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Abstract.  

This essay discusses a new occuring phenomenon in sports. Politics is becoming 

more dependent of sports and vice versa. Therefore the studying of the correlation 

between sports and politics, which in this case is football and politics, is of great 

importance. This essays chooses to focus solely FC Barcelona and Athletic Bilbao 

and how they as football clubs act as political actors in their each region. As 

research shows, these clubs have had a great impact on building national identeties 

in Catalonia and in the Basque Country. However, these regions are moving 

towards independence and this essay therefore focuses mainly on what impact these 

two football clubs may have on each region’s work for independence. 
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1 Inledning 

Denna uppsats är tänkt att undersöka självständighetsprocesser inom Spanien då 

dessa börjat att alltmer få större utrymme och inflytande inom den spanska 

politiken. Uppsatsen kommer att fokusera utifrån regionerna Baskien och 

Katalonien, då dessa är två regioner som ur en historisk, internationell och 

ekonomisk kontext, fått mest uppmärksamhet. Ännu en intressant aspekt som dessa 

två regioner har gemensamt är att där finns två klubbar, Athletic Bilbao och FC 

Barcelona, som har stort inflytande inom sina respektive regioner. Dessa två 

klubbar står för nationalistiska värderingar och stolthet till sina regioner. Detta är 

något som har belysts i respektive självständighetsprocesser. Denna uppsats 

kommer därmed att fokusera på spanska fotbollsklubbars inflytande i 

självständighetsprocesser.  

Klubbarna Athletic Bilbaos och FC Barcelonas inflytande kan sträcka sig så 

långt att de inom vissa akademiska kretsar benämns som institutioner med politisk 

makt. Den generella uppfattningen om idrott och fotboll är att politik inte hör 

hemma inom den idrottsliga arenan. Dock har det skett förändringar som tydligt 

visar hur så ej är fallet längre. Därmed är det av intresse att försöka undersöka ifall 

idrott, och i detta fall fotboll, är ett politiskt verktyg när regioner försöker uppnå 

självständighet. 

1.1 Spansk fotbolls betydelse och Konstitutionen 

Fotbollen i Spanien har länge haft en stor betydelse för det spanska folket. Däremot 

efter att det egna landslaget fått sådana rejäla internationella framgångar, samt att 

den ekonomiska krisen lamslagit landet, har fotbollen blivit en form av tillflykt för 

det spanska folket. Inflytandet som fotbollslandslaget, klubbar och spelare har i just 

Spanien är därför enormt. Det har till och med skapat den situationen att folkets 

tilltro till Spanien står och väger mycket mot hur landslaget presterar (Niva 2014: 

259f). För det spanska folket har fotbollen alltid haft en historisk förankring, ända 

sen general Franco såg till att skapa det mest framgångsrika fotbollslaget någonsin, 

genom Real Madrid under 1940- och 1950-talet. Real Madrid blev därmed 

symbolen för det framgångsrika men samtidigt även en symbol för förtryck mot 

nationella minoriteter. Under denna period växte även då betydelsen av fotboll fram 

i regionerna Baskien och Katalonien. Athletic Bilbao och FC Barcelona var de två 

främsta klubbarna i dessa regioner, och fick därmed representera sina regioner. Då 

Francoregimen förbjöd allt som inte var spanskt, fick dessa två klubbar stå som 

symbolerna som kunde utmana förtrycket, stå upp för det egna folket och i vissa 

stunder även besegra Franco. Denna syn på fotboll fortsatte framtill och lite efter 
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Francos död. Athletic Bilbao och FC Barcelona blev efter hans död, nu det som 

skulle bygga regionernas respektive identiteter, i och med att de var de enda 

kvarvarande institutioner som Franco inte lyckats ”förspanskliga” (O’Brien 2013: 

317). 

Under 1970-talet genomgick Spanien som land en rejäl förändring genom att 

både demokratiseras och industrialiseras. Eftersom Baskien och Katalonien då 

räknades som de rikaste regionerna i Spanien, stod politiker i den spanska 

huvudstaden Madrid inför en utmaning att ena Spanien som land (Guibernau 2013: 

374). 

Upprättandet av den spanska konstitutionen år 1978 blev därför kontroversiell 

i den meningen att de beslutande parterna hade svårt att formulera lagarna 

rättvisande för alla. Konstitutionen gav regioner som Baskien och Katalonien 

autonomi inom det federala Spanien, men ur spansk kontext. Därmed kan det tolkas 

som att regionerna 1978 fick till ett bra avtal, men idag tolkas konstitutionen på ett 

annat vis då lagarna inte är entydiga i tolkningar. I och med detta har en debatt om 

huruvida och Baskien och Katalonien ska få vara självständigt, skapats (Guibernau 

2013: 374). Däremot erkänner konstitutionen officiellt tre nationella minoriteter1 

och fyra officiella språk.2 Dock är det formulerat inom konstitutionen på sättet att 

Spanien är det som prioriteras. Även om minoriteterna blivit erkända på ett helt nytt 

sätt än tidigare, har det bara varit en tidsfråga innan regioner som Baskien och 

Katalonien skulle börja ifrågasätta den. Främsta problemet, som dessa regioner ser 

på konstitutioner just för tillfället, är att Spanien fortfarande är den gynnande 

parten. I och med att de är relativt rika regioner och att Spanien påverkats så mycket 

av den ekonomiska krisen, finns risken att det blir ohållbart med den nuvarande 

konstitutionen (Roach 2007: 454). 

1.2 Syfte och Frågeställning 

Vad tidigare forskning indikerat på är att det går att finna ett samband mellan 

fotbollsklubbar och dess inverkan på nationella identiteter. Däremot finns där 

begränsad mängd fakta och material angående fotbollsklubbars påverkan på 

självständighetsprocesser. De två fallen med Athletic Bilbao och FC Barcelona är 

valda utifrån att de tidigare, under Francoregimen, fick värna om sina regioners 

nationella identiteter. I Baskien fick Athletic Bilbao agera som grundpelare för att 

utveckla och konservera den baskiska identiteten. Även FC Barcelona fick ta på sig 

en liknande roll för att bevara den katalanska identiteten.  

Syftet med denna uppsats blir att undersöka hur regional secession kan påverkas 

av att fotbollsklubbar blivit politiskt aktörer. Frågeställningen blir då som följande: 

 

                                                                                                                                                         

 
1 Baskien, Katalonien, Galicien 
2 Baskiska, Katalanska, Galiciska och Spanska 
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 Hur har Athletic Bilbao och FC Barcelona, i sina roller som 

fotbollsklubbar, bidragit till att påverka självständighetsprocesserna 

inom Baskien och Katalonien? 

  

Fallen som uppsatsen därmed väljer att fokusera på är Athletic Bilbao utifrån en 

baskisk kontext, och FC Barcelona utifrån en katalansk kontext. 

 

1.3 Uppsatsens Disposition 

Uppsatsens disposition ser ut på så sätt att den börjar med metod, sedan redovisas 

centrala begrepp och uppsatsens materiel. Dessa delar efterföljs av ett teorikapitel. 

Efter teorikapitlet, redovisas materialet ett resultat-/analyskapitel för att sedan 

avslutas av slutsatser.  

      Denna uppsats metod-del följs av uppsatsens centrala begrepp som anses vara 

relevanta. Dessa centrala begrepp kommer att fungera som en av form början till 

vad som sen blir uppsatsen teoridel. Begreppen är de som sedan används för 

uppsatsen operationalisering. Innan teorikapitlet redovisas, finns där även en kort 

material-del som beskriver främst valet av källor och material. 

De valda teorierna centrerar främst runt begreppen nationalism och secession. 

