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Abstract 

Democratic theory and research have lately been criticized in several fields. A 

classic and contested question is the role of the working class in democracy 

and democratization. Yet, it has been overshadowed by elite strategies that 

have been at the core of the most influential analytical framework in regard to 

late twentieth-century transitions. This is where some of the criticism has been 

laid. Spain is one of the cases that have been caught in this crossfire and been 

chosen for that reason. 

Ruth Berins Collier’s theoretical framework, Harry Eckstein’s congruence 

theory and discourse analysis have been chosen to create an analytical 

framework. It is designed not to dismiss any of the research approaches but to 

be a middle way. This is achieved by just determining actors’ and groups’ 

importance in the democratization process of Spain. Sixteen articles and 

editorials were chosen for the analysis. 

 This paper concludes that King Juan Carlos I had a less important role than 

it is claimed to be. All the actors and groups had an important role to play. 
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1 Introduktion 

Jean Grugel, bland många andra, är en av de forskare som kritiserat demokrati 

teorier och forskning inom flera områden. Grugel för kritik mot teorin om 

demokrativågor, modernitets teori, transitions studier och vilka som lämnats 

utanför. Grugel är en av de större kritiserarna av de två förstnämnda. 

 Demokrati har spritt sig gradvis på jordklotet. Denna process har inte varit 

linjär eller obestridd. Anledningarna till demokrati har varit flera över tid och rum. 

Den senaste var på 1980-talet och 1990-talet som anses ha uppkommit på grund 

av sociala konflikter, statsbyggande och extern inflytande som lag bakom. Ett sätt 

att förstå sig på demokratiseringen har varit att gruppera de olika fallen på olika 

vågor. Detta antyder om att fallen har gemensamma orsaker. Samuel Huntington 

benämnde detta fenomen som demokrativågor. Huntington la även fram om att 

demokrativågor har följts av auktoritära vågor eftersom vissa av dessa samhällen 

misslyckades med att konsolidera demokratin eller upplevde demokratisk kollaps. 

Teorin om demokrativågor är idag en vedertagen del av demokratisering historia. 

Grugel befinner sig inte på samma våglängd som Huntington gör. Grugel 

argumenterar att teorin demokrativågor inte förser med någon förklaring av 

demokratiseringen. Det fungerar däremot som en metafor. Den senaste 

demokrativågen (tredje vågen) började med Portugal 1974 som följdes av 

Grekland och Spanien. På 1980-talet började en rad av latinamerikanska länder 

demokratiseras. 1989 var det Öst- och Centraleuropas tur att demokratiseras med 

Sovjetunionen och delar av Afrika. Demokratiska rörelser dök upp i Asien och 

rörde sig bort från auktoritär styrning i Taiwan och Sydkorea. Huntington 

argumenterar om att demokrativågor går att enkelt att hitta i tid och rum på så sätt 

finna orsaker till spridning av demokrati och riktändring. Att det finns sådana 

vågor tyder på att demokrati är en global trend och därför är det globala faktorer 

som påverkar. Den tredje vågen orsakades av fem faktorer: legitimitets problem, 

den ekonomiska tillväxten, separationen från kyrkan, EU:s nya policys och 

demonstrationer. Grugel anser däremot om att Huntington är oförmögen att 

specificera orsakskedjor och identifiera de mekanismer som bringar demokrati. I 

det stora hela överdrivs globaliseringens roll (Grugel, 2002, s. 32-36). 

Modernitets teori och forskning bedrevs av forskare som Anthony Giddens, 

Seymor Martin Lipset, Talcott Parsons och Walt Rostow under andra hälften av 

1900-talet. Denna forskning knöt kapitalism till demokrati i grova drag. T.ex. så 

fann Rostow i sin forskning att ekonomisk utveckling följde en bana som ledde 

till kapitalism. Det var sådan forskning som la grunden för modernitets teori. 

Grugel anser att relationen mellan demokrati och kapitalism är alldeles för simpel 

och linjär. Det läggs kritik både på det teoretiska och metodologiska i 

forskningen. Modernitets teori brister i historiskt perspektiv, är etnocentrisk och 

alltför strukturell. När förs fram om att modernitets teori är för strukturell så talas 
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det om kapitalism som struktur. Denna struktur överdrivs på bekostnaden av det 

mänskliga handlandet. Rent metodologisk har forskare som Lipset använt sig av 

otillfredsställande variabler för att avgöra t.ex. hur demokratisk ett land är. 

Forskare som Diamond har visat med annan forskning om att ekonomisk tillväxt 

är inte det enda orsaken. Modernitets teori kopplar inte kapitalism och demokrati 

direkt med varandra utan tar med andra aspekter också (Grugel, 2002, s. 46-51). 

