten 

Det konstitutionella erkännandet utav en flernationalistisk stat är en 

prioritering…” 

 

I detta fall pratar partiprogrammet tydligt om en relation där Valencia skall få mer styre 

över sig självt, i en flernationalistisk stat. Partiets strävan måste alltså ligga tydligare åt 

autonomi, där regionen i sig får mer frihet att bestämma över sig självt, men där den 

fortsatt ingår i nationen Spanien. Kopplingen blir alltså att Compromís betraktas ha en 

tydligare grad av att ha stark autonomi än att bli självständigt från Spanien. Med de 

ovan förda resonemangen blir därefter positionen nära ”autonomi” längs den ena 

dimensionen.  

 

Även ett exempel för den andra dimensionen demonstreras nedan: 

 

”Baskiskan, är liksom andra språk, en identitetsfaktor samt ett sätt att 

kommunicera och innefattar en grundbult i den baskiska sociala samlevnaden.” 

 

Citatet kommer från PNV:s program och pratar tydligt om hur det baskiska språket 

utgör en del i den baskiska identiteten, vilket i sig kopplas till att PNV präglas av etnisk 

nationalism. Språket nämns utgöra en bärande faktor i en kulturell samlevnad, vilket 

motsvarar ett av de viktigaste grundkriterierna för etnisk nationalism.  

 

 

 

 

                                                           
2 Översättning görs av undertecknad som behärskar spanska på B2-C1 nivå enligt EU:s skala. Gällande de 

katalanska programmen ligger undertecknads franska- , spanska- samt italienska-kunskaper till grund,  

vid tveksamheter används katalanska-spanska-lexikon. Källorna till citaten finns längre fram i studien. 
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4.4 Analysverktyg och grafiskt verktyg 

Som tidigare nämnt, är tanken att dimensionerna delvis skall hjälpa till i själva 

inramningen utav de utvalda partiernas syn på frågan om autonomin och deras typ av 

nationalism. Stora delar utav analysen består av den kvalitativa textanalysen, där 

utvalda propositioner läses noggrant och analyseras, för att sedan placeras in efter 

dimensionerna.  

 

Det grafiska verktyget, även inom statsvetenskapliga studier kallat för en klassisk 

”fyrfältare” är ett visuellt/grafiskt verktyg där analysens resultat placeras ut på ett typ av 

diagram, bestående av ett kors där fyra olika riktningar representerar fyra olika 

riktlinjer, som oftast representerar motsatsen till varandra. De olika partiernas program 

utgör därefter basen för vilken placering som dessa får på fyrfältaren. I fallet av att ett 

parti rör sig tydligare av t.ex. starka och tydliga propositioner om självständighet 

kommer följaktligen detta bli placerat närmre den punkten som riktar starkt åt strävan 

för självständighet. Med hjälp utav detta grafiska verktyg så blir det en klarare bild över 

vart dessa partiers ståndpunkt ligger just gällande frågan om det administrativa  

statsskicket. Nedan syns ett exempel på det grafiska verktyget, där partierna ännu inte är 

utplacerade längs dimensionerna.  

 

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Validiteten i en studie bör det alltid reflekteras över. Att verkligen mäta det som 

vederbörande utger sig för att mäta, är i stora drag det som validiteten syftar på 

(Esaiasson et al, 2012: 57). I detta fall ämnar studien svara på huruvida de olika 



17 
 

partiernas program rör sig av definierade ideologier, som i sin tur är relaterade till den 

typen av parti fallet rör sig om.  

 

Genom den kvalitativa textanalysen utav programmen kan inte validiteten anses vara 

annat än god, då partiprogrammen i sig utgör själva basen för hur partiets politik förs 

och huruvida det resonerar kring specifika frågor samt hur de identifierar sig med sin 

politik. Reliabilitet riktar sig mot utförandet utav studien, där frågan istället kan ställas 

om mätningen är korrekt genomförd (Esaiasson et al, 2012: 63) Om mätningen inte 

missar viktiga detaljer som i slutändan kan vara avgörande för hur resultatet ser ut, 

innebär det en god reliabilitet (ibid.).  
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5 Material 

5.1 Urval 

Urvalet kommer att vara strategiskt och bestå utav fem stycken olika 

partiers/koalitioners program ifrån 2016, där styckena som handlar om frågan om 

föreslagen politisk administration blir det som vidare kommer undersökas och 

analyseras. Partierna i sig är som redan nämnt regionala sådana där den gemensamma 

nämnaren blir att dessa har sina rötter i viljan om att befria sig ifrån den spanska 

enhetsstaten. Ett annat krav på partierna, är att de samtliga skall vara representerade på 

nationell nivå, vilket innebär att de har mandat i någon utav de två kamrarna. 

Programmen är tagna ifrån val 2016 där de olika partierna lägger fram sina förslag och 

propositioner för hur relationen mellan autonoma regioner och den spanska staten skall 

se ut.   

 

5.2 Presentation av partier 

5.2.1 Esquerra Republicana de Catalunya 

I Katalonien hittar vi ett utav de tidigast bildade regionala partierna som finns i Spanien. 

Esquerra Republicana de Catalunya (Vänsterrepublikanska Katalonien) grundas redan 

under den industriella revolutionen i Katalonien (Esquerra Republicana de Catalunya 

2016), som äger rum under slutet av 1800-talet. Som titeln refererar till, är partiet ett 

vänsterorienterat sådant med många och framför allt tydliga starka inslag utav katalansk 

nationalism. Urvalet utav partiet kan anses vara viktigt då faktiskt detta parti är bland de 

äldsta och de mest inflytelserika i Katalonien. Partiet är det största med rötter i regionen 

som representeras i både senat och parlament, då i form av 10+9 mandat. Under valet 

2016 ingick partiet i en typ av allians med två mindre grupperingar som även starkt 

sympatiserar med partiets grundkoncept. Dessa två kallas för “Catalunya Sí” och 

“Reagrupament Independentista” och är rörelser med liknande synpunkter, men som 

snarare fungerade som ett stöd för ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) i valet.  

