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Abstract 
This qualitative theory consuming case study will explore why nationalism has 

developed in Catalonia and how it has expressed itself during and after the regime of 

Francisco Franco. Nationalism is an old and well-established theory that has resurrected 

again in Catalonia. Nationalism can be divided in two forms, either it is ethnically 

based, or based on citizenship. The ethnic form includes shared language, culture, 

territory and history whilst the one based in citizenship includes social, political and 

economic interests. The areas that will be studied within Catalan nationalism are: 

language, geography, culture and economy. The essay will also explore actors and 

structures within Catalonia.  

 

The essay concludes that nationalism in Catalonia is more ethnic and has developed 

thanks to specific characteristics such as language, culture and history. The Catalan 

nationalism has expressed itself through autonomy and economic integrity and the main 

force behind nationalism is actors.  
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1 Inledning  
I januari 2016 blev Carles Puigdemont president över den Katalanska regionen efter 

valsegern 2015. Puigdemont är en av de starkast drivande aktörerna för separatism och 

han har stöd från nationalistiska rörelser i Katalonien. I oktober 2016 röstade de 

Katalanska parlamentet igenom förslaget om att hålla en folkomröstning för 

självständighet följande år. Separatistregeringen i Katalonien fortsatte att driva 

självständighetsfrågan trots varningar från den konstitutionella domstolen och högsta 

domstolen i Katalonien (Freedom House 2017). Den kontroversiella omröstningen hölls 

i oktober 2017, trots förbud från Spaniens regering. En majoritet av den röstande 

befolkningen röstade för separatism, dock med ett lågt valdeltagande. Separatisterna 

hävdade sin seger, medan spanska regeringen fördömde valet som ogiltigt samt ett brott 

mot konstitutionen. 70 medlemmar av det Katalanska parlamentet röstade för 

separatism, 10 röstade mot och 55 vägrade delta vilket visar de djupa motsättningar som 

existerar, både inom parlamentet och hos befolkningen (Erickson 2017).  

 

Separatiströrelsen i Katalonien har inspirerats av den nationalistiska rörelsen i 

Katalonien, som sträcker sig tillbaka till 1800-talet. Den Katalanska nationalismen 

föddes som ett resultat av det ekonomiska försprång Katalonien hade gentemot 

resterande Spanien, då den Katalanska regionen var en av de första regionerna i Spanien 

att genomgå industrialisering. Detta ledde till att Katalonien blev en ekonomiskt 

starkare region än många andra i Spanien och har sedan dess varit en av de starkaste 

bidragarna till Spaniens ekonomi. Katalonien har länge varit, och är fortfarande, en av 

de kommersiellt och industriellt mest framgångsrika regionerna i Spanien, med 

Barcelona som viktigaste kulturella utpost. Dess nationalism, i synnerhet dess kulturella 

nationalism, föddes under mitten av 1800-talet ur `Renaixencan´, kulturell renässans, 

vilket var ett projekt för kulturell återupplivning i Katalonien (Dowling 2012: 10-12).  

 

Den Katalanska nationalismen, ibland även kallad Katalanism, uppstod under senare 

delen av 1800-talet och återupplivades igen på 1930-talet och återigen på 1970-talet 

(Smith 1995: 57-58). Katalansk nationalism består aven komplex mix av traditioner 

(Keating 1996: 128) och Katalansk nationalism har setts som ett hot samt en utmaning 

av den spanska staten. Problemet fick en upplösning då det spanska inbördeskriget bröt 

ut under 1930-talet och utvecklingen för Katalansk nationalism avstannade. Efter 

inbördeskrigets slut 1939, då general Francisco Franco kom till makten förtrycktes alla 
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nationella och kulturella minoriteter då Franco ville uppnå enhetlighet inom Spanien 

(Dowling 2014: 2-3).  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Kataloniens strävan efter att bryta sig loss från resterande Spanien har sina rötter i 

nationalism och nationalismen har väckts på nytt efter Francos regim där Katalanska 

språket, kulturen och rätten till självbestämmande inskränktes och förtrycktes. 

Nationalism är en teori, som har sin utgångspunkt i vad och vilka som utgör en nation. 

Syftet med denna studie är att få bättre förståelse för de bakomliggande orsakerna till 

varför nationalism uppstår samt hur nationalismen har tagit sig uttryck under och efter 

Francisco Francos regim. Studien kommer att analysera 4 teoretikers definition av 

nationalism, där 4 grundläggande faktorer tagits fram för att appliceras på Katalonien. 

Aktörers och strukturers roll kommer också att analyseras. Frågeställningarna i denna 

studie delas upp i två delar.  

1. Varför har Katalansk nationalism uppstått?  

2. Hur har nationalismen tagit sig uttryck i Katalonien under och efter Francos 

regim? 

 

1.2 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett abstract på engelska, en kortfattad sammanfattning om 

uppsatsens innehåll. Därefter följer en inledning av studien, därefter presenteras syfte 

och frågeställningar. Efter det följer en redogörelse för den tidigare forskning samt det 

teoretiska ramverk som uppsatsen har som utgångspunkt. Därefter beskrivs metoden, 

som i denna uppsats är en fallstudie. Sedan följer en presentation av resultatet och 

därefter slutsatsen. Sist i uppsatsen följer ett kortare stycke om framtida forskning.  
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2 Tidigare forskning och teoretiskt ramverk 
Studien kommer att ta hjälp av teorierna om nationalism, vilka som utgör nationen, vad 

som utgör dess drivkraft samt hur nationalism utvecklas. Fyra teoretikers definitioner 

presenteras, därefter diskuteras fyra faktorer för nationalism vilka, enligt de fyra 

teoretikerna, är grundläggande för nationalism. Därefter kommer dessa faktorer att 

appliceras på fallet i studien. Studien tar även upp aktörer och strukturer för att därefter 

appliceras på Katalonien under och efter Francos regim.  

 

Anthony D. Smith definierar begreppet nation och nationalism som det som binder, men 

även delar människor i den moderna världen. Det existerar oenighet mellan historiker 

och forskare inom samhällsvetenskapen huruvida när nationalismen uppstod, de senare 

anser att det är ett relativt modernt påfund som uppkom så sent som andra delen av 

1800-talet i västra Europa och Amerika (Smith 1998: 1). Modern nationalism håller fast 

idén att världen är delad i nationer, alla med specifika karaktärsdrag där varje individs 

huvudsakliga lojalitet bör ligga hos nationen (Smith 1995: 55). Vad som är dominant 

inom nationalism och nationsteorin berör den sociala definitionen av nation, vilken 

form av samhällsgemenskap nationen har och vilken relation individen har till denna 

samhällsgemenskap. Nationen är antingen fundamentalt, etno-kulturell till karaktären 

där dess medlemmar delar samma historia, språk och släktskap, eller en social och 

politisk gemenskap, baserad på delat territorium (Smith 1995: 56).  

 

Benedict Anderson menar först och främst att nationer och nationalism är 

svårdefinierade begrepp. Han menar att nationen är en social konstruktion, att vi 

människor skapar nationer där det tidigare inte funnits några (Anderson 2006: 4). Om 

nationer existerar, så är det för att vi konstruerat dessa genom utbildning, massmedia 

samt politisk socialisation (Heywood 2013: 112-113). För att förstå uppkomsten av 

dessa nationer och nationalism behöver man reflektera och analysera över hur de 

uppstod, hur deras betydelse har förändrats över tid och varför de idag kräver så djup, 

emotionell legitimitet. Han menar att skapandet av dessa artefakter, konstruktioner, mot 

slutet av artonhundratalet var en oväntad övergång av diffusa historiska krafter: men då 

det en gång skapats, utvecklades de till `moduler´, kapabla att överföras till en större 

variation av social terräng (Anderson 2006: 4).  

 

Enligt Georg Sörensen är nationalism det som binder ett land samman och det är en 

känsla av `nationhood´, vilket utgörs av att befolkningen delar samma språk, kultur och 
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historia. Det finns, enligt Sörensen, två typer av samhällsgemenskaper. Den ena är 

baserad på gemensamt språk, kultur, historisk identitet som utgörs av språk, myter, 

symboler, musik och konst, detta kallar han `Community of sentiment´. Den andra 

typen kallar han `Community based on citizenship´ och utgörs av politiska, sociala och 

ekonomiska rättigheter men även skyldigheter. Dessa två olika gemenskaper är dock 

relaterade till varandra, förändringar i den ena dimensionen påverkar den andra. Den 

tidiga utvecklingen av nationell gemenskap tog sin början när medeltida kungar 

centraliserade makten. Kungen försedde sina undersåtar med ordning och skydd, mot att 

undersåtarna i utbyte betalade skatt. Detta skapade en direkt länk mellan kungen och 

hans undersåtar. Sörensen menar att nationalismen och specifikt `nationhood´ i den 

moderna världen var extra stark på grund att de erfarenheter första världskriget, andra 

världskriget och därefter kalla kriget gett (Sörensen 2004: 83-87).  