1.1 Problemställning, syfte, frågeställning och 

hypotes 

Problemställningen i denna uppsats är att på senare tid har demokrati forskning 

och teori ifrågasätts. Forskningen om demokratiseringen av Spanien är ett av de 

fallen som utsatts för mest kritik. Återinförandet av demokrati i Spanien beskrivs 

som att det gjordes på initiativ av kung Juan Carlos I och den spanska eliten. 

Huvuddiskussionen om fallet Spanien kretsar runt om vilka som låg bakom och 

var den drivande kraften i återinförandet av demokrati. Syftet med denna uppsats 

är att avgöra olika aktörers betydelse i återinförandet av demokrati i Spanien men 

inte för att bedöma vem som har mest rätt i den pågående diskussionen utan att 

tillföra en mellanväg. 

Frågeställningen som ska leda denna undersökning är följande: Hur stor 

betydelse hade olika aktörer i återinförandet av demokrati i Spanien? 

Hypotesen för denna studie är att demokrati inte återinfördes i Spanien på 

initiativ av kung Juan Carlos I och den spanska eliten utan att de istället anpassade 

sig för den utvecklingen som tog vid efter Fransisco Francos bortgång. 

1.1.1 Teori 

Huvudteoretikern för denna studie är Ruth Berins Collier och teorin är hämtad 

från hennes bok Paths Towards Democracy – The Working Class and Elites in 

Western Europé and South America. Det ska användas och kombineras med 

Harry Ecksteins egen teori benämnd som kongruens teorin hämtad från en av 

hans artiklar. 

1.1.2 Metod och material 

För metoden har det utgåtts från Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips 

bok Diskursanalys som teori och metod. Denna bok bygger på flera verk från 

bland annat de politiska teoretikerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. Boken 

är skriven för statsvetare och statsvetenskapiga undersökningar, vilket gör den 

mer passande att använda än andra metodböcker. 
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Det har valts att använda diskursanalys som metod. Det angreppssätt som 

valdes var diskursteori som kan anses vara det mest abstrakta av dem (Jørgensen 

& Phillips, 2013, s. 27). Det är en angreppsätt som går att införliva i Ruth Berins 

Colliers teoretiska ramverk och har mycket att tillföra. 

Materialet som det har valts att använda är tidningsartiklar eftersom det är 

dem som allra bäst fångar diskursen som fördes. Tidningar var det främsta sättet 

att nå ut till folk på den tiden. 
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2 Teori 

Arbetarklassens roll i demokrati och demokratisering är en klassisk och omstridd 

fråga. Formuleringar uppkom vid historiska erfarenheter på 1800-talet och det 

tidiga 1900-talet, speciellt i Västeuropa. Detta intresse återuppväcktes när nya 

demokratier blev till på 1970-talet och 1980-talet. Frågan om arbetarklassens roll i 

demokratiseringen är en del av debatten om den liberala demokratin. Det rör sig 

om den demokratiska regimen är en seger nedanifrån, var en underordnad eller 

exkluderad grupp tar makt från en motvillig elit; eller en seger ovanifrån, var de 

som har makt eller de blomstrande ekonomiska grupper som inte har makt strävar 

efter att nå sina egna politiska agendor och förstärka sina politiska positioner. 

Denna fråga hör nära ihop med en annan fråga om relationen mellan den liberala 

demokratin och genuin folkstyre. Inom flera traditioner anses arbetarklassen inte 

varit den enda underordnade gruppen som varit politiskt exkluderad och massakör 

som kämpat för demokrati. Trots detta har teoretiserandet om demokratiskt tryck 

nedifrån fokuserat på arbetarklassen. Under andra hälften av 1800-talet och början 

av 1900-talet betonades deras roll i demokratiseringsprocessen men en vändning 

skedde under det sena 1900-talet var fokusen lades på elit strategier (Collier, 

1999, s. 1-2). 

 De teorier som ska gås igenom i detta avsnitt är Ruth Berins Colliers 

teoretiska ramverk och Harry Eckteins kongruens teori. Dessa teorier har olika 

fokus men de kan kopplas till varandra. Colliers teoretiska ramverk är till för att 

undersöka om demokratin är en seger ovanifrån eller nedanifrån. Ecksteins 

kongruens teori är för att undersöka om det finns ett genuint folkstyre. Deras 

teorier behandlar två besläktade frågor, vilka egentligen hör ihop. Genom att 

kombinera dessa teorier går det att få en bättre inblick på aktörers och gruppers 

egentliga betydelser i länders demokratiseringsprocess. 

2.1 Ruth Berins Colliers teoretiska ramverk 

Ruth Berins Colliers teoretiska ramverk består av tre dimensioner; klass, 

inkludering och handlingsarenan. Mönster av demokratisering särskiljes beroende 

på var aktörens roll befinner sig i dessa dimensioner (Collier, 1999, s. 19). 