Dessa teorier är noggrant utvalda i ett försök att teoriutveckla och att besvara 

uppsatsens valda frågeställning, samt fungera ihop med uppsatsens metodval.   

Efter teorikapitlet följer två delar döpta FC Barcelona i Katalonien och Athletic 

Bilbao i Baskien. Dessa två kapitel är en kombination mellan att visa resultat och 

att samtidigt skapa analytisk diskussion. Detta innebär att det sker en analys 

samtidigt för att underlätta för det själva slutsatskapitlet. Resultatet delas in, för att 

ge en tydligare struktur i två delar. De två delarna har sedan delats in i tre kategorier; 

nationell identitet, secession och FC Barcelona/Athletic Bilbao. Denna öppna 

rubriksättning gör att det funna materialet lika gärna kan placeras i var och en av 

kategorierna. Därmed skapar det utrymme för en direkt diskussion och analys tidigt 

i uppsatsen. Detta upplägg gör det enklare sen att följa med i slutsatskapitlet, som 

främst kommer fokusera på uppsatsens metod och syfte och frågeställning.  

 

1.4 Metod 

Denna uppsats kommer att vara av kvalitativ karaktär med ambitionen att vara 

teoriutvecklande. För att besvara frågeställningen används en heuristisk, 

jämförande fallstudie, där klubbarna FC Barcelona och Athletic Bilbao får stå som 

de två fallen. 
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    Den valda metoden för denna uppsats är att den skall vara teoriutvecklande. 

Genom att ha studerat litteratur inom idrott och nationalism, kan slutsatsen dras att 

där redan finns teorier inom detta område där det går att finna en koppling. Dock är 

ämnet secession relativt outforskat. Genom att försöka finna en koppling mellan 

secession och fotboll i Spanien, har det satt igång ambitionen för denna uppsats att 

vara teoriutvecklande. Av funnet material går där att mellan bägge fall finna en 

koppling mellan byggande nationalism och nationella identiteter och fotboll. Dessa 

två fotbollsklubbar har historiskt sett haft en stark inverkan och betydelse inom sina 

respektive regioner, vilket därför gör det relevant att undersöka ifall dessa klubbar 

även fortsatt att inverka på självständighetsprocesserna som pågår i Katalonien och 

Baskien.  Teorier om secession är fortfarande i utvecklingsstadiet. Teorier om 

nationalism har däremot kommit mycket längre inom forskning. Därför lägger 

denna uppsats fokus på att teoriutveckla Wayne Normans teorier om federal 

secession. Han nämner nationalism som bidragande för att uppnå secession, men 

idrotts- och fotbollsklubbar utesluts av honom. Därmed är det av stort intresse att 

undersöka ifall det även finns en koppling mellan fotbollsklubbarna FC Barcelona 

och Athletic Bilbao och dess regioners strävan efter secession (Esaiasson 2012: 42).  

1.4.1 Heuristisk, Jämförande Fallstudie      

     Den jämförande fallstudien är tänkt att vara heuristisk. Dock är det ett fenomen 

som ännu är så pass nytt att det är svårt att ännu göra den generaliserbar. Just dessa 

två fall passar ihop på ett bra vis att göra en direkt jämförelse. Däremot är det bara 

på Balkan och inom länder med före detta öststatstyre där fotboll och nationalism 

är lika förenat som inom vissa regioner i Spanien. Därför är det svårt att ännu göra 

studien generaliserbar. (Teorell och Svensson 2007: 224). Uppsatsen begränsas 

därför till att bli kvalitativ då möjliga fall ännu är för få för att kunna genomföra en 

så kalla kvantitativ studie (Teorell och Svensson 2007: 264f). 

 

 

1.5 Operationalisering av centrala begrepp 

Denna uppsats identifierar, för att besvara frågeställning, tre centrala begrepp och 

fenomen: 

 Nationalism 

 Secession 

 Idrottsförening med fotbollssektion 
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1.5.1 Nationalism 

Det teorier om nationalism ofta har gemensamt med varandra är att de är teorier 

som gärna är statscentrerade, med den positiv syn på stater som konsekvens. 

Givetvis problematiseras staters roll, men makten som stater har är alltför svår att 

bortse från. Även om stater har invånare av andra nationaliteter, är det ändå den 

egna nationaliteten som gynnas såväl socialt som ibland ekonomiskt. Därför blir 

det egna medborgarskapet en symbol och ett bevis för statens makt. Medborgarskap 

försöker ge trygghet och gemenskap, och kan därför råka att se bortom individers 

egna intressen i vissa lägen. Nationalistiska känslor avspeglas inte alltid i 

medborgaskapet. Nationalistiska känslor som ibland kan ta över och väga tyngre än 

det som staten kan tillföra, genom att ge individer en ny form av gemenskap men 

även en känsla av tillhörighet och betydelse (Beckman 2009: 237). 

Fredlig, vardaglig nationalism, även kallad banal nationalism, myntades av 

Michael Billig för att visa hur nationalism uttrycks utanför krig och konflikter. 

Nationalism är en stor del av människors vardag även om detta inte alltid uttrycks 

medvetet. Flaggor är inom detta ett gott exempel på just banal nationalism enligt 

Billig. Flaggor används till exempel för att marknadsföra ett särskilt Brittiskt kex. 

Dessa kex har kanske inte betydande roll inom Storbritannien, men genom att 

internationellt marknadsföra dem som brittiska, visar det ändå prov på en vis 

nationell stolthet och att britter gärna förknippas med just dessa kex (Joireman 

2003:48f). 

 

1.5.2 Secession 

 

 

Secession kallas den process som sker när nationer bryter sig loss från sin stat. 

Därmed är detta ett begrepp som hänger samman inom både nationalism och inom 

självständighet. Wayne Norman skriver att secession bör vara det ultimata målet 

för varje nationell minoritet. Däremot sker det så pass sällan att forskning inom 

ämnet är relativt begränsad. Vad som i nuläget går att fastställa är att det är ett 

fenomen som mer och mer börjat att ifrågasätta länders demokrati. Anledningen till 

detta är att secession är relativt enkelt för federalstater att undvika då det enda som 

brukar behövas är att ignorera kraven om secession.  Dock har senaste tidens 

ekonomiska bekymmer för stater som till exempel Spanien, inneburit att secession 

blivit alltmer aktuellt. Federalstaterna har tidigare ansetts ha all makt inom dessa 

frågor, men i takt med att ekonomiska krisen försvagar stater, har nationer inom 

federalstater fått större utrymme att uttrycka sina krav (Norman 2006: 171ff).  

Även en vanlig företeelse när secession diskuteras, är det politiska våldet. 

Secession ses som en legitim handling när federalstaten bedöms som vara 

förtryckande genom att agera auktoritärt eller genom våld. Däremot försvinner 

secessionens legitimitet i den stund som våldet besvaras av den förtryckta nationella 

minoriteten (Norman 2006: 182). 
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1.5.3 Idrottsförening med fotbollssektion 

Bägge dessa fotbollsklubbar är i själva verket idrottsföreningar med diverse olika 

grenar av idrotter. I folkmun brukar både FC Barcelona och Athletic Bilbao 

benämnas främst som fotbollsklubbar även fast dessa klubbar också har handboll, 

volleyboll, etc. som idrotter.  

I uppsatsen, för att göra det enklare, kommer bägge klubbar benämnas som 

fotbollsklubbar. Detta innebär en enkel avgränsning i och med att uppsatsen ändå i 

grund och botten är tänkt att utgå från föreningarnas fotbollssektioner.  