I detta fall är ERC det huvudsakliga alternativet och får därav bära namnet i denna 

studie. 

 

5.2.2 Convergència Democrática de Catalunya 

Detta parti ofta förkortat CDC, är ett annat parti med rötter i Katalonien som också har 

som mål att skapa ett friare Katalonien. Partiet ingick tillsammans med ERC i den 

koalitionen i de katalanska valen som kallades för ”Junts pel Sí” (tillsammans för ett ja 
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till ett fritt Katalonien). Däremot på nationell nivå till parlamenten i Madrid blev CDC 

representerat som enskilt parti, och det är med den motiveringen som det får en egen 

roll i denna undersökning. Partiet uppnådde i de senaste valen åtta mandat i parlamentet 

och två till senaten (El País 2016). Motiveringen lyder således vidare att det är svårt att 

stoppa in ERC och CDC i samma fack i denna typ av undersökning, då partierna präglas 

av relativt olika ideologier. Det bör även nämnas att samarbetet ”Junts pel Sí” snarare 

var ett projekt för att få majoritet i det katalanska parlamentet, för att på följande vis 

övertyga detta om starkare reaktioner mot den spanska staten.  

 

Det skulle vara ett oärligt resonemang att föra om de två katalanska partierna skulle 

handla under samma fack i denna undersökning. Vad som även hänt under det andra 

halvåret 2016 med CDC, är att partiet fick en renässans efter valen i juni och har bytt 

namn till Partido Demócrata Catalán. Förutom namnet har även partiet bytt riktlinjer 

gällande politiken, däremot det som fokus ligger på i denna studie är att undersöka dess 

program som partiet gick på val till i juni 2016.   

 

5.2.3 Euskal Herria Bildu 

Denna baskiska koalition består utav partier som riktar sig mot vänster på den politiska 

skalan, till skillnad mot PNV (även Baskien) som presenteras längre ner. I valet 2016 

uppnådde EHB två stycken mandat i parlamentet, däremot inget i senaten. Koalitionen 

rör sig geografiskt även i områden som ligger utanför Baskiens gränser, t.ex. riktar den 

sig även mot grupper i regionen Navarra som gränsar till Baskien, men även mot 

områdena runtom staden Burgos, som ligger i regionen Castilla-Leon där den renaste 

spanskans sägs talas. Partierna som koalitionen innefattar beskrivs som nationalistiska 

med önskan om mer frihet åt Baskien, men också tydligt riktade åt vänster med t.ex. 

flertalet socialistiska och antikapitalistiska inslag. De lägger tydligt fokus på 

genusperspektiv, miljöfrågor och social rättvisa via deras program. Motiveringen till att 

Euskal Herria Bildu kan plockas med som ett fall i denna undersökning baserar sig på 

att koalitionen dels har en mycket utpräglad politik och program över sina förslag, 

(denna hittas enkelt på den spanska versionen av hemsidan) där de utförligt talar om 

vilka förändringar som de önskar. Detta tyder på att de som koalition har lyckats 

komma överens om en enad och strikt politik.  
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5.2.4 Partido Nacionalista Vasco 

Ett utav de starkaste partierna i regionen Baskien är Partido Nacionalista Vasco, som 

totalt fick tio mandat i valen 2016 (fem i senaten plus fem i parlamentet) (El País 2016). 

Partiet har sina rötter i den starka baskiska nationaliteten och kan beskrivas som mer 

högerriktat. Regionen har dessutom ett uttalat rike som beskrivs som Baskien, och som 

dessutom överträder den fransk-spanska gränsen och inkluderar områden på andra sidan 

Pyrenéerna. Partiet är samtidigt ett utav de äldsta partierna i landet som klassas som 

regionalistiskt.  

 

5.2.5 Compromís  

Denna koalition består utav tre stycken renodlade partier med säte i Valencia, med krav 

på mer självständighet för den regionen Valencia, vars huvudstad med samma namn är 

Spaniens tillika tredje största stad. Partierna har ingått i en koalition där dels detta är en 

utav grundpunkterna, men där också samtliga är även färgas utav vänsterriktade 

ideologier med inslag utav propositioner om miljö, socialförsäkringar och framtiden. 

Motiveringen till varför en koalition väljs, är att partierna liksom i fallet med Euskal 

Herria Bildu, ändå kan noteras inneha en i princip identisk ideologisk ställning, vilket 

det gör det möjligt att lägga dem under samma block. Vad som däremot bör nämnas är 

att koalitionen Compromís under valkampanjen kampanjade med regionala versioner av 

nationella partier som ”Izquierda Unida” och ”Podemos”. Dessa sistnämnda partiers 

program ingår däremot inte i studien, även om deras ideologier är ganska lika 

Compromís, kan de inte klassificeras som partier med rötter i en specifik region, vilket 

är ett av kraven. 
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6 Analys  

6.1 Vågrätt dimension – Grad av nationalism 

Till denna dimension sker analysen över hur stark grad av nationalism som de olika 

partierna/koalitionerna präglas av. Starka propositioner om t.ex. självständighet och 

utbrytning ifrån Spanien kommer således att leda till en placering nära graden kallad 

”självständighet” i denna studie. På den andra sidan av den vågräta dimensionen 

kommer de partier hamna som påvisar förslag på t.ex. mer frihet och självbestämmande, 

men som däremot inte innehar separatistiska inslag. 