Den första dimensionen är social klass. Detta är avsett att skilja arbetarklassen 

från elit strata, från traditionell överklass och i för sig från övre medelklassen eller 

andra sektorer. I de analytiska traditionerna av både Europa och Sydafrika har de 

två sistnämnda ansetts vara elit strata. 
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Den andra dimensionen handlar om inkluderingen eller exkluderingen av 

aktörer/grupper under det förra regimen. Dessa går att referera till som ins och 

outs (Collier, 1999, s. 20). 

Den tredje dimensionen tar sig an handlingsarenan. Det bygger på att inordna 

handlingar i konflikten: de kollektiva handlingarna tillhör mobilisering/protest 

arenan; och de auktoritära beslutstagandena tillhör betänkande/förhandling 

arenan. Det först nämnda handlar om kollektiva handlingar, mobilisering eller 

protester på gatorna. Det sist nämnda handlar om politiska ledares aktiviteter, 

deras förhandlingar, lagstiftande och antagande av policys eller positioner (på 

möten och mer). Vad som skiljer denna dimension från de andra är att aktörer kan 

befinna sig i alla arenor, t.ex. både leda protester och sitta vid förhandlingsbordet. 

För denna undersökning kommer det första dimensionen social klass inte 

användas som det är avsedd. Grupper kommer inte delas in i antingen arbetarklass 

eller elitstrata, utan varje grupp kommer förbli den grupp som den faktiskt är. En 

ändring görs också på den andra dimensionen. Det finns ingen anledning till att 

bara se vilka som är ins och outs under det förra regimen. Förändring av deras 

positioner säger en del. 

2.1.1 Teoretiska och empiriska baser 

Ruth Berins Collier delar upp sin forskning inom tre linjer; elit ledda reformer i 

tidig demokrati; politiska kalkyler och socialistiska partier; och arbetarkraftens 

handlingar i nyliga demokratiseringar. 

Collier avläser från flera fall att medelklassen gick ihop med fraktioner från 

den traditionella övre klassen för att följa liberala och republikanska projekt. 

Deras mål var att finna sätt att legitimera och förändra statliga institutioner för att 

på så sätt anskaffa sig statlig makt. Förändring i regimen eller demokratier skedde 

oftast i form av prostester genom uppror, revolter, kupp och inkluderade militära 

grupper också. Arbetarklassen var inte så närvarande vid dessa transitioner. Två 

fall som kännetecknas av detta är Danmark och Argentina(Collier, 1999, s. 75-

76). 

Den andra delen av Colliers forskning visar på att alla väsentliga grupper 

deltog i demokratiseringen. Arbetarklassen var till större delen representerad 

genom fackbaserade socialistiska partier i parlamentet. Arbetarklassens roll var i 

båda handlingsarenor. Detta bygger på de västeuropeiska fallen som Collier har 

analyserat (Collier, 1999, s. 108-109). 

I den sista delen av sin forskning lyfter Collier upp om försummelsen av 

arbetarklassens roll i demokratiseringen av de nyliga demokratierna, både teori 

och komparativa analyser (Collier, 1999, s. 165). Detta görs tydligt i det nästa 

exempel. 

 Collier lägger fram att fallet Spanien har setts som ett typiskt exempel på 

demokratisering genom elit förhandlingar. Denna transitionen till demokrati som 

skedde på 70-talet är det fall som inspirerat till en elitcentrerad angreppsätt i 

analysen av aktuell demokratisering. Den dominanta tolkningen av 

demokratiseringens början är Fransisco Francos bortgång och Kung Juan Carlos I 
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tillträdde. Den osäkra miljön som bildades efter Francos bortgång ledde till 

förhandlingar mellan eliten som förblev i regimen och oppositionen. Collier anser 

att arbetarklassens kritiska roll förbises. De pressade för ett slut på det auktoritära 

styret, de underminerade försök att fortsätta styra efter Francos bortgång genom 

protester och fick alla att inkluderas i den nya demokratin. Arbetarrörelsen 

destabiliserade regimen och hjälpte oppositionen att definiera strategier som tillät 

Fernando Suárez att förhandla om de sista avtalen som ledde till de demokratiska 

valen i juni 1977. Arbetarrörelsen kunde ledda oppositionen av två anledningar. 

Det första var att kommunisternas ledarskap som kunde dra från sin tradition och 

erfarenhet av sin organisering och strategier. Den andra anledningen var den 

offentliga fackliga strukturen som alla kunde inordnas efter (Collier, 1999, s. 126-

128). 