 

Andrew Heywood menar att nationalismen föddes under den franska revolutionen, då 

länder tidigare var `riken´, eller `furstendömen´. Den grundläggande principen för 

nationalism, enligt Heywood, är att nationen bör stå i centrum för politisk organisation 

(Heywood 2012: 169-173). Han anser att konceptet nationalism är ett komplext 

fenomen, skapat av en samling faktorer. Problematiken med nationalism är att den är 

svår att klassificera, då den har en schizofren karaktär. Den har vid olika tidpunkter varit 

progressiv och reaktionär, demokratisk och auktoritär, rationell och irrationell, 

vänsterorienterad och högerorienterad (Heywood 2012: 172). Han menar, likt Smith och 

Sörensen, att två kontrasterande koncept har varit övervägande dominanta. `Nation´, 

härrör från det faktum att alla nationer utgör en blandning av objektiva och subjektiva 

karaktärsdrag, en mix av kulturella och politiska funktioner. Objektivs sett utgörs 

nationen av en grupp människor som pratar samma språk, delar samma religion, har 

samma förflutna och så vidare, ett kulturellt samfund som betonar vikten av etniska 

band och lojalitet. Det andra konceptet ser nationen primärt som en politisk gemenskap 

och markerar civila förbindelser. Dessa rivaliserande koncept bringar inte bara olika sätt 

att se på nationens uppkomst, utan även olika former på nationalism (Heywood 2013: 

109-112).  

 

2.1 Faktorer för nationalism  
2.1.1 Språk 

Språket är den viktigaste faktorn för nationell enhetlighet och för att binda ett folk 

samman. Smith menar att nationalister vill att just deras språk ska främjas i så stor 
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utsträckning som möjligt. Han beskriver olika typer av nationalism, varav en är `etno-

lingvistisk´ nationalism, där mindre grupper hävdar sin rätt att separera från större 

imperier och skapa sin egen nation baserat på etniska eller lingvistiska band (Smith 

1998: 121).  

 

Anderson anser att nationer och nationalism möjliggjordes tack vare att kapitalistiska 

boktryckare tryckte böcker på det inhemska språket, istället för det dåtidens dominanta 

skriftspråk latin, för att på så sätt maximera försäljning av böcker. Ett exempel på detta 

är det lutherska teserna, som spikades fast på kyrkporten 1517, översatta till tyska. 

Spridningen på texterna var, med dåtidens mått mätt, enorm. Inom två veckor hade 

texterna nått landets alla hörn, vilket inte tidigare varit möjligt då skrifterna gavs ut på 

latin. Nu kunde alla läskunniga medborgare ta del av skrifterna. Även de som inte 

kunde läsa kunde få det uppläst för sig av läskunniga. Skriftspråket lade grund för 

nationell medvetenhet för nationens eget inhemska språk. Det skapade ett enhetligt fält 

för språklig kommunikation på det inhemska språket (Anderson 2006: 39-45).   

 

Enligt Sörensen utgör språk en bas för nationalitet, då det är viktigt att kunna uttrycka 

order och förfrågningar på ett gemensamt språk för att på så sätt göra sig förstådd. 

Samtidigt blev det centralt med ett gemensamt språk för att kunna bryta ner latinet som 

var dominant och istället implementera modersmålet. Sörensen menar att språket är det 

mest dominanta inslag som bidrar till att skapa `nationhood´ (Sörensen 2004: 83-85). 

 

Heywood menar också att språk är det som binder ett folk samman, han anser att det är 

det objektiva som utgör en funktion för nationalism, ett delat språk. Det är en av de 

viktigaste faktorerna för att skapa nationalistisk politik, språket är den viktigaste, mest 

grundläggande faktorn för att nationalismen ska utvecklas. Språket är, enligt Heywood, 

oftast det som utgör den klaraste symbolen för `nationhood´, det utgör en familjär 

känsla samt tillhörighet (Heywood 2012: 169-173). 

 

 

2.1.2 Geografi  

Geografi är territorium, eller område och utgör en oumbärlig faktor för att bilda en 

nation. Smith menar att en viktig faktor för nationalismens utveckling är att det finns ett 

tydligt definierat, geografiskt eller territoriellt, område för nationen. Enligt Smith utgår 

all makt från nationen och nationen bör vara autonom. Han menar att man behöver gå 
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längre tillbaka till dess underliggande etniska och territoriella kontexter för att förstå 

nationalism (Smith 1995: 2-5, 55). Vidare menar han att nationen är territoriell till 

karaktären samt att den moderna nationen i högsta grad är territoriell i karaktären, alltså 

att den folkgrupp som uppehåller sig på samma geografiska område anser sig besitta 

rättighet till detta område (Smith 1995: 55-56).  

 

I många västerländska stater, gick fler mindre regioner eller kungadömen samman för 

att bilda en större stat, ofta mot mindre maktfulla regioners vilja. Problematiken när 

mindre regioner och populationer införlivas under andra makthavare till större enheter 

är att de genast bli behandlade som sociologiska minoriteter, de blir diskriminerade och 

marginaliserade. En annan problematik är att dessa regioner hävdar sin rätt till de 

resurser som återfinns inom deras område, vilket ofta negligeras från de dominerande 

makthavarna (Smith 1995: 60-61). När mindre regioner nekas sin rätt till de resurser de 

besitter utvecklas protektionism, som under den ekonomiska krisen under 1930-talet i 

Europa (Sörensen 2004: 27, 60).  

 

Andersons anser att nationen är ett föreställt samhälle och en föreställd, politisk 

gemenskap. Föreställd i det avseende att även inom det minsta nationer, 

mikrogeografiska områden så känner man inte alla sina medmänniskor, man möter inte 

heller alla sina medmänniskor och sannolikt hör man inte heller talas om alla sina 

medmänniskor. Inte ens de mest radikala nationalister drömmer om den dag då alla 

människor ska ansluta sig till deras nation. Trots detta existerar det ändå i varje 

medmänniskas sinne en föreställd bild av denna gemenskap inom ett specifikt 

geografiskt område. Nationen är föreställd som begränsad då även den största nation har 

gränser, bortom dessa gränser ligger andra nationer (Anderson 2006: 3-7).  

 

Sörensen menar att `nationhood´ i kontext av den moderna världen definieras som 

människor inom ett visst territoriellt område (Sörensen 2004: 83-85). En av de största 

utmaningarna för nationen och nationens territoriella area är internationalisering, 

exempelvis EU där regioner och nationer behöver implementera beslut som fattas 

utanför de territoriella gränserna och som är svåra att påverka. Detta gör även att det blir 

svårare för nationen att säkerställa rättigheter, trots att det finns regelverk som ska 

säkerställa minoriteters rättigheter. Lagar och beslut om minoritetsgruppers rättigheter 

tas globalt, men minoriteters identitet skapas ofta genom att vara territoriellt bundna, 
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därigenom blir det svårt att säkerställa minoriteters rättigheter på den internationella 

nivån (Sörensen 2004: 86-89).  

 

Nationen är, enligt Heywood, en grupp människor som sammanbinds av att de 

ockuperar samma geografiska område. De sammanbinds även av andra faktorer men en 

av de grundläggande är att dem är enade av samma födelseplats (Heywood 2012: 168-

169). Heywood menar att en nation endast kan definieras subjektivt av dess 

medlemmar, det som särskiljer en nation från att endast vara en etnisk grupp är alltså att 

de ser sig själva som en nation. Den etniska gruppen innehar en samhällelig identitet i 

form av kulturell stolthet, men olikt nationen, saknar den kollektiv politiskt strävande 

(Heywood 2013: 109).  

 

2.1.3 Kultur 

Kultur är ett relativt brett begrepp, ofta avses traditioner och historia av kulturbegreppet. 

Smith menar att man, i en mer modern och `interconnected´ värld med mer kulturell 

globalisering, kan skönja en pånyttfödelse av etnisk nationalism som man länge trodde 

var begravd och glömd. En förklaring till denna paradox kan vara att samtida 

nationalister och nationalism kan vara ett arv, en överlevare, från en äldre epok och när 

den har tjänat sitt syfte är den ämnad att försvinna. Ytterligare en förklaring till 

paradoxen är att nationalismen som finns idag skulle vara en oundviklig produkt av 

modernitet, nationalister vill bli styrda av sina egna, de vill att just deras språk och 

deras kultur ska främjas. I en ständigt föränderlig värld är nationer och nationalism 

nödvändiga instrument för att kontrollera de förödande effekter som massiva sociala 

förändringar bringar (Smith 1995: 2-5).   

 

Anderson anser att svaret på varför nationalism uppstår ligger i våra kulturella rötter, 

vårt kulturella arv (Anderson 2006: 3-7). Han menar att nationalism bäst förstås genom 

att den anpassas efter dess föregångare, inte nödvändigtvis politiska ideologier, utan 

stora kulturella system, från vilken den kom att existera. Exempelvis det religiösa 

samfundet, den religiösa gemenskapen och dynastiska riken. Men det vore, enligt 

Anderson, kortsiktigt att tro att nationernas föreställda samhälle har vuxit fram och bytt 

ut sina föregångare då det tack vare dessa blev det möjligt att förnimma, `tänka´, 

nationen (Anderson 2006: 12-22). 
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Sörensen anser att, förutom språket, är kulturen en utgörande faktor för att skapa 

`nationhood´ och nationella samhällen utgörs av en rad faktorer, varav en är kultur. En 

delad kultur utgörs av en historisk identitet av litteratur, myter, symboler, musik och 

konst. Tidigare har även religion utgjort en stor faktor för kultur men då måste 

västerländska stater sekulariserats är detta bara en kulturell faktor i några få stater 

(Sörensen 2004: 85).  

 

Heywood menar att på den mest grundläggande nivån är nationen en kulturell enhet. 