 

6.2 Lodrätt dimension – Form av nationalism  

Enligt denna dimension kommer partierna att placeras efter deras styrka eller fundament 

till en egen nationalism. Här blir framförallt territoriellt ursprung, betoning av språk och 

bilden av en gemensam kultur, faktorer som bidrar till en placering närmare den änden 

som kallas etnisk nationalism. Då etnisk nationalism riktar sig mot argument baserade 

på fallet att vara infödd i en typ av kultur/gemensamhet, i ett specifikt territorium samt 

att prata ett gemensamt språk, så kommer argument som betonar detta tolkas som 

etnisk. Argument som grundas i t.ex. ekonomi, gemensamma värderingar inom 

regionen och hur dess politik kan förbättras, samt andra aspekter som syftar 

samhälleliga faktorer placeras närmare mot ”samhällelig/civic-nationalism”. Som 

tidigare definierat i studien så ligger dessa kriterier till grund för hur analysen vidare 

kommer ske. 

 

6.3 Esquerra Republicana de Catalunya 

Programmet som används för analysen finns tillgängligt på länken: 

http://www.esquerra.cat/partit/programes/e2016-programa.pdf 

 

6.3.1 Grad av nationalism 

ERC är ett utav de partierna som allra starkast proklamerar för att göra Katalonien 

självständigt. Med självständighet i detta fall menas en utbrytning av regionen ifrån 

Spanien, samt att uppbåda en suverän stat i Katalonien. I sitt partiprogram använder 

ERC mycket utrymme åt att lägga fram fortsatta argument för ett fritt Katalonien. 

Mycket handlar om att valresultatet från den 27 september 2015 innebar en majoritet för 

självständighetssidan, och att partierna därför måste fortsätta hävda detta. Utan att utgå 

ifrån partiets program, kan även namnet (Kataloniens vänsterrepublikaner) ses som 

http://www.esquerra.cat/partit/programes/e2016-programa.pdf
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något som även påverkar partiets grad av nationalism i denna studie. Syftet är 

otvivelaktigt för ERC att frigöra Katalonien helt, vilket också märks i partiets program. 

 

”Vi har beslutat att det katalanska parlamentet är suveränt och vi har påbörjat en 

kontinuerlig process för att skapa en Republik.”  

 

Citatet ovan hänvisar till det som till en början utgör en stor del av inledningen i 

valprogrammet. Där talar de bland annat om ett suveränt parlament, vilket det 

beslutades om efter de senaste regionvalen hösten 2015.   

 

”…ska vi ta oss till parlamentet (Madrid) för att slutföra processen gällande 

självständighet och vittna/styrka om den demokratiska röstningen för att 

distansera relationerna mellan den spanska staten och regeringen.”   

 

Vidare pekar även andra citat och propositioner på partiets strävan efter att skapa en 

katalansk republik, som i detta fall även inkluderar ett fritt Katalonien ifrån Spanien. 

Citat som dessa förekommer flertalet gånger i programmet och kan inte tolkas som 

annat än en mycket stark prägel av självständighet. 

 

6.3.2 Typ av nationalism 

I ERC:s program handlar oerhört mycket inledningsvis om folkets röst och den 

demokratiska rättigheten, som enligt partiet är ett självständigt Katalonien. Det är 

omöjligt att komma ifrån den huvudpunkten i programmet, även om det finns en hel del 

förslag som t.ex. handlar om att upprätta en republik och demokratiska rättigheter inom 

denna. I huvudsak begrundas många argument på faktorer som kopplas till 

samhällelig/”civic” nationalism, som t.ex. den demokratiska rösten, tanken om ett mer 

öppet samhälle oavsett kön eller ursprung.  

 

”Vi ser den katalanska republiken som ett projekt med full politisk suveränitet 

med sociala och kulturella faktorer som även exemplifierar ett aktuellt 

demokratiskt styre baserad på rättigheter och frihet.” 

 

I citatet ovan nämns inte minst rättigheter, frihet och det demokratiska styret som 

huvudpunkter, vilket kopplas till samhällelig/”civic” nationalism. Det nämns däremot 

även om kulturella faktorer, som även kan kopplas till etnisk nationalism då kultur är ett 
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av grundkriterierna för det. Vidare finns även andra citat som tyder på etnisk 

nationalism, där språket lyfts fram som en bärande faktor. 

 

”Den katalanska republiken är ett verktyg som behövs för att tillfredsställa de 

Aktuella behoven för de framtida generationerna på ett politiskt, socialt, 

ekonomiskt och kulturellt plan.” 

 

”Den katalanska republiken kommer utföra de typer av främjande-kampanjer om 

det katalanska språket på alla områden som tillhör dess stat…” 

 

I citaten ovan finns tydliga indikatorer på språket i den tänkta republiken, men även 

kulturella faktorer. De senare nämnda kopplas tydligare till etnisk nationalism, men här 

finns också starka inslag av samhällelig/”civic” nationalism, då med tanke på t.ex. 

ekonomiska och politiska plan. 

 

Analysen av ERC måste ändå bli att partiet lägger allra störst vikt vid demokratiska 

rättigheter, respekten för individens rättigheter etc. som kopplas till samhällelig/”civic” 

nationalism. Att däremot språket och kulturen nämns och citaten som påvisas, väger 

däremot upp placeringen mot den andra sidan, då dessa tydligare kopplas till etnisk. 

Sammanfattningen blir vidare att ERC har inslag av båda typer av nationalism, men där 

den samhälleliga/”civic” är i överkant och tydligare samt starkare argument i deras 

program. 