2.2 Kongruens teorin och hypoteser 

Alla teorier har någon grundläggande hypotes. Kongruens teorin har två sådana 

grundläggande hypoteser. Den första hypotesen är följande: Regimens prestation 

vilar på att deras auktoritära mönster överensstämmer med de auktoritets 

mönster hos andra enheter i samhället. Det innebär att om regimens prestanda är 

hög så råder det hög kongruensen, och omvänt. Detta refererar till genomförande 

och det politiska systemet. Den andra hypotesen är följande: Demokratiska regim 

presterar väl bara om deras auktoritära mönster uppvisar balanserade skillnader 

– som innebär, kombinationer av demokratiska och icke-demokratiska drag. 

Denna hypotes är inte åtskild från det första utan är en förlängning av den. 

Kongruens förblir som ett villkor för hög prestanda i demokratiska regimer men 

lägger till att regimer behöver uppvisa både demokratiska och icke-demokratiska 

drag för att nå ett kongruent tillstånd. Harry Eckstein lyfter fram att vad som 

skiljer hypoteserna i kongruens teorin från andra är att de är mer generella. 

Hypoteser om demokratier är avsedda för demokratier, inte för att det inte är 

lämpligt eftersom det bör vara så, men vad som ofta blir bortsedd är att demokrati 

är en form av regim. Det bör kunna knytas till mer generella teorier om regim och 

prestation som kongruens teorin faktiskt gör. Detta gör inte kongruens teorin mer 

giltig men kraftfullare (Eckstein, 1997, s. 1-2). 

Vad som menas med regimens prestanda är att den klarar genomföra vad den 

är menad att utföra. Eckstein ställer dessa fyra villkor: 

 Hållbarhet: regimens uthållighet över tid. 

 Samhällig ordning: frånvaro av kollektivt våld som tillflykt eller andra 

liknande handlingar för att få igenom allmänna eller privata mål. 

 Legitimitet: utsträckningen av det stöd som regimen får. 

 Beslutseffekt: utsträckningen för regimens beslut och genomförande av 

policys under de krav och utmaningar som ställs. 

Dessa villkor fungerar väl som mått för att undersöka vilka hypoteser som 

hels angående regimens prestanda (Eckstein, 1997, s. 8). 
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Vi har nu gått igenom de två grundläggande hypoteser i kongruens teorin men 

det finns en till som kommit till att vara: Inkongruenta auktoritets mönster 

tenderar att förändras mot ökad kongruens. Denna hypotes blev till på grund av 

misstolkningen och antagandet av att för att nå kongruens behöver styrningen 

utformas utifrån sociala auktoritetsmönster annars är det dömd till att prestera 

dåligt. Denna hypotes lyfter fram att vägen mot högre kongruens är en anpassad 

förändring men detta kan ske från bägge håll. Strukturen i styrningen anses ofta 

som konstgjord medan andra delar av samhället anses vara naturliga. Trots att visa 

institutioner kan streta emot förändring är de ändå förenliga. Det är möjligt att 

förändra både inom styrningen och delar i samhället för att på sätt uppnå högre 

kongruens. Ett typiskt exempel på detta är revolutionärer som försöker förändra 

samhället och för att uppnå detta tar de sig an förändra hela samhället för att 

överhuvudtaget lyckas inom något område (Eckstein, 1997, s. 15-17). 

2.2.1 Koncept 

Hypoteserna i kongruens teorin har två centrala koncept som är nödvändiga att 

definiera och diskuteras om: auktoritets mönster och dimensioner av auktoritets 

mönster. Dessa två koncept ska vi nu gå igenom. 

Auktoritets mönster är strukturer och processer som sociala enheter är 

hänvisade till. Relationer med auktoriteten är vad som utgör mönstren. Vi tenderar 

ofta att tänka på att regimen bara tillhör den mest allomfattande nivån av 

samhället; staten och de geografiska subenheterna av den. Här sträcker sig det sig 

från staten till enheterna som påverkar det; politiska partier eller påtryckande 

grupper. Vad som menas med detta är hur sociala enheter påverkar staten och inte 

hur staten påverkar sociala enheter som har sina egna styrsystem. Det finns 

enheter i samhället (skolor, familjen, etc.) som förbises eller åtminstone bara 

behandlas ytligt. Det är vedertaget att allmänna sociala förhållandena som 

socioekonomisk stratifiering, ekonomisk utveckling eller läskunnighet är relaterad 

till regimen. Det som lämnas utanför är mönster av styrning och politiska 

relationer som behöver bli behandlade på något sätt. Styrningen inom t.ex. 

sportlag och skolor kan skilja sig från staten i olika grader. Sociala enheter går att 

benämna som individuella aktörer och inte som en samling individer. De har sina 

egna identiteter som är åtskilda från deras medlemmars individuella identiteter. 