Den binds samman på likartade faktorer som språk, kultur, religion, historia, 

värderingar och traditioner och som uppehåller sig på samma geografiska område 

(Heywood 2012: 169-173). Kulturellt utgörs nationen av en grupp människor 

sammanbundna av gemensamt språk, religion, historia och traditioner, även om de 

flesta nationer har olika nivåer av kulturell heterogenitet (Heywood 2012: 109). 

Kulturell nationalism betonar skyddandet av den kulturella identiteten över politiska 

fordringar. Kulturell nationalism tenderar att orientera sig mer åt traditioner, ritualer och 

legender än eliter och `högre´ kultur. Trots att kulturell nationalism ofta är antimodern 

kan den tjäna som agent för modernisering, då den förser befolkningen med ett medel, 

eller en vilja att återskapa sig själv (Heywood 2012: 179-180). Det finns även former av 

kulturell nationalism, vars tonvikt ligger på att nationen är en distinkt civilisation och 

inte endast ett diskret, politiskt samhälle. Kulturell nationalism rör sig kring `mystiken´ 

och den romantiserade bilden av nationen (Heywood 2013: 110).  

 

2.1.4 Ekonomi 

Smith menar att två krafter som har bidragit till att skapa den moderna världen är 

kapitalism och nationalism. Detta motiverar han genom att några av de tidiga försöken 

till att förklara nationalism naturlig länkas samman med uppkomsten av kapitalism. 

Endast en nationellt enhetlig territoriell stat kunde garantera en fri och fredlig rörelse av 

kapital, varor och arbetskraft nödvändig för en storskalig produktion, marknadsutbyte 

och handelsvaror (Smith 1998: 47). Smith förklarar att orsaken till att nationalistiska 

rörelser utvecklas kan vara den ojämna ekonomiska utvecklingen i ett land. Detta, parat 

med en stark etnisk känsla kan leda till att nationalismen utvecklas i regioner. Samtidigt 

betonar han att en ojämn ekonomisk utveckling inte nödvändigtvis behöver leda till 

nationalistiska rörelser, men att utfallet tenderar att bli så om regionen har stark etnisk 

karaktär. Vad representerar den nationalistiska rörelsen? Smith menar att i det här fallet 

tenderar ofta nationalistiska rörelser att sträva efter att säkra politiskt erkännande och 
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territoriell autonomi, i vissa fall även självständighet. Men då etnicitet utgör en relativt 

självständig och stundtals opålitlig variabel i nationalismens uppkomst och spridning 

avviker regelbundet kopplingen mellan ekonomisk utveckling och etnicitet. Den 

ekonomiska olikheten och berövandet av sociala privilegier som ofta förtryckts eller 

marginaliserats av auktoriteten, kan alltså tjäna som politiskt syfte för det etniska 

samfundet eller deras elit (Smith 1998: 54). Nationer och nationalism betraktas som 

produkter av de specifika förhållandena av kapitalism, industrialism, byråkrati, 

masskommunikation och sekularisering. Nationer är en relativt `ny´ konstruktion och 

nationalism är deras nya grund (Smith 1995: 29).  

 

Anderson argumenterar för att nationalismens uppkomst hänger mycket på 

kapitalismens framväxt och dess ständiga sökande efter ny marknad där den kan 

etableras. Ett av de tidigaste områdena för kapitalismens grundande i Europa var 

boktryckarkonsten, tryckare nådde snabbt framgång när de etablerade sig runt om i 

Europa, utan hänsyn till nationella gränser (Anderson 2006: 37-38).   

 

Sörensen menar nationalismen har uppståtts tack vare kapitalismens utveckling. Han 

menar också att en ekonomisk globalisering tar plats i världen och ländernas ekonomi är 

mer sammanlänkade nu än tidigare, samt att en global ekonomisk ordning håller på att 

utvecklas, men denna utplånar inte den nationella ekonomin, nationella och regionala 

skillnader kvarstår.  Den moderna världens ekonomi var nationell i den mening att alla 

stadier av tillverkning skedde inom den nationella gränsen. Den ekonomiska krisen 

under 1930-talet ledde till protektionism i många länder, något som endast förstärktes i 

och med andra världskriget. I en allt mer globaliserad värld behöver länder nu, i större 

utsträckning än tidigare, ta hänsyn till internationell politik. Stater är även influerade av 

händelser och beslut som tas bortom deras territoriella räckvidd (Sörensen 2004: 27, 

60).  

 

Heywood, till skillnad från Sörensen, menar att en av de största utmaningarna för 

nationalism är globalisering, speciellt den ekonomiska globaliseringen då den minskar 

nationsstatens förmåga att fungera som en ekonomiskt, autonom enhet och samtidigt 

minska den kulturella särskiljningen mellan nationer (Heywood 2013: 194). Den 

politiska globaliseringen innefattar den process där nationella regeringar lämnar ifrån 

sig makten till internationella organisationer (Heywood 2012: 21).  
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2.1.5 Aktörer och strukturer 

Aktörer 

Aktörer utgörs av ledare i form av människor eller rörelser. I många fall har 

nationalismens framväxt drivits av aktörer, som utnyttjat samhällsstrukturer, socio-

ekonomiska, kulturella men även etniska. De flesta nationalistiska rörelser är ledda av 

intellektuella, eller professionella. Intellektuella förser nationen med grundläggande 

definitioner och karaktärsdrag och professionella utgör de huvudsakliga 

informationsspridarna av de idéer och de ideal som nationen har. Man behöver, enligt 

Smith, bara skrapa på ytan för att kunna granska ytan för uppkomsten av nationalistiska 

rörelser runt om i Europa, Indien, Kina med flera för att kunna se att det är intellektuella 

och professionella som ligger bakom rörelsens spridning. Men Smith menar att nästan 

alla rörelser behöver välutbildade ledare och frontfigurer om de vill göra intryck och 

vinna gehör (Smith 1998: 56).  

 

Anderson anser att nationer är något vi har skapat, det är en social konstruktion vilket i 

sin enkelhet innebär att nationalism är en produkt av aktörer och ledare. Om nationer 

existerar är det för att vi har skapat dem och utvecklat den till något som passar våra 

syften (Anderson 2006: 4). Detta innebär, enligt argumentet att nationer är en social 

konstruktion, att det är aktörer som ligger bakom nationalismen och dess spridning. 

Vidare menar Anderson att nationen baseras på gemenskap, ett broderskap som binder 

oss samman. Anderson jämför nationernas uppkomst med historiska föregångare, 

exempelvis det religiösa samfundet, som byggde på hierarki där makten låg hos den 

högsta religiösa ledaren, påven (Anderson 2006: 12-22). Om nationens utveckling har 

hämtat inspiration av det religiösa samfundet, som leds av påven och andra religiösa, 

högt uppsatta ledare, är nationalismen driven av aktörer.  

 

Sörensen menar att nationalismen tog sin början under medeltida kungar centraliserade 

makten vilket skapade en direkt relation mellan kungen och hans undersåtar. 

Nationalismen växer även fram tack vare det territorium en viss befolkning uppehåller 

sig på, där nationen skapas. Enligt detta resonemang växte nationalismen fram tack vare 

tidigare makthavares maktcentralisering och befolkningens kärlek till nationen, alltså 

aktörer (Sörensen 2004: 84). 
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Heywood menar att nationalismen uppstod under franska revolutionen, som ett resultat 

av flera års missväxt samt med en befolkning som på grund av detta levde i stor 

fattigdom, hungersnöd och misär. Detta genererade en folkrörelse som satte sig upp mot 

kungens envälde. Istället för att vara undersåtar till kronan skulle befolkningen bli 

medborgare av Frankrike, nationen skulle vara sin egen herre. Denna folkrörelse, 

utgjorde en aktör för nationalismens spridning runt om i Europa, den fick även stort 

fäste i Italien och Tyskland och hjälpte till att skapa nationell enhetlighet (Heywood 

2012: 169).   

 

Strukturer 

Strukturer avser ett klimat i samhället, ofta bunden till en tidskontext. En social eller 

ekonomisk struktur som sker under en viss period. Smith anser att det går att skönja en 

pånyttfödelse av etnisk nationalism, tack vare moderniseringen och att världen blir mer 

`interconnected´, alltså mer sammanlänkad. I det fallet är det en samhällsstruktur som 

ökar nationalismens framväxt. Han menar att nationalismen blir ett oundvikligt resultat 

av moderniseringen i en ständigt föränderlig värld blir nationalismen ett instrument för 

att skydda och kontrollera sin nation från de effekter sociala förändringar kan bringa 

(Smith 1995: 2-5). Smith menar att orsaken till att nationalistiska rörelser utvecklas kan 

vara den ojämna ekonomiska utvecklingen i ett land. Detta, parat med en starkt etnisk 

känsla kan leda till att nationalismen utvecklas i regioner. 

 

Andersons utgångspunkt för nationalism, eller `nation-ness´ som han själv väljer att 

använda är att de är kulturella artefakter och av specifika slag. Hur har de kommit att 

utvecklas till sin historiska existens och natur och hur dess innebörd har ändrats över 

tid. Skapandet av dessa artefakter var en spontan reaktion av komplexa korsningar av 

historiska krafter och då det en gång skapats blev de reaktionära enheter, kapabla att 

appliceras på diverse sociala terränger (Anderson 2006: 4).  