 

6.4 Convergència Democrática de Catalunya 

Programmet som används till analysen finns tillgängligt på länken: 

http://convergencia.cat/wp-content/uploads/FETSXCAT_Programa_electoral1-1.pdf 

 

6.4.1 Grad av nationalism 

CDC (ofta kallat enbart Convergència) är ett parti med en ganska klar vision när det 

gäller frågan om Kataloniens framtid. I inledningen av partiprogrammet nämns 

valresultaten ifrån föregående år, där katalanerna röstade om mandaten i sitt regionala 

parlament och där partiet fortsatt hävdar att Ja-sidan för en självständig stat skall ha 

vunnit. Den övergripande informationen i partiets program är riktad mot kampen om 

mer självbestämmande och hur de skall gå till väga. Inledningsvis kan läsningen 

påminna mycket om ett missnöjesparti, då det gång på gång radas upp fler och fler saker 

http://convergencia.cat/wp-content/uploads/FETSXCAT_Programa_electoral1-1.pdf
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som den sittande regeringen gjort för att minimera regionens påverkan och att det skett 

en återcentralisering utav makten, då socialistregeringen under Zapatero som varade 

under 2004-2011 gav mer frihet åt de autonoma regionerna (Gustafsson 2010: 496)  

 

Det finns även citat som påvisar att partiet önskar skapa en egen katalansk stat, där de 

även nämner representation på det internationella planet, då i första hand i EU, då 

Spanien är en viktig medlem även i valutasamarbetet. I citatet nedan stärker även CDC 

sin nationalism med tanke på att det nämns att även internationella organisationer erkänt 

detta, då förmodligen kopplat till det officiella valresultat som blev efter valet i 

september 2015. CDC vill antagligen hävda att valresultatet pekade på detta samt att då 

även andra aktörer erkänt det som officiellt, med baktanken om att pressa den spanska 

staten.    

 

”..liksom uppsättningen av de internationella organisationerna som Katalonien 

delvis representeras i, via Spanien, erkänner det katalanska folkets vilja att bli en 

självständig stat enligt de mandaten som påvisades och uttrycktes av medborgarna i 

de senaste parlamentsvalen i Katalonien.”  

 

Nedan finns även starka incitament för att CDC verkligen önskar bryta sig ur Spanien, 

med tanke på att det här föreslås att båda parter (Spanien + Katalonien) skall försöka 

genomgå en process med utbrytning utan att åsamka varandra onödiga skador.  

 

”Ett mandat är klarare än alla andra; konstitutionen för den självständiga 

katalanska staten. Vi vill göra detta på rätt sätt, genom att noggrant följa de 

demokratiska reglerna mot det som valresultatet från den 27 september 2015 

pekade på. Vi skall åka till Madrid med viljan om en uppriktig dialog med den 

spanska regeringen för att på så vis kunna garantera den maximala juridiska 

säkerheten för hela processen samt att undvika onödiga konsekvenser för någon 

utav de inblandade parterna. Vårt mål är inte att arbeta emot Spanien, tvärtom.  

Genom att följa det demokratiska mandatet som valurnorna gett oss, vill vi föra en 

dialog samt söka lösningar som gör gott åt båda parter.” 

 

Citatet ovan kan egentligen inte tolkas på något annat sätt än att CDC präglas av en 

stark vilja av självständighet. Partiet pratar öppet om en suverän stat, om förhandlingar 

och liknande saker som otvivelaktigt kan kopplas till denna del utav dimensionen.  

 



25 
 

Även om propositionen ovan även nämner att partiet önskar ha ett samarbete med den 

spanska staten, förutsätter de ändå självständighet i sitt program.  

  

6.4.2 Typ av nationalism 

Av partiets program att döma, är CDC:s typ av nationalism mer samhällelig/”civic” än 

etnisk. Påståendet begrundar sig i de många citat som handlar om att regionen t.ex. 

måste bygga upp en stark välfärd och arbeta för att bekämpa fattigdomen som uppstått 

delvis pga. att Katalonien ger mer till statskassan i Madrid än vad de får tillbaka. 

 

”År 2011 bidrog Katalonien med 19,2 % av de totala intäkterna för den nationella 

statskassan och administrationen, medan endast 14 % av de totala utgifterna gick 

tillbaka till Katalonien. Den katalanska BNP är uppskattningsvis ca 18,6 % utav 

den totala BNP för Spanien, och på detta sätt är den del som Katalonien bidrar  

med större än vad som mottages. Dessutom, erhåller inte regionen heller det 

ekonomiska stöd per invånare som är utlovat, då regionen mottager 14 % medan 

Katalonien representerar 16% av landets befolkning.” 

 

I citatet ovan är det utan tvekan ekonomin som delvis ligger till grund för den starka 

präglan av självständighet. Liksom ERC, det andra fallet i Katalonien, nämns en hel del 

de demokratiska rättigheterna i och med valresultatet.  

 

”Därför att försvara Katalonien innebär att arbeta hårt för att alla skall ha ett 

arbete, försvara och rädda välfärdsstaten i en situation där vi genomgått en av de 

hårdaste kriserna som drabbat oss, samt att söka de mest lämpade vägarna för att 

bygga en ny stat, försvara vår skol- och läromodell, vårt språk samt vårt 

framgångsrika sjukvårdssystem.” 

 

Liksom ovan handlar flertalet propositioner i programmet om hur Katalonien som stat 

skall återupprätta olika sociala reformer och hur välfärden skall stadga sig i det 

katalanska samhället, som innefattar att arbeta hårt och bidra till välfärdsmodeller, men 

också att prata katalanska. Vad som däremot betecknas som en katalansk invånare, är 

däremot ingenting som förekommer i programmet, men att denne skall tala katalanska 

verkar dock oannonserat vare en grundförutsättning, med tanke på att även programmet 

endast finns skrivet på katalanska.  
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Inslag av etniska faktorer som språk, förekommer men handlar i det stora om 

katalanskan som ett officiellt språk. Givetvis kan även det fallet tolkas som ett inslag av 

etnisk nationalism. Däremot, läggs inte språket direkt fram som något större argument 

som huvudsakligen bidrar till nationaliteten, förutom då att en invånare i landet 

förväntas tala språket.  