De brukar identifiera sig utifrån enhetens egna termer som t.ex. katolik, liberal 

eller annat. Den sociala enheten förblir oberoende av utdelningen, de har sina mål 

och funktionella roller. För att fungera som entiteter behöver sociala enheter 

styrning. Detta är nödvändigt för att definiera enhetens mål och medel för att nå 

dem: för att övervaka medlemmar så att anständighet och direktiv följs; för att 

fördela funktioner och roller i enheterna; för att koordinera dessa effektivt; och för 

att relatera enheten till andra som påverkar det. Detta kräver till en viss 

utsträckning någon form av hierarkisk ordning (Eckstein, 1997, s. 3). 

Dimensioner av auktoritets mönster ger sig i uttryck på olika sätt. Det kan 

beröra relationer mellan de överordnade och underordnade, relationer mellan de 

överordnade och beslutsfattarna, och dragen i de strukturerna i vilka de är 
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verksamma inom. De underordnade relationerna som befinner sig längs ner utgör 

själva kärnan men auktoritets mönster varierar beroende på relationen mellan 

eliterna och vad som sker under beslutsprocessen. Det finns en stor mängd 

generella dimensioner, sub-dimensioner och inslag av auktoritets mönster men 

kan sammanfattas och diskuteras på följande sätt: direktiv; beslutsregler och 

former, normer och praktik. Direktiven finns för att reglera aktiviteter i en enhet 

och medlemmarna inte har något val än att följa. Detta varierar i enheterna 

beroende på hur mycket direktiv som krävs för att genomföra en aktivitet. 

Direktiven kan vara vaga eller precisa. Detsamma gäller för påföljder om 

direktiven inte följs. Beslutsregler är en kritisk aspekt som handlar om de 

överordnades beteende och de reglerna som avgör för att beslut har tagits, gjorts 

rätt och är bindande. Alla som är bekanta med de formella och informella 

beslutsreglerna i nationella lagstiftningar och konstitution förstår att de varierar 

från land till land. Detta är inte annorlunda när det kommer till sociala enheter. 

Former, normer och praktik behöver förklaras tillsammans eftersom de hör 

samman. Form är vad som ger auktoritet vilket går att finna i konstitutionen eller 

lagar. Normer är de regler som man lär sig genom erfarenhet vilket inramar etikett 

och hur man går till väga. Praktik säger sig själv och det är vad som faktiskt blir 

gjord (Eckstein, 1997, s. 4-6). 

2.2.2 Typer av enheter 

Det är väsentligt att avgöra vilka enheter som är relevanta också. Det finns enheter 

vars relationer har en större påverkan på regimer än andra. Ett exempel på detta är 

politiska partier som har ett långt större påverkan än ett fotbollslag någonsin 

kommer att ha. Det finns vad som benämns mellanliggande enheter också. Den 

behöver inte ha någon direkt relation till regimen eller vara politisk av något slag. 

Låt oss ta skolan som exempel. Skolan kan vara en mellanliggande enhet som 

påverkar genom utbildningen och socialiseringen av sina elever. De som styr över 

eller finansierar skolan kan föra över sina egna intressen till eleverna genom 

läroplanen. De flesta politiker har någon gång gått i skolan på olika nivåer och 

såklart har de blivit färgade av sin skolgång (Eckstein, 1997, s. 7). 

 I analysen kommer det inte bara tas hänsyn till hur enheter påverkar regimen 

utan hur enheter också på verkar andra enheter. 

2.2.3 Teoretiska och empiriska baser 

Kongruens teorin vilar på olika baser som i sig kan bli grund för andra hypoteser. 

Harry Eckstein ville arbeta med de förutsättningar som krävdes för att nå en stabil 

demokrati och därför samlade ihop ett lager av propositioner. Detta gjordes för att 

kunna bygga på redan befintliga idéer. En mängd idéer kom till ytan som kunde 

delas in i två kategorier. Det första var variabler som var endogena till regimen; 

drag om deras inre strukturer och processer. Det andra var variabler som var 

exogena till regimen; drag av samhäller, eller ännu större miljö, i vilka regimen 
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befann sig. Dessa fann Eckstein som välgrundade men inte övertygande. Detta 

ledde Eckstein till att fråga sig själv om det fanns variabler som var både 

endogena och exogena. Det var det första steget som togs mot den generella idén 

om auktoritet som både gemensamt för regim och sociala enheter (Eckstein, 1997, 

s. 9). 

I statsvetenskapen är det förmodat att hypoteser ska vara stöda av stora 

mängder data i form av kvantitativa förhållanden. Det ger sig i uttryck på olika 

sätt och benämns ofta som grounded hypotheses.  Att finna stöd på en omfattande 

empirisk grund är önskvärt men verkar vara empirisk naivt. Eckstein anser att 

hypoteser behöver testas och inte bekräftas genom en stor samling data. 