 

Sörensen betonar att nationaliströrelser har blivit mer aktiva och synliga i en kontext av 

politiska samt ekonomiska förändringar (Sörensen 2004: 94). Nationalismen hade inte 

heller kunnat nå samma framgångar utan strukturer, nationell ekonomisk protektionism 

utvecklades som ett resultat av den ekonomiska krisen under 1930-talet samt efter andra 

världskriget. Aktörer nyttjar ofta strukturer och klimatet i samhället för att få slagkraft i 

den nationalistiska spridningen. 
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Nationalismen föddes under den franska revolutionen, då det franska folket satte sig upp 

mot den enväldiga monarken. Deras idéer var influerade av Rousseau och utgick från att 

nationen skulle vara sin egen herre. Nationer som politisk gemenskap bygger på civil 

och politisk lojalitet, hellre än kulturell identitet. Nationen består av en grupp människor 

som är sammanbundna på grund av delat medborgarskap oavsett deras kulturella, 

etniska eller andra lojaliteter. En framstående gestalt som präglat denna inriktning är 

Rousseau, ibland sedd som `fadern´ till modern nationalism. Han menade att suveränitet 

uttrycktes i form av en `allmän vilja´ och staten borde baseras på den kollektiva viljan 

hos nationens befolkning, inte ens monarks absoluta makt. Men hans texter hade inte 

fått samma gehör under andra omständigheter, när han blev berömd led Frankrike av en 

ekonomisk kris på grund av missväxt. `Fadern´ för nationalism hade alltså ett stöd av 

sociala strukturer och ett samhällsklimat vilket för att nationalistisk framväxt ofta är en 

fusion av goda ledare och samhällsstrukturer (Heywood 2012: 169-178).  

 

2.2 Operationalisering  

För att kunna använda det teoretiska begreppet nationalism behöver det 

operationaliseras, alltså definieras. Detta görs genom att nationalism ges operationella 

indikatorer. Det är viktigt att den operationella definitionen ligger nära den teoretiska 

definitionen. Det teoretiska begreppet är nationalism, vilket även är den teoretiska 

definitionen och de operationella indikatorerna blir de faktorer som presenteras under 

kapitel 2.1. Dock kan en teoretisk definition operationaliseras på fler sätt, vilket kan 

generera kritik då det går att argumentera för ett bättre urval av operationaliserade 

indikatorer (Esaiasson m. fl. 2012: 55). Denna operationalisering utgår från de mest 

grundläggande faktorerna för att utveckla nationalism.   
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3 Metod 

3.1 Fallstudie 

Denna studie är en fallstudie, då det lämpar sig bäst för forskningsproblemet i studien. 

Studien kommer att undersöka varför Katalansk nationalism har vuxit fram och 

etablerats på nytt efter Francos regim och hur den Katalanska nationalismen har tagit sig 

uttryck. De bakomliggande orsakerna till att nationalism uppstår varierar beroende på 

teoretiker. I en del avseenden kan framväxten av nationalism bero på aktörer, men det 

kan även bero på strukturer. I vissa fall kan framväxten vara en fusion mellan aktörer 

och strukturer. I Katalonien har nationalismen utvecklats från slutet av 1800-talet, varit 

mer framträdande under vissa tidsepoker för att nu, på nytt, växa fram starkare än 

tidigare. Nationalism och nationell identitet är en gammal ideologi och världsåskådning 

som återuppstått i Katalonien. Den har tagit sig uttryck i separatism och autonomi från 

den spanska staten.  

 

Fallet är intressant då nation och nationalism är en äldre teori som fått ny drivkraft i 

Katalonien. Inom fallstudier antas att fallet innefattar viktiga kontextuella förhållanden, 

relevanta för det valda fallet, exempelvis en tidskontext, vilket denna studie gör då det 

är en historiskt jämförande. Vid ett experiment separeras exempelvis fenomenet från 

dess kontext och fenomenet studeras istället separat för att kontrolleras (Yin 2014: 16). 

Fallstudier passar bäst när de huvudsakliga frågeställningar som ska besvaras är frågor 

som ”hur” och ”varför”, detta är också en av orsakerna till att jag valt att göra en 

fallstudie. Fallstudier lämpar sig också bra när forskaren inte har möjlighet att påverka 

eller kontrollera beteenden. En fallstudie undersöker samtida fenomen i den verkliga 

världen. Vad som kännetecknar en fallstudie är frågeställningarna man väljer att 

besvara. Frågeställningar som försöker förklara något nuvarande, aktuellt, fenomen eller 

problem faller ofta inom ramen för fallstudier (Yin 2014: 2-4). Fallstudier kräver dock 

att slutsatser om orsak och verkan har jämförts och för jämförelser krävs minst två 

analysenheter. Denna fallstudie kommer att analysera ett fall. En fallstudie kan 

kännetecknas av en kontext med två olika tidpunkter, vilket är fallet i denna studie då 

den analyserar Katalansk nationalism under och efter Francoregimen. Skillnadenen 

mellan jämförande studier och fallstudier, enligt principen ovan om minst två 

analysenheter, är marginell (Esaiasson m.fl. 2012: 108-109). Inom jämförande studier 
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kan man göra en inomfallsanalys, `within case-analysis´, och mellanfallsanalys `cross-

case comparisons´ inom en viss tidsram, som påminner om fallstudien (Esaiasson m.fl 

2012: 108-109). Detta bekräftas även av George & Bennet (2005) som menar att 

fallstudier kan inkludera både jämförande studier och `within case-studies´ om man har 

ett litet antal fall, då enigheten om att det bästa sättet att dra slutsatser om fallstudier 

kommer sig av användningen av en kombination (George & Bennet 2005: 18). 

Fallstudier är starka precis där statistiska och formella metoder är svaga (George & 

Bennet 2005: 19). En annan metod som hade passat min studie är jämförande studier, 

mest lika designen `most similar design´. Vid användning av denna metod hade en 

jämförelse mellan Katalansk nationalism och ytterligare ett lands eller andra länders 

liknande situationer och processer jämförts. Principen för denna metod är att stärka 

slagkraften i den egna teorin genom att strategiskt välja fall som liknar det egna fallet 

genom att dra kunna dra generella slutsatser då man gjort en jämförelse (Esaiasson m. fl 

2012: 101-103). Men då denna metod lägger ett avsevärt fokus på det fall man väljer att 

jämföra med har jag ändå valt att förkasta most similar design-metoden. 

 

3.2 Teoretiskt perspektiv  

Denna studie är även en förklarande undersökning då detta passar eftersom att studien 

avser att analysera bakomliggande orsaksmekanismer för fallet (Esaiasson m.fl. 2012: 

31-36). Inom förklarande undersökningar faller tre underkategorier; teoriprövande 

studier, teorikonsumerande studier samt teoriutvecklande studier. Denna studie är en 

teoriprövande studie, då det är teorin som står i fokus samt prövas på det empiriska 

materialet (Esaiasson m.fl. 2012: 40-42).  

 

Skillnaden mellan teoriprövande och teorikonsumerande studier en gradfråga, 

teoriprövande studier ofta utgår teorier som i form av konkreta hypoteser prövas på 

empiriskt material medan teorikonsumerande studier syftar främst till att försöka 

förklara varför ett skeende fick det utfall det fick. I en teoriprövande studie står teorin i 

fokus, till skillnad från teorikonsumerande studier där fokus istället ligger på det 

enskilda fallet.  En teoriutvecklande studie är när den empiriska analysens resultat 

förväntas generera nya förklaringar till det fenomen som studeras (Esaiasson m.fl. 

2012:40–42).  
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Det inte är alltid är glasklart vilken metod som är mest lämplig av utvecklande, 

förklarande och konsumerande fallstudier. Även om varje metod har sina specifika 

karaktärsdrag så överlappar de varandra. Målet är dock att undvika att använda dem 

missvisande, det vill säga, att förklara huruvida studien använder en av metoderna när 

en annan hade varit mer lämplig (Yin 2014: 9).  

 

Då det fortfarande sker förändringar i processen, som är pågående, har det varit 

nödvändigt att avgränsa studien till att omfatta Katalonien under Francos regim, samt 

efter Francos regim. Valet att göra en fallstudie med endast ett land grundar sig på att 

studien då blir mer djupgående än om jag hade gjort en jämförande studie samt som 

nämnts ovan hade studien kunnat vara en jämförande fallstudie, en `most similar-

design´, då det stärkt slagkraften i teorin, men materialet och litteraturen hade då inte 

bearbetats lika djupgående därav föll den designen bort till förmån för fallstudier.  

  

3.3 Material och källkritik  

Det material som i huvudsak kommer att användas är primärkällor i form av böcker och 

vetenskapliga artiklar. Därutöver kommer jag ta hjälp av nyhetsartiklar, men då det är 

sekundärkällor kommer denna typ av material vara begränsad med risk för att det sänker 

tillförlitligheten i uppsatsen. Fördelen med nyhetsartiklar är dock att det är lättare att 

hitta den information som är knuten till en viss händelse eller tidpunkt.  