 

I programmet finns det emellertid propositioner och citat som handlar om det katalanska 

språket, men i övervägande del verkar nationalism snarare vara grundad på ekonomiska 

och sociala förhållanden. Citatet som nämns allra längst ned påvisar ändå att språket 

finns representerat i programmet samt att det nämns, men snarare som något kulturellt 

vid sidan om, då det syftar på att den spanska staten slutat ge bidrag för utvecklingen av 

katalansk film. Det används däremot i programmet som ett argument för att påvisa vad 

den spanska staten har gjort och vad som skall förbättras om CDC får mer makt.   

 

”Staten har tagit bort de statliga fonderna för filmproduktion på katalanska:  

2009 donerades 7 miljoner euro och sedan 2012 har inte en enda euro skänkts.”  

 

Sammanfattningsvis drivs CDC tydligare av en samhällelig/”civic” nationalism, 

än en etnisk sådan. Med tanke på flertalet samhällsmodeller med bland annat 

ekonomiska faktorer nämns, så måste partiets program tolkas så. Katalanskan 

utgör dock en viktig etnisk faktor som i slutändan gör att CDC:s position hamnar 

lite mer mot mitten, men ändå med övertygande riktning åt samhällelig/”civic”.   

 

6.5 Euskal Herria Bildu 

Programmet som används till analysen finns tillgängligt på länken: 

http://ehbildu.eus/programa/2016/programa-2016-entero.pdf   

 

6.5.1 Grad av nationalism 

Det råder inget tvivel om att Euskal Herria Bildu rörs av mycket tydliga tankar 

och förslag om en fri baskisk stat. Citaten som översatts nedan förstärker bilden 

av en stark nationalism där tron på ett fritt och ensamt Baskien kan stå sig starkt 

även på den internationella scenen. EHB måste därför placeras nära den yttersta 

nivån på dimensionen om grad av nationalism, då partiet mycket lägger fram 

förslag som handlar om den ”nya (suveräna) politiska statusen”, vilket handlar om 

http://ehbildu.eus/programa/2016/programa-2016-entero.pdf
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självständighet. Även om ordet suveränitet inte nämns i de utvalda citaten så utgör 

det en del utav själva kapitlet där propositionerna framförs.  

 

”Vi föreslår en ny politisk status för Baskien, som inkluderar det spanska, 

nationella erkännandet av Baskien som stat och låta rätten att bestämma över sig 

själv gå i handling.” 

 

I citatet ovan nämns att Baskien skall erkännas som stat av Spanien. Vidare nämns även 

tydligt rätten att få bestämma över sig själv och att verkligen genomföra verket. Det 

som ovan nämns tolkas som tydliga incitament på att partiet önskar att arbeta för ett 

eget Baskien.  

 

”Att åta, respektera och implementera självständighet från den spanska staten, 

viljan gällande den nya politiska statusen som varit demokratiskt uttryckt från de 

baskiska rösterna.” 

 

Här pratar partiet även om åtaganden samt att implementera den ”nya politiska statusen” 

(som riktat mot självständighet tack vare röster som pekar mot det), som är det sista 

förslaget i en rad där det radas upp om hur Baskien skall göra sig fritt ifrån den spanska 

staten. Sammanfattningsvis blir analysen att EHB rörs av en tydlig och uttalad röst om 

självständighet, där en suverän stat och rätten att få bestämma helt över sig självt ofta 

förekommer i programmet. 

 

6.5.2 Typ av nationalism 

I EHB:s program finns en del distinktioner på vad som betecknar den baskiska 

identiteten. Ett utav de tydligaste, är det som följer. 

 

”För övrigt om den baskiska nationens identitet, gällande både nya och gamla 

krav, relateras den direkt till viljan om det baskiska samhället och dess välfärd.” 

 

Här läggs det fram att välfärden är en mycket viktig del utav det baskiska samhället, 

liksom viljan till detta samhälle. Vidare följer andra citat som även går in på samma 

linje.  
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”Historiskt sett har den baskiska regionen, grundat på de baskiska invånarna, 

försökt att bygga och skapa politiska förutsättningar för att kunna styra över sig 

själva, med baktanken om att förbättra sina ekonomiska, sociala och kulturella 

förutsättningar.”  

  

Fortsatt nämns välfärden som en grundpelare till det baskiska samhället, liksom även de 

politiska intentionerna och de sociala förhållandena som av partiets program att döma 

handlar om förbättrade pensioner, fokus på jämställdhet, miljön etc. Liksom citatet 

ovan, riktas dessa mer mot samhällelig/”civic” nationalism, även om kulturen nämns, 

som snarare kopplas till etnisk.  

 

Andra inslag av etnisk nationalism är språket i form av baskiskan. Partiet önskar arbeta 

för att förstärka språket status, då det nämns som något som bidrar till den baskiska 

kulturen. I en baskisk stat skulle givetvis också det officiella språket varit baskiska, 

vilket det även är idag, utan att regionen är självständig. Språket nämns dock som en 

kulturell faktor och hamnar i underkant utav de som enligt programmet är de bärande 

argumenten till den baskiska nationaliteten, välfärden, ekonomin och de viktiga sociala 

förhållandena som spelar på individuella rättigheter.  

 

“Baskiskan är vårt viktigaste kulturarv. Det är det äldsta språket i Europa och 

utgör bland annat en språklig grund för en del av Europa.”   

 

Slutsatsen blir att EHB är ett parti med tydligt starkare samhällelig/”civic” nationalism 

än etnisk, med motiveringen att välfärd, ekonomi, miljö och arbete etc. nämns mycket 

distinktare och tydligare som argument att rösta på partiet, än t.ex. kulturella och 

språkliga faktorer.  

 

6.6 Partido Nacional Vasco 

Programmet som används till analysen finns tillgängligt på länken: 

http://www.eaj-pnv.eus/es/adjuntos-documentos/18289/pdf/el-programa-de-eaj-pnv-

para-las-elecciones-al-parl 
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6.6.1 Grad av nationalism 

PNV innefattar en mycket stark grad av baskisk nationalism. Citat som bekräftar detta 

följer nedan. 