Kongruens teorin hade en empirisk bas men inte en storskalig sådan utan en bredd 

och djup kunskap om två länder och deras politiska system; Storbritannien och 

Tyskland. USA användes som en prototyp för en stabil demokrati och 

Weimarrepubliken användes som en extrem fall på en instabil sådan. Ur detta 

kunde Eckstein formulera en hypotes och påbörja sitt testande. Detta inleddes 

1964 trots den bredda försummelsen från samhällsvetare som valde att forska om 

private governance. Auktoritet i sociala enheter var förr outforskad och förblir 

även så i dagsläget. Detta finner Eckstein som konstigt för att människoliv består 

av auktoritetsrelationer. För att visa vad som fanns att vinna på kongruens teorin 

gick Eckstein vidare och testade Norge som fall. Eckstein utförde det svåraste 

testet som finns vilket är den förutsägande. Det anses vara det svåraste eftersom 

vid testandet blir man oftast nerskjuten. Denna test gav kongruens teorin starka 

belägg eftersom det stödde hypotesen (Eckstein, 1997, s. 10-11). 

Hypoteser kan få stöd från fakta men från andra hypoteser. Det finns vad 

Eckstein kallar för teorier av högre ordning som har under sig teorier av lägre 

ordning som bestyrker varandra. Detta är ett sätt att förbättra teorier. Desto högre 

giltighet den ena når desto högre blir den andras också. Eckstein argumenterar för 

att kongruensteorin är en teori av högre ordning. De hypoteser om stabila 

demokratier som Eckstein samlade på visade på att det fanns tre höggradiga 

hypoteser, så att säga, vilka hade ansenlig förklaringskraft men inte tillräckligt. 

Vad som kopplades till stabila demokratier var religionens inflytande, nivån och 

farten på den ekonomiska utvecklingen och det civila samhället. Både deras 

styrkor och brister anser Eckstein kan kompletteras och korrigeras med hjälp av 

kongruens teorin (Eckstein, 1997, s. 12). 

Det går att visa förbindelser mellan variabler i samhällsvetenskapen genom 

vad Eckstein kallar för rollpåfrestningar i ljuset av etablerade teorier inom 

mänsklig beteende. Samhällen har alltid haft uppdelningar inom arbetskraften och 

i utvecklade samhällen är de ännu mer komplexa. Samhället består av människor 

som har flera roller. Människor går från den ena rollen till den andra under sin 

vardag och dessa roller är summan av personens sociala liv, inte individuella liv. 

Alla dessa roller definieras av invecklade normer som kan vara annorlunda lika 

eller inte. Om rollerna är motsägelsefulla kan en person uppleva påfrestningar. 

Såklart kan dessa rollpåfrestningar mildras men motsägande roller kan ledda till 

hinder och sänka ens rollprestanda. Vad Eckstein vill komma fram till är att 

kongruens av auktoritets relationer leder till likartade normer som bidrar till 

mindre påfrestningar när man övergår från roll till roll i det sociala livet. Det leder 
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också till minskade svårigheter och kostnader av lämplig socialisering i de roller 

som utgör individer. 

Slutligen behövs det gås igenom den andra grundläggande hypotesen i 

kongruens teorin; balanserade skillnader hypotesen. Denna hypotes kan vara svårt 

att förstå sig på när det gäller om hur det förhåller sig till demokratier, och har 

därför skapat en del förvirring. Om institutioner i samhället är en större del av 

människors liv och är i för sig inkonsekventa med demokrati är det sannolikt att 

kongruensen är låg i en ren demokratisk styre. Organisationer som utgör det civila 

samhället kan minska graden av hur mycket demokratiska drag måste balanseras 

men kan inte göra sig av med detta problem helt. Det är starkt argumenterad för 

och stöd i samtid forskning om att blandade demokratier är just de demokratier 

som presterar allra bäst. Detta har bestyrkts allra bäst av Sidney Verba och 

Norman H. Nie i deras artikel Participation in America: Political Democracy and 

Social Inequality. Det behövs lyftas fram om att alla skillnader inte är balanserade 

därför är det väsenligt att kunna skilja åt de som är funktionella blandade 

demokratier från de som är dysfunktionella blandade demokratier. Dessvärre är 

detta problematiskt rent generellt eftersom man måste ta hänsyn till de samhälliga 

omständigheterna. Det är mycket som behövs tas hänsyn till som t.ex. vilken 

utsträckning institutioner som familjen har för demokratiska drag, hur stor eller 

liten är den ekonomiska stratifieringen eller hur det civila samhället är 

demokratiskt organiserad. Att en demokrati har andra drag garanterar det inte 

framgång men om en demokrati är framgångsrik är det sannolikt att det bär på 

andra drag. Icke-demokratiska drag möjliggör för ledarskap och autonomi vilket 

kan vara nödvändig för effektiv styrning. Det kan också skapa symbolism och 

formalitet (Eckstein, 1997, s. 13-14). 