1.6 Material 

Avsikten har varit att använda ett sekundärmaterial i form av vetenskapliga artiklar, 

tidningsartiklar och blogginlägg. Eftersom de valda fallen är så pass internationellt 

erkända att det redan finns en hel del publicerat material. Däremot då bägge fallen 

härstammar från Spanien, försvinner det troligen en del material i och med att vissa 

källor valt att publiceras på spanska. Detta har även stått till grund i beslutet av att 

inte använda primärkällor, då både språket, gör att insamling av material från 

primärkällor har uteslutits. Dock som tidigare nämnts, är både Athletic Club de 

Bilbao och FC Barcelona tillräckligt uppmärksammade internationellt, att det har 

gått att finna källor skrivna på engelska, och även i vissa fall franska. Detta material 

är tänkt att användas som grunden till redovisningen av resultatdelen. I och med att 

ämnets aktualitet har det inneburit att det därför också varit relativt enkelt att få 

fram relevant material. Däremot är det tydligt att mer skrivits om Katalonien och 

FC Barcelona, än vad som går att finna om Baskien och Athletic Bilbao. 

Gällande materialet till teoridelen av denna uppsats, kommer även där endast 

att bestås av sekundärmaterial. Teorier och definitioner om dessa begrepp finns att 

tillgå i bred utsträckning inom böcker och på internet. 
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2 Teori 

Som begrepp och fenomen, är nationalism inom statsvetenskapen ett svårdefinierat 

begrepp. Ett försök till definition har tidigare i denna uppsats gjort. Dock finns där 

fortfarande en hel del teorier och material som varit tvunget att väljas bort för 

avgränsningen. Därmed används det endast teorier som tidigare definierats som 

relevanta för just denna uppsats valda ämne. Till exempel är en teori som banal 

nationalism en relevant teori då den i tidigare forskning flera gånger tidigare 

kopplat ihop fenomenet nationalism och politik (Vidacs 2011: 25). 

2.1 Banal nationalism 

Michael Billig myntade under mitten av 1990-talet, i samband med att Kalla Kriget 

varit slut ett tag och globaliseringen kommit i gång på allvar i världen, uttrycket 

banal nationalism. Banal nationalism var Billig ett nytt sätt att behandla och se på 

nationalism som fenomen. Detta perspektiv var en direkt kritik till tidigare teorier, 

som Billig menade främst utforskade nationalism när till exempel nya stater skulle 

skapas eller när nationell extremism skulle förklaras. Därefter tyckte han att 

nationalism ofta föll in i skymundan av det vardagliga. Istället argumenterar Billig 

för att nationalism är minst lika aktuellt i vardagen som den kan vara i en politisk 

revolution. Nationalistiska idéer formar människors identiteter och nationalism kan 

därmed också uttryckas såväl omedvetet som medvetet. Hans främsta argument är 

att personer ständigt blir påminda om att de befinner sig i en nation, även om det 

bara handlar om att gå till affären. Under denna vardagliga handling blir människor 

bemötta av mängder av olika nationalistiska intryck. Det kan gälla alltifrån egna 

nationalrätter till utländska. Billig anser även språket vara ett vardagligt ting som 

starkt grundar särskilda nationaliteter (Özkrimli 2010: 171ff). 

Med språket menar Billig inte endast vilket typ av språk som väljs, utan även 

utan att diskursen är minst lika viktig att ta in. Inte minst politiker ser till att utnyttja 

detta faktum, genom att noggrant försöka skapa en inkluderande gemenskap i vissa 

lägen, för att sedan alienera sig och exkludera i andra sammanhäng (Özkrimli 2010: 

172). Detta är även utmärkande för banal nationalism, att den ständigt ser till att 

skapa gemenskap och därmed vara exkluderande. När särskilt nationer refereras till, 

blir det inom den ram att den ställs i förhållande till andra nationer. Även om Billig 

anser att nationella hjältar, konflikter och historia också skall vara en viktig 

beståndsdel när det gäller att definiera nationalism, är det helt enkelt vardagen som 

reproducerar nationalism (Garner 2010: 52). 
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2.2 Politik och idrott 

Inom idrott, blir flaggan en betydelsefull nationell symbol.  De Olympiska spelen 

är ett spektakel som berör miljarder av människor och när vinnarna av ska hyllas, 

görs det genom hissandet av vinnarens stats flagga, samtidigt som dess nationalsång 

spelas. Denna särskilda händelse, prisceremonin, enar och skapar stolthet för både 

stat och hela dessa nation. Inte bara idrottaren i sig känner sig tacksam och stolt för 

sitt land, utan även de som tittar på plats eller vid TV-apparaterna får ofta samma 

känslor (Joireman 2009: 49). 

Fotbollens roll inom skapandet och reproducering av nationalism, bör granskas 

då den fyller ett visst behov för människor. Detta behov är svårt att fastställa, men 

fotboll brukar ha en enande effekt och skapa en gemenskap. Det var vad den gjorde 

för ett politiskt splittrat land som Kamerun under fotbolls-VM 1994 enligt Bea 

Vidacs. Hon menar att det som banal nationalism uppvisar som teori går att 

implementera på det som hände under sommar 1994 i Kamerun. Även om 

landslaget presterade enligt det egna folket dåligt skapade följandet av landslaget 

olika vardagliga rutiner. Det gjorde att människor kände tillhörighet till nationen 

Kamerun, trots att landet var såväl ekonomiskt som politiskt utsatt. Det kamerunska 

folket anklagade regimen för att vara den främsta anledningen till att dess kära 

landslag underpresterade, men resultatet i slutändan var ändå enligt Vidacs att 

folket kände sig mer kamerunskt och att även stödet för den sittande regimen blev 

starkare (Vidacs 2011: 27ff). 

Forskning tenderar att visa flera kopplingar till att idrott används som politiskt 

maktmedel. Främst är det mäktiga ledare eller politiska personer som använder 

fotboll som gynnande för egen vinning. Exempelvis är det mycket vanligt att dessa 

personer dyker upp på läktarna i samband med att det egna laget förväntas vinna. 

Folket känner gemenskap till varandra skapas genom att se på matcher som 

åskådare. Där går även att se att fotboll gör det enkelt för människor att relatera till 

något, därmed brukar politiker finna det vara en gynnsam funktion att relatera 

favoritlaget till en viss typ av politik (Tuñon 2012: 9). 

2.3 Emancipatorisk Nationalism 

Emancipatorisk nationalism, menande frigörelse, syftar på en ny, växande 

nationalism som börjar att få sitt fäste i Europa. Den anses av Montserrat Guibernau 

stå för en ny typ av nationalism som fördjupar själva demokratin inom en 

federalstat. Denna form av nationalism förespråkar nationers rätt till att frigöra sig 

inom demokratins och lagars gränser. Emancipatorisk nationalism beskriver hur 

nationer behöver i början bli styrda, för att i längden kunna växa och i sin takt röra 

sig mot fullständig självständighet. Denna teori betonar även betydelsen av att 

nationers secession ska komma ur en direkt överenskommelse från sina 
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federalstater. Därmed utesluts användandet av våld som politisk strategi för att få 

frigöras (Guibernau 2013: 372). 

2.4 Federal Secession 

Detta en samling av teorier som diskuterar främst när nationer ska få bryta sig loss 

från federala stater. Den har relevans för just denna uppsats i och med att den skapar 

en diskussion om självständighet för nationer samt därmed ger indikationer på hur 

nationer kan förväntas uttryckas sig får att uppnå självständighet.  

Forskningen inom detta område är relativt nytt, vilket innebär att det finns ännu 

inga direkt självklara och etablerade teorier inom secession. Det som främst 

diskuteras runt secession, är vilka moraliska implikationer detta område ofta 

medför. Wayne Norman har däremot gjort ett försök att sammanställa generella 

idéer och teorier angående secession i sin bok ” Negotiating Nationalism: Nation-

Building, Federalism and Secession in the multinational state” från 2006 (Norman 

2006: 170). 