 

”Vi behöver, vilket PNV engagerar sig starkt i, det politiska och juridiska 

erkännandet av den baskiska nationen och rättigheten för att kunna fritt och 

demokratiskt få bestämma över vår framtid” 

 

Här efterfrågar alltså partiet ett erkännande utav den baskiska regionen och 

nationaliteten och rätten att få bestämma själv över framtiden. Det intressanta med 

citatet jämför med andra partier i studien, är att det inte nämns varken självständighet 

eller suveränitet, vilket snarare pekar på polen mot stark autonomi, men ingen utropad 

självständig stat. Ett annat citat som lutar åt samma linje är nedan. 

 

”…vi måste strukturera om den politiska och konstitutionella relationen mellan 

den spanska staten och Baskien. Det nuvarande systemet, med undantag för den 

ekonomiska delen, resulterar i en total absolut underordning av den baskiska 

regionen jämtemot den spanska staten…” 

 

Vidare föreslår partiet andra åtgärder i citatet ovan för att ändra de politiska 

relationerna, mot något som ger dem mer makt och där Baskien som region skall få mer 

makt. Någonstans ämnar alltså PNV ett samarbete med den spanska staten, men där 

Baskien som autonom region får en tydligare roll än den redan har. Flertalet argument 

talar starkt för att samarbeta med Spanien, men med mycket mer rättigheter och frihet. 

Placeringen för PNV på denna dimension lutar snarare åt autonomi där ett samarbete 

med den spanska staten är något som nämns, men som måste innebära mer makt åt 

Baskien.  

 

”Därför förefaller det korrekt att inrätta ett en konstitution med ett bilateralt 

system, baserat på erkännandet utav de båda parterna som erkända politiska objekt 

för att förhandla fram de överenskommandet (pakten om den autonoma baskiska 

regionen) och upplösandet utav frågor och konflikter som kan uppkomma i denna 

utveckling och utförande.” 

 

Det bilaterala systemet som nämns i citatet ovan, syftar på att fortsatt ha ett arbete med 

Spanien men däremot att båda parter erkänner varandra, dock utan att skapa en helt 
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självständig baskisk stat. PNV önskar snarare att regionen skall vara en autonom region 

inom Spanien, men ändå med rätten att får bestämma över sig själv, vilket inte minst 

syns även i vissa förslag som talar om en process om mer autonomi. Vidare i 

programmet kallas detta avsnitt för ”autogobierno” vilket syftar på den egna regeringen 

och dess rättigheter, vilket är en avsevärd skillnad mot de katalanska partierna eller det 

tidigare nämnda baskiska partiet som tydligare förespråkar självständighet på ett annat 

sätt. I PNV:s program finns inga tydliga inslag om det som tidigare setts gällande 

självständighet och separatism, därav blir analysen att partiet är starkt på frågan om mer 

autonomi.  

 

6.6.2 Typ av nationalism 

På dimensionen gällande nationalism kan partiet placeras närmare blocket ”etnisk 

nationalism” då med tanke på omständigheterna som nämns i partiets program, som 

finns översatta nedan. PNV:s program talar ändå starkt om språkliga rättigheter och 

lyfter tydligt fram att baskiskan är en grundfaktor för nationen, vilket tydligt kan tolkas 

till etnisk nationalism. 

 

”Om den sociala karaktären och den nationella, baskiska identiteten: 

Baskien eller Euskal Herria (baskiska) är ett land med en egen identitet i det 

gemensamma sammanhanget för europeiska länder, med ett historiskt, ett socialt 

och ett eget kulturellt arv.” 

 

Det baskiska språket nämns mycket flitigt, och här även nationens gemensamma 

historia samt det kulturella arvet. Citatet ovan tolkas som starkt åt den etniska sidan, då 

argumenten kopplas på detta vis. Även andra citat som påvisar starka påbrå på etnisk 

nationalism följer nedan.  

 

”Baskiskan, är liksom andra språk, en identitetsfaktor samt ett sätt att 

kommunicera och innefattar en grundbult i den baskiska sociala samlevnaden.” 

 

”…måste vi framföra att Euskal Herria (Baskien) innefattar grundligen en 

kulturell nation utformad på basis av sociala, språkliga, historiska, ekonomiska 

och kulturella länkar.”   
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Ovan nämns baskiskan som en mycket drivande del i nationaliteten och en 

identitetsfaktor. Dessutom utgör den enligt detta även en del i samlevnaden, vilket 

vidare kopplas till att den utgör en betydande del av PNV:s typ av nationalism. Bara 

saken att språket utgör en stor del av delen om autonomi och relationen emot Spanien, 

gör att PNV klassas som mycket tydligare riktat åt etnisk nationalism än Euskal Herria 

Bildu, som lägger liten vikt på detta i sitt program, där baskiskan snarare framställs som 

något kulturellt och inte alls lika fundamentalt i den baskiska nationaliteten. För PNV 

framställs det snarare som det utgör en elementär del i nationaliteten.  

 

Sammanfattningsvis blir PNV starkt åt etnisk nationalism, dock utgör några enstaka 

inslag av samhällelig/”civic” att den inte helt hamnar i topp, då även i flera citat 

ekonomiska och politiska faktorer nämns, förutom i citaten i detta stycke, även under 

ovanstående rubrik. Däremot är det mycket tydligare och starkare incitament till etnisk 

nationalism.   