 

Då denna studie analyserar en pågående process framkommer ny information om 

Kataloniens självständighet i media. Detta kan både vara en fördel och nackdel. En 

fördel då det ofta är användbar information, men en nackdel då det blir svårt att 

avgränsa sig med risk för att överinformera vilket skulle leda till att uppsatsen tappar 

sitt syfte samt den röda tråden. Problematiken med nya forskningsrön och ny 

information är att validiteten kan komma att sänkas, alltså att uppsatsen inte längre 

fyller sitt uttalade syfte (Esaiasson m.fl. 2012:57).  
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4 Analys 

4.1 Bakgrund 

På grund av, eller tack vare, den tidiga moderniseringen förblir Katalonien en region 

med stark känsla för sin nationella identitet och Katalonien har länge strävat efter 

fullständig autonomi från den spanska staten (Smith 1995: 44-45). Den Katalanska 

politiska rörelsen återfinns i federalismen och övergången från att vara en renodlad 

federalistisk ideologi till att bli politisk Katalansk nationalism, Katalanism, stod Valenti 

Almirall för. Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet etablerades fler rörelser 

i Katalonien, bland annat Lliga de Catalunya, grundat Almirall, `fadern´ för Katalansk 

nationalism. Lliga var under början inte ett politiskt parti utan en nationalistisk rörelse, 

som argumenterade för administrativ autonomi. Valenti Almirall gav även ut den första 

tidningen på Katalanska, vilken 1886 myntade fenomenet politisk Katalanism (Dowling 

2012: 13-17)  

 

Under tidigt 1900-tal grundades det politiska partiet Lliga regionalista av Francesc 

Cambó, till skillnad från Lliga de Catalunya var Lliga Regionalista ett politiskt parti. Ett 

regionalistiskt och nationalistiskt parti. Varken Lliga Regionalista eller Francesc Cambo 

var för separatism, utan strävade efter att åstadkomma ett autonomt självstyre. 

Anledningen till att separatism vid den här tiden inte var något som eftersträvades var 

på grund av relationen mellan Katalansk industri och den spanska marknaden. Men 

viljan för autonomi var stark, Francesc Cambó talade under en fredskonferens efter 

första världskrigets slut, om sitt hopp för Kataloniens framtida autonomi då han menade 

att Katalonien inte längre kände sig representerade av Spanien (Dowling 2012:13-19).  

 

När den Katalanska nationalismen grundades och började utvecklas, existerade ingen 

generell vilja för separatism, endast en strävan efter ett autonomt, administrativt system 

som skulle värna om och utveckla den Katalanska kulturen, samhället och ekonomin 

men samtidigt bevara Katalanska traditioner (Dowling 2012:13-17). Problematiken med 

att skapa en nation ligger inte endast i de faktorer som är grundläggande för en nation, 

ett av de svåraste problemen är att nationen även bör ha legitimitet och acceptans av den 

stat som gör anspråk på att representera den (Guibernau 2013: 5-6). Den spanska 

konstitutionen från 1978 stipulerar att Spanien utgörs av ett folk, `the spaniards´ och 

Katalanerna ses som en del av dessa, vilket automatiskt förhindrar att referendum hålls 
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för självständighet, om inte förslaget kommer från spanska staten eller godkänns av 

staten (Guibernau 2013: 14).  

 

År 1931 grundades ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), ett republikanskt 

vänsterorienterat parti som sammanfogade vänsteridéer och liberala, Katalanska inslag. 

ERC lyckades utmanövrera Lliga Regionalista som den hegemoniska politiska kraften 

och blev det största politiska partiet i Katalonien. ERCs popularitet och dess dominans 

inom den regionala regeringen `Generalitat´, ledde till spridningen av Katalansk 

nationalism under Primo de Riveras republikanska diktatur. Ett annat Katalanskt parti 

av stor vikt var PSOE; Spanish Socialist Party (Dowling 2012: 26-29,). Lligas politiska 

inflytande minskade ytterligare när Francesc Cambó utnyttjade sin maktposition för att 

sprida Francos budskap utanför Spanien, detta var dock innan Katalonien blev varse det 

förtryck Franco skulle utsätta dem för. Spanjorerna hoppades att Franco skulle bringa 

ordning och enhetlighet i Spanien efter Primo de Riveras diktatorskap och förtryck. 

Men då Katalanerna inte ville ha enhetlighet ledde det istället till att Lliga blev sett som 

ett parti som `förrått´ Katalonien och dess popularitet minskade (Dowling 2012: 33).  

 

4.2 Francoregimen 

Inbördeskriget 1936-1939 förde med sig ett enormt trauma för hela Spanien och många 

hoppades att Franco skulle bringa ordning i landet igen och ställde sig därför bakom 

honom. Franco sågs, till en början, som Spaniens frälsare (Dowling 2012: 45-49). Men 

med Franco kom inte den frälsning som så många spanjorer hoppats på, vid 

makttillträdet 1939 fortsatte traumat som den tidigare diktatorn Primo de Rivera utsatt 

Spanien för och diktaturregimen fortsatte via Franco (Dowling 2012: 3, 35-38). Under 

Francoregimen avrättade och fängslades dem som gjorde motstånd eller på några vis 

satte sig upp mot den nya regimen. Ett program för att inkorporera Katalonien under 

Spanien etablerades 1939 vilket började med att förbjuda allt som markerade Katalonien 

som kulturellt och politiskt distinkt från Spanien (Dowling 2012: 38).  

 

4.2.1 Språk  

Katalanska språket och kulturen är, för Katalanerna, oerhört prestigefylld (Smith 1995: 

58) och området där Katalanskan pratas omfattar ca 13 miljoner människor, varav 7 i 

Katalonien, 5 i Valencia och en miljon runt ö-gruppen Balearerna. Den viktigaste 

bäraren av nationslim är språk, en av de främsta anledningarna till att katalanskan är så 
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stark är att Katalanerna själva är oerhört stolta över sitt språk. Katalanskan har heller 

aldrig betraktats med ”låg status” av Katalanerna, vilket språk riskerar att få när ett land 

anses vara outvecklat och efter i moderniseringen, vilket Spanien vid 1800-talets slut 

var. För trots att både moderniseringen och industrialiseringen var mer utvecklad i 

Katalonien drabbades även de av Spaniens eftersatta industrialisering. Språket utsattes 

för många prövningar, men aldrig låg status, istället blev språket en agent för 

modernisering i Katalonien under Francos regim (Dowling 2012: 12).  

 

När Francos tog makten användes språket av 80% av den Katalanska befolkningen 

(Dowling 2012:38) och språket hade en stadig bas i skolsystemet och var även det 

administrativa språket. Katalanskan var även officiellt språk i massmedia och vid 

kommunikation (Dowling 2012:36-37). Under början av Francos regim tilläts 

Katalanska språket att användas privat, men officiellt var det spanska som användes och 

det sågs som en förolämpning att tala Katalanska offentligt. Plakat ställdes ut i större 

städer med budskapet ”Tala imperiets språk” vilket var spanska. Men det som 

säkerställde att den Katalanska nationalismen överlevde var det privata användandet. 

Förtrycket ledde till en medvetenhet hos Katalanerna, genom att tala Katalanska 

manifesterades motståndet till regimen av Katalanerna. Genom att föra språket vidare 

till nästa generation säkerställdes även Katalanskans överlevnad och Katalansk kultur 

fördes på så sätt vidare. Den Katalanska nationalismen, som är språkligt baserad, 

hotades mest av förbudet att tala Katalanska (Dowling 2012: 30-39, 52).  

 

4.2.2 Geografi 

Det geografiska området och Katalanska territoriet förblev oförändrat och oinskränkt 

vid Francos tillträde. Under mitten av 1940-talet var Spanien politiskt, internationellt 

isolerade och uteslutna ur det europeiska samarbetet som utvecklades efter första 

världskriget. De övriga europeiska länderna motsatte sig Francos diktatur, vilket dock 

kom att ändras under kalla kriget. Spaniens geo-politiska läge, med gräns till Frankrike, 

tillgång till Atlanten och medelhavet, var fundamentalt för regimens överlevnad då de 

blev ett element i USA:s utomeuropeiska policy under kalla kriget (Dowling 2012: 63-

66).  

 

4.2.3 Kultur  

Den naturliga utvecklingen av Kataloniens kultur avstannade totalt på grund av förbud 

av Katalansk nationalism. Ett av det främsta vapnet i Francos ideologiska rustning var 
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ett enat Spanien. De som inte höll med sågs som `anti-spanska´ och utmålades som 

förrädare mot Spanien. Franco försökte under sin tid som diktator åstadkomma det som 

tagit andra länder århundraden att uppnå, kulturell homogenitet med en enspråkig 

befolkning (Dowling 2012: 3, 35-38). General Franco och de som stödde honom trodde 

att man genom förbud av Katalansk nationalism kunde förtrycka faktorer som 

utvecklade nationalism samt att Spanien därefter kunde bli en homogen stat. Men under 

regimen breddades och djupnade istället inflytandet av det kulturella arvet, då 

motståndet naturligt ledde till att Katalanerna försökte skydda språket och kulturen 

inom den privata sfären då det blivit förbjudet att prata Katalanska (Dowling 2012: 52).  

 

År 1939 kom ett påbud som förbjöd alla former av offentliga möten, förutom katolska 

ceremonier, då Katolska kyrkan ersatt den Katalanska formen av katolicism (Dowling 

2012: 54). Alla politiska institutioner, den Katalanska flaggan och Katalanska högtider 

förbjöds (Guibernau 2013: 10). Ett program för att inhysa Katalonien och andra 

autonoma regioner infördes under tidigt 1940-talet och förbjöd allt som markerade 

Kataloniens som kulturellt och politiskt distinkt från resterande Spanien. Katalansk 

nationalism skulle per automatik dö ut om dessa faktorer för olikhet motarbetades 

(Dowling 2012:38). Dock skedde substantiella skillnader mellan 1940-1950, 

avrättningarna avstannade, det kulturella förtrycket lättade och alla former av möten 

som inte rörde religion som tidigare förbjudits tilläts och Franco förbjöd endast politiska 

manifestationer. Francos strävan efter kulturell homogenitet minskade, men den 

Katalanska kulturen hölls fortfarande i strama tyglar (Dowling 2012:64).  