Norman definierar tre olika samlingsnamn på teorier. Dessa tre är historiskt sett 

definierade utifrån att de använts som argument av nationella minoriteter mot 

federalstater, med syftet att uppnå secession3: 

 Nationalistic theories of Secession. Denna gren teorier om secession 

beskriver att nationer kan bli självständiga och bryta sig loss, om där 

finns en territoriellt koncentrerad grupp människor. Detta territorium 

brukar skapa gemenskap utifrån kultur, historia, etc.  Däremot kräver 

det att regionen i fråga som vill bli självständigt, måste ha genomfört 

en folkomröstning. Har regionen/nationen en majoritet av sitt folk som 

vill ha självständigt, blir det därmed ett starkt och valid argument för 

secession 

 Choice theories of Secession. Denna gren påminner mycket om det 

som definierats ovan.  Här krävs det också att den folkomröstning sker, 

där kravet även här är att majoriteten av människorna vill ha 

självständighet. Däremot enas denna grupp istället definieras utifrån sitt 

geografiska läge. Till skillnad från ovan, motiveras självständighet 

endast utifrån det geografiska läget. 

 Just cause theories of Secession. Denna gren om secession, motiverar 

secession när en nationell minoritet blir utsatt för etnisk rensning, 

politiskt våld och förtryck. 

 

Det är däremot inte alltför ovanligt att dessa tre grenar flyter samman när 

nationer strävar efter nationell självständighet. Därmed brukar regioner som är i 

liknade situationer som Baskien och Katalonien, inte endast välja att fokusera på 

                                                                                                                                                         

 
3 Behåller Normans engelska definitioner då detta bör göra det enklare att förstå förklaringarna som läggs fram i 

boken. 
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endast ett argument för att uppnå secession, utan oftast brukar alla tre motiveras på 

ett eller annat vis (Norman 2006: 183). 

Förespråkare för secession menar att länder som är federalstater, borde lägga in 

rätten till secession i sina konstitutioner. Detta främst för att både ge nationer ett 

alternativ och även visa att stater i sig är tillmötesgående och samarbetsvilliga. 

Allen Buchanan, en av de första att forska inom secession, menar att konstitutioner 

bör utformas på så vis att de endast kan tolka på ett sätt. Dåligt upprättade 

konstitutioner bör rentav ses som ett argument för secession. Konstitutioner mår bra 

av regelbundet förnyande, då både den politiska arean och sociala arenan är i 

ständig förändring (Norman 2006: 182). 
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3 FC Barcelona i Katalonien 

3.1 Nationell identitet i Katalonien 

När Spanien inledde sin demokratisering, innebar det för Katalonien som region 

och nation att de fick ett delvist autonomt självstyre. Detta betydde att tidigare 

förbjudna institutioner ännu en gång blev upprättade. Dessa sociala, ekonomiska 

och politiska institutionerna gjorde att Katalonien började att växa ut till den region 

som den alltid haft potential till att vara. Detta var tack vare att Katalonien alltid 

haft en mycket stark industri (Shobe 2008. 88). 

     Det första regionala valet efter att Francoregimen upplösts i Spanien, vanns av 

Jordi Pujol, ledare av CiU4-partiet. Hans främsta uppgift som president av det 

katalanska parlamentet blev att upprätta stabila politiska institutioner inom 

Katalonien samt ännu en gång etablera det katalanska språket. Katalanska hade 

varit totalt förbjudet av Francoregimen och innebar fängelse eller avrättning om det 

utövades offentligt. Denna form av nationsbyggande ansågs vara en del i det som 

tänktes skapa den nya katalanska identiteten (Guibernau 2013: 374). När 

Katalonien försökte att värna om sin katalanska identitet, lades det ett stort fokus 

på det egna språket. Språket fick fungera som symbol för enandet av det katalanska 

folket gentemot förtrycket av Spanien. Eftersom Katalonien i århundraden varit en 

blomstrande region genom sin fina industri, innebar det att flertalet immigranter 

flyttade till Katalonien. Lösningen på detta blev att immigranterna krävdes kunna 

katalanska och spanska som språk förbjöds. Effekterna av detta kan spåras till att 

när Spanien så småningom demokratiserades, fanns där en invandrad population i 

Katalonien som identifierade sig som katalaner. Detta gjorde att toleransen mot 

invandrare var större inom Katalonien, jämfört med andra regioner i Spanien (Nili 

2009: 267f). 

     Katalonien har länge kunnat ses som splittrat i sin syn på makten regionen ska 

få ha och hur relationen med Spanien ska vara. Det fanns till och med röster som 

försökte centralisera makten till huvudstaden Madrid igen, och bli av med det 

katalanska självbestämmandet. Under OS i Barcelona 1992, skanderade delar av 

publiken att ”Katalonien är spanskt”. Därmed verkade det finnas i fleras intresse att 

avveckla Spanien som federalstat inom Katalonien (Niva 2014: 275). Denna 

splittrade syn på hur makten skulle fördelas, genom att centraliseras eller genom 

federalstyre, var något som kom fram under början av 1990-talet i Katalonien 

(Guibernau 2013: 378). 

                                                                                                                                                         

 
4 En förkortning av partiets riktiga namn, Convergència i Unió 
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3.2 Självständighetsprocessen i Katalonien 

Ekonomiska krisen som inträffade i Spanien 2008, påverkade alla regioner av 

landet. Även Katalonien påverkades hårt. Krisen gav därmed upphov till politiska 

svårigheter för den dåvarande regeringen i Katalonien. Ekonomiska restriktioner 

utfärdade av EU gjorde att den spanska regeringen fick gå igenom ett ekonomiskt 

stålbad, som inte uppskattades av det katalanska folket. Katalaner menade att den 

spanska regeringen först såg till sina egna delar först, innan den var villig att förse 

resten av Spanien med hjälp. Detta märktes tydligt i val av katalansk politik jämfört 

med den spanska. När Katalonien år 2010 genomförde regionval, valdes därmed ett 

socialistiskt parti med intention att öka välfärden i Katalonien och samtidigt försöka 

motverka den konservativa politik som fördes i den spanska huvudstaden (Rico 

2014: 259ff). 

Den ekonomiska krisen gjorde att den spanska regeringen tvingades agera. 

Konsekvenserna blev att det katalanska folket uppfattade det som att Spanien var 

på väg att gå emot det katalanska självbestämmandet.  Detta gjorde att katalaner 

började jämföra den nuvarande spanska regeringen med Francoregimen. Det 

självbestämmande som Katalonien och andra regioner i Spanien anses ha rätt till 

utifrån den spanska konstitutionen, ansågs inte lika självklar längre. Detta 

kombinerat med att Katalonien började röra sig i motsatt politisk riktning än den 

spanska regeringen, gjorde att katalanska nationalister började få ett allt större 

politiskt inflytande i såväl Katalonien som i huvudstaden Madrid (Rico 2014: 260f). 

Missnöjet växte ytterligare när ett förslag om jämn fördelning av ekonomiska 

resurser röstades ner i det spanska parlamentet. Förslaget lades fram av katalanska 

politiker som nu kände att de fått nog. Hundratusentals människor marscherade på 

Barcelonas gator 11 september 2012, den katalanska nationaldagen. Denna marsch 

blev ett indirekt startskott till att utlysa regionval i Katalonien. Det blev även 

startskottet för CiU och andra partier att belysa secession ur Spanien och ett 

självständigt Katalonien som en stark och klart viktig valfråga (Rico 2014: 262). 