  

6.7 Compromís  

Programmet som används till analysen finns tillgängligt på länken: 

https://compromis.net/info/transparencia/idees-i-valors/manifiesto/  

http://alavalenciana.org/public/files/programa_cas.pdf  

 

6.7.1 Grad av nationalism 

Gällande graden av nationalism måste det nämnas att även Compromís är en koalition 

som starkt påpekar maktens utbredning i sitt partiprogram. Det föreslås en typ av 

förhållande där autonomin garanteras samt att intressena för de valencianska 

medborgarna skyddas. Citatet nedan kopplas till en önskan om mer autonomi, då detta 

nämns.  

 

”Uppbackade med flertalet förslag som presenterats i det valencianska 

parlamentet, vill vi upprätta ett sammanhållet land där autonomin, digniteten och 

jämlikheten mellan alla valencianska medborgare garanteras.” 

 

Ett annat citat, som däremot är taget ifrån ett program med koalitionen med två 

regionala varianter av underpartier, understryker dock temat med autonomin. 

    

https://compromis.net/info/transparencia/idees-i-valors/manifiesto/
http://alavalenciana.org/public/files/programa_cas.pdf
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”Total decentralisering av staten 

Det konstitutionella erkännandet utav den spanska staten av flera nationaliteter är 

en prioritering, och förutom detta, inkluderar den även att nationaliteterna blir 

politiska, suveräna objekt som har rättigheten att välja fritt över sin framtid.” 

 

I Compromís helt egna program finns färre tydliga incitament för en grad av 

nationalism, därför används ett citat som kommer ifrån ett annat program. Med tanke på 

att det fortsätter på den inslagna vägen kan det ändå anses som bärande i partiets linje. 

Ovan anmärks en total decentralisering och reformer där en fler-nationalistisk3 stat 

nämns. En fler-nationalistisk stat i detta sammanhang syftar på att t.ex. Valencia, 

Katalonien och Baskien för att några, blir erkända av staten som små nationer. Däremot 

inte sagt att de nödvändigtvis behöver slå sig helt fria ifrån Spanien. Här syftar partiet 

på de mest omtalade regionerna, som har starkast nationella fundament.  

 

Till skillnad från andra partier i studien, söker inte Compromís bilda en egen stat och slå 

sig ur Spanien. De snarare eftersträvar de att bli en region med en starkare autonomi. 

Detta gör att placeringen för denna valencianska koalition blir närmare autonomi, då 

strävan efter mer autonomi och mer frihet är stark.  Även om citaten innehåller ordet 

suverän och ”autogobierno”, vilket även förekommit i andra program för en tydlig 

strävan av självständighet, så är ändå Compromís program riktat mer åt en starkare 

autonomi för regionen Valencia. Att partiet inte förespråkar självständighet och 

utbrytning, märks även i andra citat. 

 

6.7.2 Typ av nationalism 

I kapitlet om förslag till utökad självständighet är den språkliga faktorn en frekvent 

förekommande sådan. Citaten nedan är några utav dessa, och pekar tydligt på en faktor 

som Compromís verkar lägga tyngd på i sin typ av argument.  

 

”Vi vill ha ett land där valencianskan är första-språket i framtiden. Vi vill ha ett 

land som är stolt över sina traditioner och sin identitet som land, och som även 

stöttar sin rika kulturella, musikala, litterära och festliga tradition.” 

 

                                                           
3 Det spanska ordet som används i programmet är ”plurinacionalidad del Estado” 
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Vidare i citatet ovan finns saker som talar starkt på en etnisk nationalism, med tanke på 

traditioner och kultur som verkar vara specifikt för den valencianska regionen. Även om 

partiprogrammet innehåller en rad propositioner om könsrelaterade frågor 

(kvinnomisshandel var en viktig fråga), förslag som rör en hållbar utveckling, miljö 

samt jämlikhet i samhället etc. så är det svårare att koda dessa till koalitionens form av 

nationalism. Analysen blir att Compromís nationalism är mer etnisk än 

samhällelig/”civic”, då med motiveringen att språket, kulturen och traditionerna nämns 

som faktorer i avsnitten om den politiska uppdelningen. Koalitionen har förvisso förslag 

om en mer demokratisk och mer rättvis juridisk stat, där regionens medborgare och 

deras intressen skall försvaras. Trots det är ändå etniska faktorer och på sättet de 

uttrycks mycket tydliga, vilket ger ett övertag till den etniska sidan. 

 

”Vi vill ha ett land som fyller sin roll som autonom regering och respekterar 

mångfalden. Vi är en historisk nationalitet och vi vill kunna räkna med en värdig 

status, med de maximala kompetenserna och utan hinder ifrån valresultat som 

förhindrar/blockerar den politiska mångfalden.” 

 

Ovan nämns även en faktor som räknades in i ovanstående kategori gällande 

Compromís, där det talas om en autonomi. I denna kategori är det dock nämnandet av 

den historiska statusen som gör att det påvisar en etnisk nationalism, även om en viss 

samhällelig kan finnas, med tanke på demokratisk mångfald och beslut från Madrid 

(centralisering) som de anser blockera regionens gemensamma värderingar. 

 

Placeringen blir mer riktad åt etnisk nationalism, då kulturen, traditionerna och språket 

som avgörande faktorer nämns oftare än ekonomiska, politiska eller mer samhälleliga 

aspekter. De klassas inte som lika bärande i argument till varför det skall ske en 

decentralisering av staten och varför Valencia skall få mer autonomi. Även om 

Compromís placering blir riktad åt etnisk nationalism hamnar den något under PNV.s. 
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7 Slutsats, resultat och diskussion 

7.1 Resultat 

Nedan finns resultatet redovisat på det grafiska verktyget, där de olika partierna 

tilldelats olika positioner beroende på deras placering på de två dimensionerna.  

 

7.2 Grafiskt verktyg 

 

 

7.3 Kommentar 

De tre blocken ERC, CDC och EHB präglas av en mycket stark strävan efter 

självständighet, och placeras därefter nära denna pol. Att EHB kommer närmare 

samhällelig/”civic” nationalism är därför partiet visare fler sidor på denna än på etnisk.  