 

4.2.4 Ekonomi 

Kalla kriget ledde till att Spaniens politiska och ekonomiska isolering lättade något då 

ett ekonomiskt och militärt samarbete startade mellan USA och Spanien, vilket 

ytterligare konsoliderade Francos regim. Spaniens politiska isolering från Europa 

hindrade dock inte handelsavtal mellan västeuropeiska länder och Spanien men det 

exkluderade Spanien från politiska projekt, som europeiska unionen (Dowling 2012: 63-

66).  

 

Under 1960-talet tog den ekonomiska moderniseringen ny fart i Katalonien, vilken 

drevs av aktörer som ville `konstruera Katalonien´. De mest aktiva inom den 

ekonomiska sektorn utvecklade egna projekt på grund av ekonomiska och kulturella 

förändringar som skedde under 1960-talet. Syftet med denna nya gren inom den 
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Katalansks handelssektorn var att de ville återskapa det Katalanska nationella samhället. 

Denna gren, bestående av Katalanska handelsmän vars marknad låg inom Katalanska 

territoriet, var beredda att använda en beskärd del av sin vinst för att finansiera 

Katalanska kulturella projekt. Projektet syftade till att stärka nationen i kulturella och 

ekonomiska termer, en rekonstruering av ekonomin och moderniseringen. Jordi Pujol 

ledde projektet som en representant för dem som inte direkt ville konfrontera regimen. 

Ett samförstånd växte fram mellan de som ville modernisera Katalonien att Franco 

hämmade moderniseringen. De nya företagarna och klassen som växte fram med dem 

såg utanför Spanien runt om i Europa för att vidareetablera den ekonomiska 

integrationen, för att försöka förhindra att Katalonien exkluderades från den 

ekonomiska integration som skedde i Europa (Dowling 2012: 88-90).  

 

4.2.5 Aktörer och strukturer  

Aktörer 

Under Francos diktatur var den Katalanska nationalismen fragmenterad trots att den var 

förenad i en motvilja mot regimen (Crameri 2014: 14). Många politiska ledare under 

tiden Franco var diktator fängslades, skickades till arbetsläger eller avrättades. En 

avrättning som hade stort symboliskt värde var det på Lluis Companys. Companys, 

tidigare president över Kataloniens autonoma regering Generalitat, var en av de första 

att utropa Katalonien till en stat inom den federala republiken Spanien, vilket ledde till 

hans fängslande och indragna autonomi för Katalonien (Crameri 2014: 14).  

Även Francesc Cambó var en framstående ledare för nationalismen, då han lade 

grunden för politisk Katalanism. Cambó grundade ett av de första nationalistiska 

partierna i Katalonien, Lliga Regionalista. Dock var inte Cambo för separatism, utan 

hög grad av autonomi för Katalonien. Jordi Pujol utgjorde också en viktig aktör för 

nationalismen under Francos regim, både kulturellt och ekonomiskt då han ville 

stabilisera den nationella gemenskapen i Katalonien, trots förtrycket (Dowling 2012: 

88-90).  

 

Kommunismen hade vid den här tiden fått ett stort fäste runt om i Europa, även 

Spanien. Kommunismen förkroppsligades i Katalonien av Joan Comorera, ledare för 

PSUC, ett Katalanskt kommunistparti (Dowling 2012: 41, 51). Han deklarerade att 

PSUC var Macias arvtagare. Macia, var under en tid den främsta förespråkaren för 

Katalansk självständighet och han var även Generalitats första president (Dowling 

2012: 41). 
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Strukturer 

Intensiteten av förtryckt lättade något under 1940-talet då Franco försökte presentera 

Spanien som en `organisk demokrati´ för västvärlden, för att hämma den politiska 

isolering Spanien led av (Dowling 2012: 52).  När andra världskriget tog slut hoppades 

många att det även skulle innebära att Francos diktaturregim störtades, men regimen 

överlevde och uppnådde ytterligare stabilitet och konsolidering under början av kalla 

kriget (Dowling 2012: 50-51). Mot slutet av Francos liv blev det dock uppenbart att den 

fortsatta utvecklingen av Katalansk nationalism skulle få invänta hans död. Men det 

Katalanska samhället och gemenskapen hade utvecklat en stark känsla för sig själv som 

nation (Dowling 2012: 107).  

 

De krafter som skapade Katalansk nationalism förändrades under den påverkan Francos 

regim hade på Katalonien. Framväxten av Katalanism under 1900-talet var nära 

relaterad till den ojämna utvecklingen mellan Katalonien och resterande Spanien, men 

klyftan minskade under 1960-talet tack vare den ekonomiska moderniseringen Det 

ekonomiska klimatet var under stor förändring i Europa under 1960-talet och många 

internationella ekonomiska samarbeten etablerades. Francoismen visade sig vara 

inkapabel att följa utvecklingen inför den förvandlade sociala, kulturella och politiska 

spanska verkligheten. Även om den ekonomiska klyftan mellan Katalonien och det mer 

lantliga Spanien blev mindre, hade Katalonien en närmare relation till andra europeiska 

länder (Dowling 2012: 90-94). 

  

4.3 Efter Francoregimen 

Alltsedan transitionen tillbaka till demokrati har kraven från Katalonien om maximal 

autonomi varit stark, men Katalanska nationaliströrelsen har inte varit benägna att bryta 

sig loss från Spanien. Det har inte varit ett objektivt mål hos Katalanska ledare, som 

istället sett andra lösningar, exempelvis politisk autonomi och regionalism (Guibernau 

2014: 14). Den spanska konstitutionen från 1978 gav Katalonien visst mått av autonomi 

och självbestämmande, men Madrid och spanska staten hade fortsatt kapacitet att 

ingripa när det var befogat. Trots att konstitutionen erkände visst mått av autonomi för 

Katalonien var spanska staten långsamma med att överföra de befogenheter från Madrid 

till Barcelona som var överenskommet vilket ledde till spänningar mellan städerna 

(Dowling 2012: 115).  
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År 2005 lämnades en formell stadga in till spanska regeringen där Katalonien krävde 

förändring, en stadga som propagerade för den autonomi det blivit lovade i 

konstitutionen från 1978. Revideringen och det slutgiltiga utlåtande av stadgan tog mer 

än fyra år tack vare att den konstitutionella domstolen inte var fullsatt, vilket ytterligare 

ledde till spänningar (Crameri 2014: 43-44).  

 

När den Katalanska befolkningen 2013 blev tillfrågade om anledningen till varför de ha 

de ville ha självständighet från Spanien blev det populäraste svaret att de ville att 

Katalonien skulle ha kontroll över sina egna resurser samt att Katalonien skulle vara 

bättre utan Spanien då den generella uppfattningen är att resten av Spanien inte förstår 

Katalonien (Crameri 2014: 18). En av de huvudsakliga anledningarna tenderar dock att 

vara Kataloniens negligerade begäran om autonomi av staten.  

 

4.3.1 Språk 

Katalanskan överlevde regimen och det fortsatta användandet fortskred redan 1968, 

trots ett tidigare hårt förtryck (Dowling 2012: 92). Under den provisoriska regeringen 

under senare delen av 1970-talet blev Katalanskan gradvis implementerad som 

administrativt språk av ett Madrid-sanktionerat program för tvåspråkighet. Katalanskan 

blev under samma tidsperiod, i skolorna, endast utlärt tre timmar i veckan, men vid en 

lagändring skedde en skiftning från att lära ut Katalanska till att lära ut på Katalanska. 

Efter 1980 blev Katalanska även återinfört som parlamentets, regeringens, 

kommunfullmäktiges och universitetens officiella språk i Katalonien (Dowling 2012: 

128-130).  

 

Den katalanska identiteten är starkt relaterat till den språkliga användningen, en 

undersökning från 1988 visar att de som använder Katalanska som förstaspråk 

identifierar sig själva mer som Katalaner än spanjorer. Ett av de huvudsakliga kraven 

för att bli accepterad in i den katalanska gemenskapen är att lära sig språket. Många 

Katalanska nationalister betonar vikten av att uppta och anta immigranter i 

gemenskapen hellre än att exkludera dem då det bidrar till att integrationen i Katalonien 

misslyckas och genom att anta immigranter motverkar man den etniska särskiljningen 

(Keating 1996: 131-160).  
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4.3.2 Geografi 

Katalonien är en gränsregion, med starka band till Frankrike och medelhavsregionen. 

En gemensam känsla för det territoriella intresset skär genom både klass och ideologisk 

hållning. Som en av de största turistdestinationerna i världen har Katalonien arbetat hårt 

för att främja turismen efter Francos avgång och död. Det finns en stark vilja inom den 

nationalistiska rörelsen för att stärka Kataloniens närvaro utanför Spanien för att på så 

sätt vinna erkännande i världen som mer än endast en spansk region. Behovet att 

legitimera sig som en nation förklarar bland annat propagandakampanjer som 

publicerades i amerikanska media vid tiden för OS 1992 där en tidningsrubrik löd ”Var 

ligger Barcelona? I Katalonien så klart”, där Spanien, som många hade svarat, byttes 

mot Katalonien. Kataloniens externa närvaro manövreras av diverse direktorat och det 

finns ca 30 olika utrikes delegationer, huvudsakligen i Europa men även i andra större 

utomeuropeiska städer (Keating 1996: 150-159). Den Katalanska nationalismen är djupt 

rotad i Europa och Katalanska nationalister ser själva som mer europeiska då det bättre 

matchar de ekonomiska, sociala och politiska utvecklingen i Europa (Keating 1996: 

129).  