Det främst intressanta med regionvalet var inte själva resultatet i sig, utan 

istället att se hur många partier som bytt inställning till secession i Katalonien. Till 

skillnad från tidigare där det endast varit ett fåtal, enstaka partier som haft secession 

som valfråga, var det så gott som alla partier som förespråkade självständighet för 

Katalonien. På endast några år har denna ändrade inställning till självständighet 

skett, vilket indikerar på att förändring är på gång inom Katalonien och Spanien. 

Inom de senaste tio åren har stödet från partier och det katalanska folket för 

secession mer än dubblats. Från att tidigare det endast varit ungefär 20 procent 

tidigare som förespråkat secession, är det i dag närmare 50 procent som nu stödjer 

detta i Katalonien (Rico 2014: 272f).  

Monsterrat Guibernau identifierar den spanska staten som den enskilt största 

anledningen till att självständighet alltmer efterfrågas i Katalonien. Det är främst då 

den ej är villig att diskutera secession med den katalanska regeringen. Guibernau 

tror att Spanien som land gynnats av att sluta ett avtal likt det som Skottland gjorde 

med den brittiska regeringen, där det skotska folket tilläts rösta om sin 

självständighet. Istället fortsätter den spanska regeringen och parlamentet att inte 
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lyssna på förslag om förändring för Katalonien. Även under 2006, när de katalanska 

regeringen lade fram ett förslag om att ändra den spanska konstitutionen angående 

den rådande autonomin, fick de svaret att förslaget inte var värt att undersöka 

ytterligare. Guibernau menar att denna defensiva hållning från den spanska sidan 

inte kommer att vara hållbar i slutändan, varken för Katalonien eller Spanien 

(Guibernau 2013: 391).  

 

3.3 FC Barcelona 

FC Barcelona bildades år 1899 av en grupp människor med olika bakgrunder, men 

med samma intresse. De ville helt enkelt starta en idrottsförening och fotbollsklubb. 

Klubben utmärker sig gentemot resten av spansk fotboll då det är främst utländska 

spelare som skördat störst framgångar inom och för klubben. Det som kan ses som 

unikt för FC Barcelona är att den tar till sig utlänningar, lär dem det katalanska 

språket och identiteten, vilket i slutändan innebär att dessa spelare ofta identifierar 

sig som katalanska framför sin ursprungliga nationalitet. Genom att klubben 

etablerat sitt motto ”Mes que un club”, vilket översatt till svenska betyder mer än 

en klubb, tydliggör det att FC Barcelona arbetar annorlunda jämfört med andra 

fotbollsklubbar (Mantere 2013: 47). 1960- och 1970-talet anses ha varit den era där 

FC Barcelona användes av nationalister som politiskt verktyg för att verka för deras 

politiska agenda.  Detta då det blev så gott som den enda sättet för det katalanska 

folket att få känna sig direkt katalanska. Det blev även ett sätt att kunna få öppet 

tycka illa om Franco varje gång El Clàsico spelades (Tuñon 2012: 22).  

      FC Barcelona är medlemsägt, vilket innebär att klubben styrs på demokratiskt 

vis, utan att ha en rik ägare som bestämmer och styr klubben hegemoniskt. Trots 

detta räknas klubben ändå som topp 3 av rikaste klubbar i världen (O’Brien 2013: 

326).   

      Som klubb har FC Barcelona utvecklat karaktäristiska egenskaper som 

särskiljer klubben från andra fotbollsklubbar och påminner snarare om en politisk 

institution. FC Barcelona värnar om den katalanska identiteten och dess kultur, som 

står som nationell minoritet gentemot Spanien. Klubben engagerar sig även i såväl 

att förbättra världen såväl internationellt, genom sitt nära samarbete med UNICEF, 

som regionalt genom sin enorma akademi vid namn La Masia (Mantere 2013: 45). 

Samarbetet med UNICEF blev förövrigt historiskt, då som första form av reklam 

någonsin på FC Barcelonas matchtröjor under klubbens då 107-åriga historia, när 

samarbetet slöts år 2006. Förutom UNICEFs symbol på tröjan, innebar samarbetet 

även att FC Barcelona årligen stödde UNICEF med 1,9 miljoner dollar 

(http://www.unicef.org/aids/spain_35644.htm 7/9-2006).   

      Att vara FC Barcelona supporter är idag även synonymt med att stödja katalansk 

nationalism. I en undersökning som gjordes på klubbens supportrar 2007, kom det 

fram att över 90 procent finner sina sympatier med ett katalanskt parti som öppet 

förespråkar secession och självständighet. Dess siffror har en koppling även till val 

av klubbpresident i FC Barcelona. I början av klubbens historia har presidenterna 

http://www.unicef.org/aids/spain_35644.htm
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tvingats att hålla sina åsikter för sig själva i och med Francoregimen. Däremot, när 

Joan Laporta valdes år 2003, ändrades denna inställning och även klubben blev mer 

nationalistiskt utåtagerande. Laporta är en så pass hängiven supporter av den 

katalanska självständighetsrörelsen att han, efter att 2010 hoppat av sitt ämbete som 

klubbpresident, istället startade ett politiskt parti vars enda syfte är att nå katalansk 

självständighet (Tuñon 2012: 23f).  Laportas bidrag inom klubben märks tydligt av 

då han sett till att språket katalanska fått en central roll inom klubben. Spelarna 

förväntas lära sig katalanska och alla kontrakten oberoende om det är ett 

spelarkontrakt eller ett kontrakt för materialförvaltaren, skrivs endast på katalanska. 

Laporta åkte även till EU med intentionen att få katalanska erkänt som officiellt 

språk (Shobe 2008: 102). Även den nuvarande presidenten, Sandro Rosell, verkar 

för ett självständigt Katalonien. Under nationaldagen år 2012 var han till exempel 

ute och demonstrerade som representant för klubben. I takt med att 

klubbpresidenterna börjat visa sina politiska agendor, har det även inneburit att flera 

av FC Barcelonas spelare vågat uttrycka sina åsikter. Flera klubbikoner, där en av 

de allra största Xavi Hernandes, ständigt uttrycker sin beundran och sitt fulla stöd 

till de åskådare som ropar om självständighet när FC Barcelona spelar match. Detta 

uttalande kommer från en spelare som fått vinna två Europamästerskap och ett 

Världsmästerskap med det spanska landslaget. Han är därmed inte bara en ikon för 

det katalanska folket och FC Barcelonas anhängare, utan är även ikon för hela 

Spanien i och med att han en gång skrikit rakt in i en kamera ”Länge leve Spanien” 

(Niva 2014: 276f).  

     Detta är en av många anledningar därför till att kalla klubben för att vara folklig. 

Den har länge gått i bräschen för att bevara den katalanska identitet såväl socialt 

och kulturell som politiskt. Däremot har den även de senaste åren bidragit till att 

visa internationellt hur det katalanska folket vill ha sin självständighet från den 

spanska regimen. När matcherna spelas, ropar åskådarna alltid taktfast om hur de 

vill ha ett självständigt Katalonien varje gång som FC Barcelona möter 

internationellt motstånd. Men den match som betyder betyder mest för FC 

Barcelonas anhängare är ändå den mot Real Madrid, El Clásico. Denna match är så 

symbolladdad som en fotbollsmatch kan bli mellan två olika klubbar, där den ena 

klubben historiskt och politiskt stått på General Francos sida medan den andra 

klubben setts som ett katalanskt flaggskepp. Däremot i takt med att Spanien alltmer 

enats, har detta rivalmöte mer och mer avpolitiserats och främst fått vara en stor 

fotbollsmatch. Dock har de senaste årens misär i Spanien med den ekonomiska 

krisen gjort att El Clásico ännu en gång fått en stark, politisk innebörd igen (Niva 

2014: 275). Klubbens avståndstagande från resten av Spanien sker inte bara under 

a-lagets matcher. Även FC Barcelonas ungdomslag används som symboler, inte 

minst när den spanska nationalsången spelas. 2008 gick det så pass långt att ett av 

ungdomslagen blev beordrade av ledare i FC Barcelona att sitta ner under den 

spanska nationalsången och att de inte fick sjunga med (Nili 2009: 260).  