2.3 Kritik 

En given kritik i att använda Ruth Berins Colliers teoretiska ramverk på Spanien 

som fall är att det redan har gjorts av teoretikern själv. Vad som ska tas i 

beaktning är att Colliers teoretiska ramverk är utbyggd för att utföra komparativa 

analyser, för att vara mer specifik på tre historiska perioder av demokrativågor i 

Västeuropa och Sydamerika (Collier, 1999, s. 1). Detta ger oss insyn på vad fallen 

har gemensamt och skiljer dem åt inom förbestämda ramar. Det är alldeles för 

mycket som utesluts eller anpassas för undersökningen. Genom en fallstudie går 

det att finna vad som har sållats bort. 

 Den andra givna kritiken är att i denna undersökning så avviks det mycket från 

Colliers teoretiska ramverk till den punkten att det inte går att känna igen. Det är 

en godtagbar kritik. Det ska läggas fram om att Colliers teoretiska ramverk 

används fortfarande för att analysera de områden som det är avsedd att göra. Detta 

är grunden till att det har valts att användas. Denna undersökning avser inte att 

lägga fokus på någon typ av aktör och grupp eller inta någon teoretisk position. 

Undersökningen söker att presentera en mellanvägg som bygger på befintliga 

teorier och forskning. 
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 Sen finns kritiken att kongruens teorin inte är en teori som faktiskt behandlar 

demokratisering eller tar någon annan del av denna process som Eckstein själv 

påpekar. Det är inte tänkt att vara en transitions teori. Kongruens teorin behandlar 

snarare vad som sker efter införandet av demokrati. Det underlättar för att se hur 

sannolikt en ny demokrati kommer att lyckas efter dess införande och hur de nya 

institutionerna utformas (Eckstein, 1997, s. 18). Här går författaren emot Eckstein 

och anser att teorin har andra tillämpningsområden. Kongruens teorin är lämplig 

för att använda på störtade auktoritära regimer eller befintliga auktoritära regimer. 

Alla regimer, oavsett styrelseform, måste hantera detta problem. Eckstein påstår 

att kongruens teorin är en generell teori men försöker ändå att avgränsa den. 

Eckstein anser att kongruens teorin är i behov av mer forskning och empiri 

(Eckstein, 1997, s. 19) men försvårar detta genom att snäva in sig på ett område. 

För att tillägga, Eckstein tänker alldeles för mycket inom de kvantitativa ramarna 

för att försöka nå bekräftelse för sin teori även om denne försöker låta bli. Det är 

med största sannolikhet slöseri med tid. Kongruens teorin är en sådan teori som är 

bäst lämpad att användas inom kvalitativa undersökningar och därför finns ingen 

vits att försöka leva upp till kvantitativa krav. 
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3 Metod 

Under de senaste 10 åren har diskursbegreppet använts flytigt men antingen oklart 

eller haft en mer precis betydelse i olika sammanhang. Det finns en idé, eller flera, 

om ordet diskurs vilket är att språket är strukturerad i mönster som våra utsagor 

följer när vi agerar inom olika sociala domäner. Diskursanalys är på sätt och viss 

analys av dessa mönster. Diskursanalys består av flera utvecklade teorier och 

metoder. Det är inte en enda ansats utan består av en rad tvärvetenskapliga och 

multidisciplinära ansatser som är lämpliga att använda inom många sociala 

områden i en mängd typer av undersökningar. Det är viktigt att påpeka att de 

diskursanalytiska angreppsätterna är teoretiska och metodiska i helheten, dessa är 

sammanlänkade, inte bara metoder var för sig. Alla har sina egna filosofiska 

premisser om språkets roll i den sociala konstruktionen om världen, teoretiska 

modeller, metodologiska riktlinjer för att ta sig an forskningsområden och 

tekniker för språkanalys. Det uppmuntras att kombinera de diskursanalytiska 

angreppsätterna med varandra, och även med andra metoder. Motiveringen bakom 

detta är att olika perspektiv ger olika former av insikt och skapar en breddare 

förståelse. Det valdes att utgå ifrån Marianne Winther Jørgensens och Louise 

Phillips representation av Ernesto Laclaus och Chantal Moffues diskursanalytiska 

angreppsätt benämnd som diskursteori. Det diskursteoretiska angreppssättet har 

som utgångspunkt att vårt sätt att tala inte är något neutralt avspegling av vår 

omvärld, våra identiteter och sociala relationer utan är en del av skapandet och 

förändringen av dem. Detta angreppssätt är både en teori och metod för forskning 

i kommunikation, kultur och samhället. Det ska betraktas som ett verktyg för att 

analysera olika former av samhällsutveckling (Jørgensen & Phillips, 2013, s. 7-9). 