 
4.3.3 Kultur 

Katalanismen är, enligt Jordi Pujol, en känsla, en vilja att vara Katalan, och från denna 

vilja kommer viljan att bygga ett land (Keating 1996: 128). Francesc Cambo anser att 

Katalanism först och främst rört sig om en hållning eller känsla, snarare än ”intressen”, 

som exempelvis ekonomiska eller andra intressen (Payne 1971: 51). Under större delen 

av 1900-talet har Madrid utgjort centrum för den politiska och administrativa i Spanien, 

men har en hård konkurrent i Barcelona, som utgjort den viktigaste kulturella och 

industriella utposten i Spanien. Trots att den Katalanska regeringen Generalitat inte 

hade stor makt inom den statliga ekonomiska sektorn hade de desto större makt och 

kapacitet att styra över den kulturella policyn i Katalonien och det fanns en direkt 

korrelation mellan språk och kultur. Katalanska nationalister ville, efter Francos regim, 

bygga en så hög nivå av autonomi som var möjlig, utan att försaka sprickor i relationen 

till Spanien (Dowling 2012: 123). Den ironiska utkomsten av förtrycket stärkte den 

Katalanska identiteten, då det enade motståndarna mot regimen (Keating 1996: 120). 

Tonvikten hos Katalansk nationalism ligger på historia, kultur och institutioner snarare 

än ras och härkomst.  
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Med återinförandet av demokrati och i viss utsträckning Katalansk autonomi, 

formulerades ett fördrag av Jordi Pujol och CiU som innefattade språk, identitet och 

viljan att skapa ett inkluderande och blomstrande Katalanskt samhälle. En del av detta 

föredrag förkastade separatismen och krävde autonomi. Kravet för autonomi var primärt 

baseras på behovet att skydda den Katalanska identiteten. Detta blev ett hegemoniskt 

fördrag inom Katalansk nationalism och Katalanism (Crameri 2014: 55).  

 

4.3.4 Ekonomi 

1972 signerade de huvudsakliga Katalanska ekonomiska organisationerna ett dokument 

som krävde full spansk integration inom EEC, det fortsatta samarbetet med EEC 

utgjorde en viktig faktor för Katalanska eliten, som stod i täten för den Katalanska 

kulturella och politiska `västerniseringen´ inom Spanien. Katalonien har fungerat som 

en brygga mellan Spanien och Europa då den huvudsakliga exporten från Spanien går 

till Europa (Dowling 2012: 102-103).  

 

Den ekonomiska krisen som varande mellan 1975-1980 hade stor påverkan på Spanien, 

i synnerhet Kataloniens industri som var beroende av importen av råmaterial De första 

valen för ett återställt parlament Katalonien efter Francos regim hölls under denna 

ekonomisk kris (Dowling 2012: 116). Då Jordi Pujol kom till makten 1980, upplevde 

Katalonien en försvagad handelsrörelse till följd av den ekonomiska krisen som varade i 

hela Europa 1975-1985. Lönerna stagnerade och arbetslösheten ökade från 5% till 21% 

på 10 år. Hårdast drabbade i Spanien var Katalonien, då de hade begränsad ekonomisk 

makt tack vare att de huvudsakliga makroekonomiska funktionerna fanns i statens 

händer. Men vid det spanska inträdet i EEC 1986 sågs klara förbättringar och 1988 

mottog Katalonien 24 procent av utländska investeringar varav hälften kom direkt från 

EEC. Pujols regering uppmuntrade starkt trenden och den Katalanska ekonomin ökade 

långsamt sin export (Dowling 2012: 126). Stödet för separatism var fortfarande relativt 

lågt och Katalanska nationalister sökte självstyre (Keating 1996: 161).  

 

Många företagare och affärsmän har tidigare sett Spanien som det naturliga området för 

handel. Men under senare år har många argumenterat för att skyddet spanska staten 

utgör varken är nödvändigt eller tillräckligt för att den Katalanska ekonomin ska 

blomstra (Crameri 2014: 33). Ytterligare en anledning till missnöjde är att Katalonien 

inte själva har taxeringsrätt, som många andra autonoma regioner i Spanien har, 

dessutom betalar Katalonien mer till spanska staten än de får tillbaka i form av service 
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och investeringar. En Katalansk politiker menade att Katalonien betalade skandinaviska 

skatter och får tillbaka latinamerikansk infrastruktur (Crameri 2014: 42-43).  

 

4.3.5 Aktörer och strukturer 

Aktörer  

Sedan transitionen tillbaka till demokrati har det skett ett skifte för hur autonomi och 

separatism yttrats. Tidigare har frågan drivits av partier och partipolitik, medan det nu 

tenderar att vara en medborgerlig rörelse, från politisk till `sociologisk´ Katalanism 

(Crameri 2014: 26).  

 

En viktig aktör för Katalansk nationalism efter transitionen tillbaka till demokrati var 

Jordi Pujol. Han förkroppsligade den Katalanska nationaliströrelsen Katalanism och han 

kombinerade en stark nationalism med måttlig dos av politik. Återuppbyggandet och 

rekonstrueringen av nationalismen i Katalonien var ett projekt som behövde tas 

varsamt, Jordi Pujols politiska färdigheter för CiU generade valseger och han säkrade 

presidentposten för Generalitat från 1980 till 2003 (Dowling 2012: 112, 120).  

 

Efter Francos regim togs strategier fram för att rekonstruera och återuppbygga 

nationalismen. Jordi Pujol, ledare för CiU, var en oerhört viktig figur för Katalonien. 

Vid Jordi Pujols nationalistiska koalition och valseger i Katalonien 1980 började 

projektet för kulturell återinföring på allvar. Små steg mot rekonstruering av 

nationalism togs redan under 1960 och 70-talet och erhållandet av politisk makt tillät nu 

dess fulla implementering (Dowling 2012: 125). CiU strävad efter att åstadkomma 

bättre europeisk integration på bekostnad av staterna, de ville ha mer regionala inputs 

och implementering av subsidiaritetsprincipen (Keating 1996: 121, 129). En av Pujols 

främsta bedrifter, i egenskap av partiledare, var att ändra den Katalanska uppfattningen 

om att se sig själva som nation istället för som region (Crameri 2014: 6). Trots att Pujol 

inte var för separatism har CiU, efter att Pujol avgått som partiets ledare, rört sig mot 

separatism (Crameri 2014: 15).  

 
Carles Puigdemont, ordförande för separatistpartiet blev Kataloniens president i januari 

2016 och i oktober samma år röstade det Katalanska parlamentet igenom en 

folkomröstning om självständighet. Separatiströrelsen fortsatte påtryckningar för 

självständighet i Spanien, trots varningar från Spaniens konstitutionella domstol och 
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Kataloniens högsta domstol (Freedomhouse 2017). Den katalanska identiteten är starkt 

relaterat till den språkliga användningen, en undersökning från 1988 visar att de som 

använder Katalanska som förstaspråk identifierar sig själva mer som Katalaner än 

spanjorer (Keating 1996: 131).  

 

Strukturer 

Framväxten av Katalansk nationalism under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal var nära 

relaterad till den ojämna utvecklingen mellan Katalonien och resten av Spanien. Under 

1960-talet hade denna klyfta minskat drastiskt och på 1970-talet hade målen hos 

Katalanismen blivit mer accepterade än någonsin tidigare. Den Katalanska 

nationaliströrelsen hade utvecklats till en mer organiserad rörelse, som vet vad den vill 

och som måste erkännas (Dowling 2012: 95).  

 

Den ekonomisk integration i EEC var en viktig angelägenhet för den Katalanska eliten 

efter den ekonomiska kris som Spanien drabbats av under 1970-talet (Dowling 2012: 

102-103). Katalonien spelade en stor roll i Spaniens demokratisering genom att stödja 

medlemskap i EU, då Katalonien fungerat som en bro mellan Europa och Spanien, 

vilket lönades illa av Spanien. Katalanerna som förespråkat demokratisering och 

medlemskap i EU ansåg att detta inte lönat sig på grund att Spanien återinförde 

centralisering istället för regionalisering som Katalonien hoppats på (Guibernau 2014: 

14).  

 

Hög arbetslöshet såväl inom Spanien som inom Katalonien tenderar att utgöra en 

förklaring till varför självständighetsrörelsen blivit mer betydelsefull inom Katalonien, 

en ökad medvetenhet kring det Katalanska ekonomiska underskottet till följd av det 

finansiella arrangemanget etablerat av spanska staten har lett till protektionism. 