Nationalism inom Katalonien har generellt sett drivits framåt av den 

ekonomiska eliten i Katalonien. De katalanska bankerna har under lång tid bidragit 

med stora summor pengar för att hjälpa den katalanska nationalismen. Intressant är 

även att dessa banker är drivande inom FC Barcelona. De personer som bidrar med 

pengar för att uppnå katalansk självständighet och secession, bidrar också med 



 

 15 

enorma summor pengar till FC Barcelona. Även om FC Barcelona som klubb 

försöker vara politiskt neutral, är den generella uppfattningen att detta är en klubb 

som hellre förespråkar katalansk nationalism än att den försöker motarbeta den (Nili 

2009: 263f). 
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4 Athletic Bilbao i Baskien 

4.1 Nationell identitet i Baskien 

Nationalismen i Baskien härstammar från slutet av 1800-talet och spåras till en man, 

Sabino Arana Goira. Han var den som startade det Baskiska Nationalistiska Partiet. 

Partiet sägs ha grundats på rasistiska antaganden och var ett parti för endast de som 

definierades som basker, inom särskilda ramar. Goiras tanke med startandet av 

partiet var att kunna etablera en självständig baskisk stat med syftet att värna om 

den baskiska kulturen och identiteten. Industrialiseringen inom Baskien blev därför 

en form av paradox i de planer som fanns för baskisk självständighet. Å ena sidan 

vara industrin ett av de ekonomiska medel som gjorde att Baskien var den av två 

regioner som mådde någorlunda bra inom det spanska riket. Däremot innebar även 

industrin att den spanska staten ansågs sig inte ha råd att förlora Baskien. Därmed 

inleddes det förtryck på Baskien av General Franco och hans anhängare, som inte 

tog slut förrän hans död under mitten av 1970-talet (Roach 2007: 452f).  

Den baskiska identiteten byggdes därmed utifrån att utesluta. Bevarandet av den 

baskiska rasen blev betydligt viktigare för baskiska nationalister än att försöka föra 

regionen framåt socioekonomiskt. Språket användes som en del av den baskiska 

identiteten för att utesluta och på så sätt svetsa ihop den begränsade, egna lilla 

gruppen av människor. Genom att den baskiska identiteten innebar att vara 

exkluderande mot andra, kan detta ha inneburit uppkomsten av ETA5 under 1950-

talet som konsekvens. Det skapade i Baskien därför en stark med en vi-mot-dem 

inställning där den spanska staten utmålades som Baskiens stora fiende (Nili 2009: 

253). 

För att arbeta mot förtrycket var där vissa baskiska individer som inte klarade 

av att endast förlita sig till Athletic Bilbao. De ansåg att det krävdes andra åtgärder 

att motarbeta Francoregimen och att fotboll inte vara tillräckligt för att uppnå den 

baskiska ambitionen som var att bli självständigt från den spanska staten. 1959 

startades organisationen ETA med syfte att motarbeta Spanien. Det baskiska stödet 

för ETA var länge väldigt stort, men i takt med Francos död och demokratiseringen 

av Spanien, var det som att ETA ansågs av det baskiska folket vara en organisation 

som snarare motarbetade baskisk secession. Ett klart exempel på detta var att innan 

demokratiseringen blev ETA definierade i Baskien som en grupp frihetskämpar, 

men efter Francos död blev de istället stämplade som terrorister. Detta har dock inte 

stoppat ETA från att fortsätta rikta terrordåd mot högt politiskt uppsatta inom 

Spanien (Vaczi 2011: 23f). Shmuel Nili skriver att den nationella identiteten var 

                                                                                                                                                         

 
5 Euskadi Ta Askatasuna, översatt till Baskiskt land och Frihet 
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beroende av förtrycket från Spanien. När förtrycket försvann, blev ETAs våld 

meningslöst. Våldet under Francoregimen fungerade som enande av det baskiska 

folket (Nili 2009: 253f). Ett annat enande av det baskiska folket, men på ett fredligt 

vis, sker varje år regelbundet i augusti i Baskien. Då firas den baskiska flaggan i 

städerna Bilbao och San Sebastian. Under dessa firanden får den spanska flaggan 

där en central roll, där främst hat riktas mot den. Den spanska flaggan brukar visas 

upp tillsammans med den baskiska flaggan, för att påminna det baskiska folket om 

förtryckarna Spanien. Närmare en halv miljon basker brukar närvara årligen vid 

denna tillställning (Casquette 2013:13). 

4.2 Självständighetsprocessen i Baskien    

I Baskien används diverse fantasifulla sätt att uttrycka sig, för att få fram budskapet 

om att Baskien ska bli självständigt. 1991, på den spanska helgdagen Hispanic Day 

på 12 oktober, arrangerades en marsch i Baskien. Alla som deltog i denna fick gå 

på led, vilket gjorde att marschen sträckte sig ungefär två kilometer långt. Syftet 

med denna marsch var att visa att Baskien stod enat mot resten av Spanien  

(Casquette 2013: 13). 

     Självständighetsrörelsen i Baskien har förts på olika nivåer. Inom den politiska 

sektorn, lades under våren 2005 fram ett förslag till det spanska parlamentet i 

Madrid, angående utökad självbestämmande rätt i Baskien. Detta avfärdades med 

motiveringen att förslaget stred direkt mot den spanska konstitutionen. I samband 

med detta eskalerade dock det baskiska våldet. Intressant i detta läge var däremot 

att det baskiska folket fortsatt ta avstånd från ETAs våldsaktioner (Roach 2007: 

446). Baskien har undersökts efter implementeringen av demokrati, där 

bedömningen är att regionen upprättat stabila och effektiva institutioner. Detta 

innebär i teorin att regionen borde klara av en omställning från att vara autonomt, 

till att bli helt självständigt från Spanien. Däremot bedöms Baskiens ambitioner för 

självständighet, stjälpas av det faktum att ETA bedriver våld i syfte att tvinga fram 

självständighet. Folket visar även stort stöd och tilltro till sina regionala ledare där 

stödet är betydligt högre för regionens politiker än vad den är för ETA. Detta är en 

total förändring jämfört med hur det såg ut innan demokratiseringen av Spanien och 

Baskien (Llera 2007: 104). 

     Det baskiska intresset i att få bli självständigt från Spanien, härstammar ur att de 

bedömer den spanska konstitutionen i att vara otillräcklig och förlegad. 

Konstitutionen ansågs under demokratiseringen att vara en seger för Baskien som 

region, men att den nu efter den utveckling som skett där, arbeta emot Baskien. 

Gång på gång läggs det därmed fram förslag om att förändra en del av innehållet i 

konstitutionen, där främst rätten till secession anses behöva läggas till. Den spanska 

staten vägrar dock tillmötesgå dessa krav, då den menar att våld inte ska få 

provocera fram detta (Roach 2007: 446f).  