I stort sett så drivs ändå dessa tre alternativ av mycket liknande krafter och viljor, vilket 

i slutändan gör att de hamnar nära varandra. Gällande de övriga två, som hamnar 

närmare sidan för autonomi, så blir PNV starkare på etnisk nationalism då de tydligare 

talar om språk, gemensam kultur och det baskiska samhället på ett annat sätt än 

Compromís, som lider av något svagare samt mindre tydliga argument än PNV.  

 

7.4 Slutsats 

Slutsatsen som kan dras efter att studien genomförts är att regionalistiska partier i 

Spanien präglas delvis utav olika typer utav nationalism, och innehar också olika 

strävan och mål med sina politiska aktiviteter. Studiens huvudsakliga syfte var med en 

kvalitativ textanalys undersöka likheter och skillnader mellan de olika partierna. 

Uppenbarligen finns väsentliga skillnader i t.ex. hur dessa ser på relationen med 
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Spanien samt vilket slutgiltigt mål de har med sina förslag, en fortsatt autonomi med 

starkare regionalt självstyre eller en utbrytning ur landet mot en egen stat. Under 

arbetets gång och analysen har tydliga skillnader uppdagats, förutom synen på 

statsskicket men även i betoningen på propositioner för vad partiernas nationalism 

tenderar begrunda sig i. Detta bidrar i sin tur starkt till hur de olika blocken kan fördelas 

polariserat på det grafiska verktyget. Autonomi och självständighet är två olika saker, 

men intressant är att samtliga block som analyserats innehar starka och tydliga förslag, 

vilket sedermera också avspeglar sig i resultatet.  

 

En likhet mellan samtliga partier, är att de på ett eller annat sätt önskar sig mer frihet 

ifrån det nuvarande statsskicket, där trots konstitutionen ifrån 1978 gav vissa regioner 

mer frihet, i jämförelse under Franco-tiden. Att partierna strävade efter mer 

självständighet och rätt att bestämma, kan å andra sidan inte beskrivas som någon nyhet. 

Däremot hur starka deras strävan var samt åt vilket håll den riktades, har däremot 

närmare undersökts i studien och inbjuder till att tolka resultaten.  

 

I studien har inte speciellt stort fokus legat på den politiska ståndpunkten generellt, men 

en tydlig likhet är att de två starka vänsterriktade alternativen i Baskien (Euskal Herria 

Bildu) och Katalonien (ERC), är enligt analysen de som präglas av starkast strävan efter 

självständighet. Även Compromís i Valencia är riktat åt vänster, men intar till skillnad 

mot de tidigare två en stark position på strävan efter mer autonomi. Högeralternativen (i 

dessa sammanhang) i form av PNV och CDC drivs av olika krafter, där PNV i Baskien 

är mer riktat mot att bli en totalt autonom stat, medan CDC är inne på en liknande linje 

som ERC och EHB. Därav är det svårt att dra en generell slutsats gällande partiernas 

politiska ställning på en höger-vänster-skala och deras syn på styrandet. 

 

Vidare kan slutsatser om vart partierna begrundar sig dras, då majoriteten av partierna 

snarare grundar sig i en samhällelig/”civic” nationalism, som tydligare begrundar sig på 

värderingar och gemensamma åskådningar inom en stat där staten och nationen grundas 

på val och värderingar, än en kulturell, historisk och språklig gemensamhet.   

I majoriteten av fallen har partierna uppvisat tecken på att vara mer nationalistiska 

gällande hur en människa resonerar och vilka val den gör, än vart hon är född, vilket 

språk hon talar samt vilken historia hon bär på. Språket är dock en ofta förekommande 

faktor och som i stort spelar en viktig roll. Trots det, bär regionala partier representerade 
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på nationell nivå i Spanien i större utsträckning på mer samhälleliga än etniska drag, 

även om vissa partier snöar över i att inneha mer tydligt framförda sådana än vissa 

andra. I princip kan även en person som är född i ett annat land, men med samma 

värderingar utgöra en del utav en baskisk eller katalansk nationalism, men där ändå det 

regionala språket som det kommuniceras på.  Trots flertalet block med samhälleliga 

drag, är ändå språket en faktor som utgör den tydligaste delen i den etniska 

nationalismen.     

 

7.5 Slutdiskussion 

Denna studie har lagt fokus på de utvaldas partiernas strävan samt deras typ av 

nationalism. Resultatet som presenterats ovan indikerar på att partiernas nationalism 

begrundar sig i olika saker men även med olika mål. De slutgiltiga svaren på 

frågeställningarna som ställdes i början av studien är alltså att majoriteten av de 

undersökta partierna eftersträvar att bryta sig ur Spanien samt att deras typ av 

nationalism är mer inriktad på samhällelig/”civic” än etnisk. 

 

Kritik mot studien kan vara att även undersöka huruvida vilken diskussion som förs i de 

regionala versionerna utav de nationella partierna, samt att söka sig längre ned på 

regional nivå utan att partierna är representerade i de nationella parlamenten. Vad som 

studien kan bidra till är vidare studier över tid, för att närmare undersöka hur partierna 

eventuellt förändrat sina riktlinjer under längre tidsperspektiv. Det skulle även kunna 

vara intressant att ha en ingång där ett partis program jämförs under olika 

regeringsperioder. Uppenbart är det nuvarande styret (koalition med konservativa PP) 

som suttit sedan 2011, någonting som gör att de regionalistiska partierna får mer 

uppmärksamhet i och med att autonomin begränsas något, då det konservativa blocket 

ofta förespråkar ett enat Spanien (rötterna för partiet PP finns i Francos gamla kår) med 

centraliserad makt. Under socialistiska styren har de autonomiska regionerna ofta fått 

mer att säga till om.  
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