Katalonien vill själva bestämma över sin ekonomi (Guibernau 2014: 15). En av 

orsakerna till att självständighetsfrågan tenderat att bli mer driven av folkrörelsen är på 

grund av det oroliga ekonomiska klimatet i Spanien och även den globala finanskrisen 

som tog sin början 2008. Korruption på statlig, regional och lokal nivå har även gjort 

spanjorer cyniska mot sina politiker. En av de viktigaste förutsättningarna för civila 

grupper att organisera event, rekrytera supportrar och sprida budskap är internet och 

tillgången till sociala medier. Den Katalanska självständighetsrörelsen skulle inte haft 

samma spridning utan internet och sociala medier (Crameri 2014: 26-27).  
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5 Slutsats  
Det står klart att det finns olika typer av nationalism, vilket både Smith, Sörensen och 

Heywood tar upp. Dels den form av nationalism som baseras på språk, historia och 

kultur, samt den form av nationalism som mer är baserad på politiska och ekonomiska 

intressen. Den form av nationalism som existerar i Katalonien är den förstnämnda, 

etnisk nationalism, vars grund består av delat språk, historia, religion, kultur och 

geografiskt territorium. Nationalism kan uppstå trots att dessa faktorer och 

karaktärsdrag saknas, men oddsen för att etnisk nationalism ska utvecklas är större om 

dessa faktorer existerar. Annars kan en annan form av nationalism utvecklas, den form 

som rör politiska och ekonomiska intressen, vilken också existerar i Katalonien, men 

den dominanta nationalismen är den etniska. 

 

Som tidigare nämnts anser en del teoretiker, däribland Smith, att en pånyttfödelse av 

etnisk nationalism kan skönjas. Nationalism blir ett oundvikligt resultat av 

moderniseringen samt ett instrument för att kontrollera och skydda den egna nationen. 

Nationalismen blir även vad dess användare gör den till, precis som Heywood menar är 

nationalismen schizofren till karaktären, den är stundtals progressiv och reaktionär, 

stundtals demokratisk och auktoritär, ibland även rationell och irrationell. Detta innebär 

att nationalism blir vad man gör den till. Den passar de syften man väljer att använda 

den till. Vilket även Anderson menar med att vi skapat nationer där det tidigare inte 

funnits några, nationer är en konstruktion och en artefakt.  

 

Den Katalanska nationalismen har utvecklats tack vare de specifika karaktärsdrag och 

faktorer som bundit den Katalanska befolkningen samman. Inom den form av 

nationalism som är etnisk är dessa faktorer grundläggande för att nationen ska uppstå 

och för att nationalism ska utvecklas. Den främsta av dessa faktorer är språket, ett delat 

gemensamt språk utgör den viktigaste faktorn för nationalismens spridning och 

utveckling. I synnerhet den Katalanska identiteten är starkt relaterad till den språkliga 

användningen, vilket även är den viktigaste bäraren av nationalism. Den Katalanska 

nationalismen tog störst skada av det språkliga förtrycket under Francos regim men 

lyckades återskapa sin stadiga bas i Katalonien efter Francos död.  

 

Därutöver är ett väldefinierat, territoriellt område och gemensam kultur viktiga faktorer 

för nationalismens utveckling. Det geografiska området har dock inte varit avgörande 
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för Kataloniens nationalism, då deras territoriella område varken utvidgats eller 

inskränkts utan förblivit detsamma under och efter tiden då Franco var diktator. Det 

som avsevärt stärkt Katalonien är deras turism som de arbetat hårt för att främja efter 

Francos död. Det är en gränsregion till Frankrike och har fungerat som en bro mellan 

Spanien och Europa, till vilka de har starka band, vilket har gynnat Katalonien i och 

med de ekonomiska samarbeten de etablerat tack vare relationen med Europa. Den 

Katalanska kulturen har varit viktig för den nationalistiska rörelsen spridning och 

etablering. Folkrörelser och den Katalanska formen av katolicism har varit viktiga 

komponenter för Katalansk kultur.  

 

Men den faktor som efter språk är den viktigaste är ekonomi. Den ekonomiska faktorn 

faller både under etnisk nationalism och den form av nationalism som är 

samhällsbaserad. Den ekonomiska utvecklingen är starkt kopplad till den nationalistiska 

utvecklingen, speciellt i Katalonien. En problematik är att Katalonien länge hävdat sin 

rätt till de resurser som återfinns inom området, de industriella resurserna, vilket ofta 

negligeras från de dominerande makthavarna. Då Katalonien endast haft marginellt 

politiskt inflytande i förhållande till hur mycket de bidragit till den ekonomiska sektorn 

har detta lett till protektionism. Smith anser även att stark etnisk karaktär, parat med 

ojämn ekonomisk utveckling kan leda till att nationalism uppstår. Detta är fallet i 

Katalonien, som genomgick industrialisering tidigare än resterande Spanien, vilket 

genererade i stark etnisk nationalism inom Katalonien. Detta bekräftas ytterligare av 

Sörensen och Anderson som menar att kapitalismen haft avsevärd betydelse för 

nationalismens framväxt.  

 

Det finns tydliga indikationer på att det är aktörer som har drivit den Katalanska 

nationalismen och aktörerna har utgjort och utgör en grundläggande roll för att 

nationalismen etableras och vidareutvecklas i Katalonien. Valenti Almirall, den så 

kallade `fadern´ för Katalanism var en bidragande figur till att nationalismen blev 

välutvecklad och etablerad i Katalonien. Francesc Cambó har också bidragit till 

spridningen av Katalanism, dessa la grunden för Katalansk nationalism och tack vare 

dem har den fått en stadig bas i Katalonien. Jordi Pujol och Carles Puigdemont har varit 

viktiga för nationalismens spridning efter att Franco dog och demokratin återinfördes. 

En viktig byggsten för att en rörelse ska få fäste är att den drivs av goda ledare, det är 

grundläggande för rörelsens överlevnad. Idag är det Carles Puigdemont, president över 
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regionregeringen i Katalonien som är den mest drivande aktören för nationalism. Han är 

även en av de starkast drivande aktörerna för separatism och han har stöd från 

nationalistiska rörelser och partier i Katalonien. Tidigare aktörer har inte strävat efter 

separatism, endast autonomi.  

 

Det står även klart att nationalismen inte har ökat sedan Francoregimens förtryck. Den 

har tagit sig uttryck annorlunda, i form av separatism samt så har strävandet efter 

separatism. Nationalismen har moderniserats och förfinats, tack vare aktörer som lett 

nationalistiska rörelser inom Katalonien, nationalismen har även hämtat styrka och 

inspiration ur andra rörelser, som regionalism och federalism. Den ironiska utkomsten 

av Francos förtryck var att det stärkte den Katalanska identiteten, då det enade hans 

motståndare och trots den tidiga moderniseringen i Katalonien återuppstår den etniska 

nationalismen, kulturella och sociala förändringar har inte lett till att Katalanismen dött 

ut, den kvarstår. Problematiken när Katalonien enades med Spanien var att de genast 

blev behandlade som sociologiska minoriteter, de blev diskriminerade och 

marginaliserade. 

 

Som en av de största ekonomiska bidragarna till den spanska ekonomin, men utan 

samma mått politiskt inflytande, har detta också lett till att den Katalanska regeringen 

vill ha förändring. Men tidigare har inte separatism varit ett mål, endast autonomt 

självstyre. Det som har utvecklat separatismen nu är den spanska ekonomin och den 

höga arbetslösheten. I och med att Spanien erhåller stor del av Kataloniens ekonomiska 

vinst har detta lett till protektionism, när mindre regioner nekas rätten till de resurser de 

besitter eller bidrar med kan det leda till protektionism, Katalonien vill behålla och 

skydda sin ekonomiska integritet.  

 

Den Katalanska nationalismen tog sig i uttryck i viljan att inför ett autonomt självstyre 

under Francos tid som diktator, viljan till separatism var svag och Katalanska ledare, 

politiska partier och rörelser ville ha ett autonomt självstyre med hög integritet, men 

inom Spaniens gränser. Efter Francos död var det fortfarande separatism som var 

eftersträvansvärt och den Katalanska nationalismen tog sig i uttryck till bättre 

ekonomiskt samarbete med övriga Europa, autonomi och rätten att själva hantera sin 

ekonomi och beskattningsrätt.  
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Slutligen är Katalansk nationalism etnisk men med stor tonvikt på den ekonomiska 

faktorn. Separatiströrelsens grunder vilar på ekonomisk orättvisa, möjligen paketerad 

som nationalism men i grund och botten driven av aktörer.   

 

 

6 Framtida forskning  
Då det framkommit att Katalonien under senare år strävar efter separatism och 

självständighet bör framtida forskning behandla huruvida Katalonien har kapacitet att 

bilda en självständig nation med tanke på sin starka etniska nationalism. 

Internationalisering och globalisering leder till att det blir svårare för nationen att 

säkerställa rättigheter då makten förskjuts och centraliseras utanför de territoriella 

gränserna, till exempelvis EU. Länder blir mer ömsesidigt beroende av varandra och 

behöver ta hänsyn till internationella lagar, vilket även leder till att blir det svårt att 

upprätthålla det självstyre som tidigare var vanligt. Med tanke på att Madrid och 

statsapparaten utgör maktcentret i Spanien vilket Katalonien vill ändra på. Det hade 

varit intressant att undersöka hur Katalonien hade ställt sig till det faktum att en större 

maktförskjutning skulle äga rum om Katalonien blev självständiga och gick med i 

internationella samarbeten som kräver att ett visst mått av statsmakten förskjuts utanför 

de territoriella gränserna. Men detta behöver inte betyda att nationalismen kommer att 

upplösas och försvinna.  

 

Det hade även intressant att vidare studera hur rörelser får så stort genomslag som i 

Katalonien.  
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