Det baskiska folkets syn på självständighet, när undersökningar gjorts, verkar 

tydligen vara densamma oberoende vilket årtionde. Siffran hamnar ständigt runt 

cirka 20 procent och har gjort det från början av 1990-talet framtill mitten av 2000-
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talet (Llera 2007: 105ff). Däremot kvarstår ett problem som ständigt gäckat 

Baskien, vilket är våldet som ETA utfört. I och med att även baskiska politiker fått 

sätta livet till, är det en försiktig form av politik som förs. Däremot är inställningen 

till våldet alltmer negativ, och från att ETA nästintill varit ensamt drivan för ett 

självständigt Baskien, självständighet något som börjat engagera alltfler partier. 

Detta då ETA utlyst vapenvila, har gjort att fler partier vågat stå för egna åsikter, 

där tidigare självständighet för Baskien tidigare varit i det närmaste ett tabubelagt 

ämne (Llera 2007: 118). 

4.3 Athletic Bilbao 

Historien om Athletic Bilbao brukar av fotbollskännare ses som romantisk och vara 

helt unik för dagens fotbollsvärld. Förutom att det är ett av tre fotbollslag som aldrig 

åkt ur den högsta divisionen fotboll6, är det främst klubbens värvningsstrategi av 

fotbollsspelare som utmärker Athletic Bilbao från resten av världens 

fotbollsklubbar. Under dess över hundraåriga existens som klubb har Athletic 

Bilbao endast värvat spelare med anknytning till den baskiska regionen. I dagens 

fotboll bör det vara omöjlig att ha denna typ av strategi samt år efter år lyckas hålla 

sig kvar i den högsta divisionen i Spanien (Vaczi 2011: 23f). Fotbollen inom 

regionen Baskien har förändrats av att den ekonomiska krisen lyckats slå så hårt 

mot Spanien. Klubbarna inom dessa regioner har därmed fått tänka om i sina 

ambitioner att få bli bäst. I just Baskien blev det därför än mer självklart att se inom 

den egna regionen i jakt på spelare. Denna strategi har visat sig vara extremt populär 

bland dess invånare och bland klubbarnas fans. Fotbollen inom Baskien, har 

ständigt sett till att vara förankrat till sina historiska rötter. Även inom denna tid 

som präglas av globalisering och där krav om att spendera pengar ökat betydligt, 

ser Athletic Bilbao fortsatt till att göra det bästa utifrån sina värderingar och 

förutsättningar (Niva 2014: 385).   

Fotboll är den idrott som är mest populär inom Baskien. I Baskien är Athletic 

Bilbao den mest populära klubben. När basker blir tillfrågade ifall de är intresserade 

av det spanska landslaget, är det få som svarar att de följer Spaniens matcher. Svaret 

blir främst att det är Athletic Bilbaos matcher. Det har gått så pass långt att spanska 

fotbollsförbundet gjort det medvetna valet att inte anordna landslagsmatcher i 

Baskien, eftersom de tror att detta skulle kunna provocera det baskiska folket och 

Athletic Bilbaos anhängare (Tuñon 2012: 18). Manifestationer på Athletic Bilbaos 

arena tenderar att ske alltmer sällan. Under matcherna är det sällan som en uppenbar 

nationalism syns. Ett sådant exempel där publiken till och med kan ses som att ta 

avstånd från baskisk nationalism, var när en tyst minut skulle hållas på San Mames, 

klubbens hemma-arena. Den tysta minuten gällde en hyllning till en politiker som 

mördats av ETA. Tysta minuter brukar i vanliga fall inte genomföras på San 

Mames, men denna genomfördes relativt tyst, med endast ett fåtal som skrek ut sitt 

                                                                                                                                                         

 
6 FC Barcelona och Real Madrid är de andra två klubbarna som klarat samma bedrift 



 

 19 

stöd till ETA. Denna händelse kan enligt Shmuel Nili, förklaras och tolkas som att 

baskisk nationalism inte är nu som den varit tidigare. Nili menar att det är endast 

när Real Madrid kommer på besök, som det fortfarande går att urskilja nationalism 

knutet till Athletic Bilbao som klubb. Denna match är förövrigt den största rivalitet 

Athletic Bilbao har i och med all historia som finns mellan dessa två klubbar. 

Athletic Bilbao matcher mot lokalrivalerna Real Sociedad är fortfarande väldigt 

viktiga, men mötena mot Real Madrid är de som slår högst för klubben att spela 

och vinna (Nili 2009: 262, 267).  

Som i fallet med anhängarna till FC Barcelona och att de stödjer nationalistiskt 

drivna partier i Katalonien, går där att finna samma samband med Athletic Bilbaos 

supportrar. Över nittio procent av klubbens anhängare röstar på partier med baskisk 

självständighet som prioriterade valfrågor. Över fem stycken av klubbens tidigare 

presidenter har varit öppet medlemmar eller i vissa fall, även ledare av PNV, 

Baskiens nationalistiska parti. Det har därmed inte varit särskilt svårt att spåra 

baskisk nationalism till Athletic Bilbao. Däremot har klubben alltid öppet deklarerat 

att den alltid är neutral i politiska sammanhang. Den tar även öppet avstånd från de 

rasistiska värderingar som också förekommer inom dessa kretsar. Detta var länge 

ifrågasatt, då spelarna som värvats alltid var av ljus hudfärg. Men 2009 tog klubben 

ett nytt steg i riktningen mot mångfald, då den det året spelade med sin första 

mörkhyade spelare i a-laget (Tuñon 2012: 17f). 

Som Mariann Vaczi beskriver, är Athletic Bilbao inte endast en unik klubb 

utifrån sina bedrifter på plan och värvningsstrategi, utan det är även hur klubben 

uppfattas i Baskien som gör den unik. Vardagsnyheter i baskiska tidningar handlar 

främst om politiskt våld, ekonomisk misär och sådant som oftast brukar förekomma 

i dagstidningar. Sen menar hon att det är som att Athletic Bilbao reserverat ett antal 

sidor i varje tidning då klubben alltid är återkommande när sporten rapporteras. 

Intresset och det folkliga stödet för denna klubb överkommer så mycket annat inom 

Baskien. När laget spelar match, är det som att världen står stilla i nittio minuter 

och så gott som alla basker har ett intresse av resultatet. Där finns andra lag inom 

Baskien7, men Athletic Bilbao är ändå klubben som ses som en representation för 

det baskiska folket (Vaczi 2011: 26ff). 

Athletic Bilbaos värvningsstrategi med att endast ha spelare med anknytning till 

Baskien, har genom historien länge diskuterats och även ifrågasatts av personer i 

Baskien. Under 1950-talet ansågs det nödvändigt att alla spelare talade flytande 

baskiska även om det aldrig var ett krav. Däremot var kraven att spelare hade varit 

bosatta sen länge i regionen och att kommit fram som egna produkter ur klubbens 

ungdomsakademi. Däremot sen 1990-talet det skett en del förändringar gällande 

tänket med vem som kan definieras som att vara baskisk. Istället har värvningarna 

snarare gjorts utifrån de individuella förutsättningarna där exempelvis spelare har 

värvats från Afrika och Sydamerika, då det gått att finna att de har baskiskt 

ursprung. Klubben har även börjat att använda sig av den position som det innebär 

att vara Baskiens mäktigaste fotbollsklubb genom att börja värva spelare Osasunas 

och Real Sociedads ungdomsakademier. Detta anses vara konsekvenserna av att det 

ställts krav på klubben att vara konkurrenskraftig inom den spanska fotbollsligan. 

                                                                                                                                                         

 
7 Osasuna och Real Sociedad är två andra klubbar från Baskien som spelar i de två högsta divisionerna 
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En annan konsekvens av detta nya tänk för Athletic Bilbao har gjort att man börjat 

leta, som Vaczi skriver, i den baskiska diasporan. Med detta begrepp beskriver hon 

de som tvingades under 1900-talet fly Baskien på grund av förtrycket, 

arbetsmöjligheter, etc. Under Francoregimen var det vanligt med att främst basker 

flydde (Vaczi 2011: 29f).   
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5 Slutsats 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur regional secession kan påverkas av 

att fotbollsklubbar blivit politiskt aktörer och frågeställningen blev ”Hur har 

Athletic Bilbao och FC Barcelona, i sina roller som fotbollsklubbar, bidragit till att 

påverka självständighetsprocesserna inom Baskien och Katalonien?” Denna 

uppsats är en jämförande fallstudie med ambitionen att vara teoriutvecklande. 

Genom att begreppen secession och nationalism jämförts, samt två fotbollsklubbar 

har undersökt, har det gått att finna tendenser till att synen secession bör utvecklas 

ytterligare. Fotbollsklubbar som haft stor del i att värna om sina regioners nationella 

identiteter, spelar även betydande roller när dessa regioner även strävar efter 

secession. Däremot har typen av nationalism haft en stor inverkan på hur långt 

vardera region kommit i sina självständighetsprocesser.  

    Athletic Bilbao och FC Barcelona har fungerat genom historien som institutioner 

och de nationella identiteterna överlevde Francoregimen främst tack vare dessa två 

klubbar. I och med att de blivit så historiskt förankrade inom regionerna Baskien 

och Katalonien, har dessa klubbar även varit viktiga i processen som följde, då 

Spanien blev demokratiserat. Genom demokratiseringen, fick en nya spansk 

konstitution konstrueras. Bägge regionerna är idag missnöjda med utformningen av 

denna konstitution. Detta missnöje har bidragit till att rörelser för självständighet 

och secession från Spanien, börjat ske inom Baskien och Katalonien. Den 

ekonomiska krisen har även inneburit att självständighet anses vara viktigare än 

någonsin för båda regioner, då de sitter på en relativt starkare ekonomi i förhållande 

till resten av Spanien. Det är ekonomin som sägs vara anledningen till att spanska 

parlamentet vägrar att lyssna på varken baskiska eller katalanska förslag om att 

skriva om konstitutionen, vilket därmed är ett legitimt argument för politiskt 

förtryck, en av huvudpelarna inom teorier om secession. 

Klubbarna delar även likheten att över nittio procent av de som röstar med 

intresse av att uppnå självständighet i respektive region, identifierar sig även som 

Athletic Bilbao-supporter eller FC Barcelona-supporter. Därmed betyder detta att 

bägge klubbar har stort inflytande på politiken i sina regioner. Inte minst då det 

faktum att bägge klubbar tenderat att ha flera presidenter som öppet visat sina 

sympatier till självständighet.   

Däremot är det ett antal händelser som bidragit till att Katalonien och FC 

Barcelona kommit längre i arbetet mot självständighet, än vad Baskien och Athletic 

Bilbao gjort. Det är främst byggandet av de nationella identiteterna som gjort att 

klubbarnas deltagande för självständighet ser olika ut. Inom Katalonien, genom att 

språket alltid haft en stor betydelse, anammade både FC Barcelona och Katalonien 

ett inkluderande perspektiv. Människor utifrån har i mer än ett århundrade 

välkomnats snarare än att de exkluderats. I Baskien har dess nationalism istället 

bidragit till att fungera som en exkluderande faktor. Varken invandrare välkomnas 
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särskilt och mycket av den baskiska identiteten bygger på ett vi-mot-dem tänk. 

Nationalismen inom Baskien fungerade därför mer effektivt när Francoregim 

förtryckte regionen. Efter demokratiseringen började människor alltmer ta av 

avstånd då den baskiska självständighetskampen ansågs vara alltför radikal. 

Athletic Bilbao däremot har tvingats att ändra sig, för att hänga med inom fotbollen. 

Som klubb ska den inte ta politiskt ställning, men gör det till exempel indirekt när 

de spelade med sin första svarta spelare. Detta indikerar på att Athletic Bilbao är 

berett på att förändras. Om det är av ekonomiska, sportsliga eller moraliska skäl är 

det däremot svårt att sia om, men eftersom klubben är rollfiguren nummer ett i 

Baskien, har den en viktig roll att spela mot ETA och dess terrorism. Detta 

illustreras inte minst våren 2007 när hela arenan öppet vågade konfrontera och ta 

avstånd från ETAs terrorhandlingar.  

Konsekvenserna av att Athletic Bilbao är en passiv klubb blir att folket får större 

utrymme att uttrycka sig. Inom Katalonien kan åskådare också få uttrycka sig, men 

störst utrymme får oftast individer som Laporta och Rosell störst utrymme. Klubben 

blir därmed ett forum för mäktiga personer att sköta klubben för att gynna sig själva. 

Däremot i Baskien och Athletic Bilbao, är det sällan som politiken hamnar i fokus, 

utan det är snarare lagets prestation eller dess anhängare som är av intresse för 

media och omvärlden. 

     Den ekonomiska krisen satte verkligen tankar om secession från Spanien på sin 

spets. Både Baskien och Katalonien har ekonomiska såväl sociala intressen att bli 

självständiga. Däremot har diverse aktioner gjort att regionerna hamnat i två olika 

lägen. Så länge som ETA existerar, kommer Baskien få det väldigt svårt till 

secession.  

     Eftersom Athletic Bilbao är tvingade att vara mer passiva i sin hållning till 

politiken i Baskien för att undvika att bli förknippat med politiskt våld, är det därför 

i nuläget svårt att se klubben påverka självständighetsarbetet i Baskien på samma 

sätt som FC Barcelona gjort i Katalonien. FC Barcelona har effektivt byggts upp på 

samma vis som Katalonien. Klubben är en förlängning av det katalanska sättet att 

vara på. Både regionens ekonomi och institutioner växer i takt med att FC Barcelona 

får allt större inflytande. Värt att notera är att samtidigt som Laporta tog över som 

president i klubben, ökade intresset för självständighet i Katalonien. Klubbens 

officiella policy är att vara politiskt neutralt, men såväl spelare som ledare agerar 

öppet för ett självständigt Katalonien. 

Då uppsatsen varit tänkt att teoriutveckla, går det att poängtera att klubbarna 

har stort inflytande inom politiken. Däremot är det olika omständigheter som 

bidragit till att klubbarna hamnat i två olika situationer. Utifrån skapandet av 

nationella identiteterna, har den ena klubben kunnat anamma och varit utåt sett 

positiv till självständighet. Däremot tvingas den andra klubben vara mer restriktiv 

i sin politik, då Athletic Bilbao riskerar bli synonymt med ETAs terrorhandlingar 

ifall klubben uttalar sig om baskisk självständighet. Gemensamt för flera av denna 

uppsats teorier är just att politiskt våld skadar aktörers legitimitet att nå 

självständighet. Såväl emancipatorisk nationalism som federal secession tar upp 

detta. 

Det paradoxala i jämförelsen med dessa två fall är att Baskien haft en större 

strävan för självständighet men hämmats av att nationalismen varit så pass 
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exkluderande, till skillnad från den mer inkluderande nationalismen som finns i 

Katalonien. Trots att det är på senare år som ett intresse för självständighet kommit 

fram i Katalonien, ser det ut som i nuläget att denna region kommit närmare 

secession än vad Baskien gjort. Bägge klubbarna har historiskt byggts upp på 

samma vis som sina regioner, vilket därmed öppnar upp för en diskussion huruvida 

Athletic Bilbao och Baskien mer kommer att efterlikna FC Barcelona och 

Katalonien. Där finns tydliga tendenser på att Baskien rör sig från sin gamla 

nationalism och att dess exkluderande inställning håller på att utvecklas till något 

annat. 
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