Hur diskursen gav sig i utryck i Spanien på 70-talet ska vara en avspegling av den 

samhällsutveckling som skedde. 

3.1 Fallstudie design 

Denna undersökning har teoriutveckling som utgångspunkt. Undersökningen 

bygger på att utveckla Ruth Berins Colliers teoretiska ramverk eftersom den är 

menad för komparativa undersökningar och inte fallstudier. Harry Ecksteins 

kongruens teori och diskursteorin bidrar till att utveckla det och öppnar för en 

bättre förståelse. Allt detta för att ska en mellanväg. Detta görs för att skapa en 

utgångspunkt för att utveckla andra teorier. Frågeställningen och hypotesen för 

denna undersökning är inte menad att förkasta något av de redan befintliga 

teorierna eller forskningen utan försöker möta dessa halvvägs (Esaiasson et al, 

2010, s. 124-125). 



 

 13 

Denna undersökning är den typ av fallstudie design som kallas för disciplined 

configurative case study. Här används Colliers teoretiska ramverk och Ecksteins 

kongruens teori för att bättre förklara och förstå Spaniens återinförande av 

demokrati (George & Bennett, 2005, s. 75). 

Det finns inga ambitioner att generalisera utifrån detta fall utan ambitionen 

ligger i teoriutveckling. Det finns inte heller några som hels ambitioner om att 

bidra teoretisk eller metodologisk till diskursanalysen i något avseende utan 

används som ett medel. 

3.2 Begrepp 

Diskursanalys har sina egna begrepp som är väsentliga att göra sig bekant med. 

Varje diskursanalytisk angreppssätt använder begreppen på sitt sätt. Det har valts 

att använda dessa följande begrepp från diskursteori: diskurs, nodalpunkt, 

diskursiv fält, element och flytande signifikant. 

Begreppet diskurs går att uppfattas som en fixering av betydelse inom ett 

bestämt område. Tecknen i diskursen är moment och kan liknas vid knutar i 

fisknätet var deras betydelse fixeras genom att de skiljer sig från varandra på 

bestämda sätt. Alla tecken är moment i ett system och tecknens betydelse bestäms 

av deras relationer till varandra (Jørgensen & Phillips, 2013, s. 33). 

Diskurser har sina grundpelare och dessa kallas för nodalpunkter. En 

nodalpunkt är ett privilegierat tecken som de andra tecknen ordnas efter och får 

sin betydelse. 

Det diskursiva fältet är ett viktigt begrepp. En diskurs etableras som en 

totalitet var varje tecken är entydigt fastställd som moment i relation till andra 

tecken. Det blir sådant genom att utesluta alla andra möjliga betydelser som 

tecknen kan ha eller andra sätt som de kan vara relaterade till varandra. Vad som 

utgör en diskurs är i grunden reduceringen av möjligheter. Det försöker hindra att 

tecknen glider ifrån varandra för att på så sätt skapa entydighet. Detta är vad som 

kallas för det diskursiva fältet (eller det konstituerande yttre) av Ernesto Laclau 

och Chantal Mouffe (Jørgensen & Phillips, 2013, s. 34). 

Begreppet element är vad som ständigt orsakar problem i det diskursiva fältet. 

Element är de tecken som inte fått sin mening fixerad och är mångtydiga. Det 

omformulerar diskursbegreppet till följande: diskurs försöker förvandla elementen 

till moment genom att reducera deras mångtydighet till entydighet. Hur mycket 

diskursen än försöker skapa en tillslutning av tecknens glidning blir den aldrig 

fullständig (Jørgensen & Phillips, 2013, s. 35). 

Slutligen behövs det kännas till begreppet flytande signifikant. Det illustrerar 

mer eller mindre kampen mellan olika diskurser. Dessa kamper sker när t.ex. 

nodalpunkter är i för sig element också. Det kämpas om att ge tecken dess 

innehåll (betydelse). 
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3.3 Diskursanalysens teoretiska ansats 

Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips har skapat en diskursanalytisk 

angreppssätt som kallas för diskursteori. Det bygger på de politiska teoretikerna 

Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes verk Hegemony and Socialist Strategy. Det 

har hämtats från några av Laclaus andra verk också (Jørgensen & Phillips, 2013, 

s. 31). Den teoretiska ansatsen bygger helt på diskursteori. 

Diskursteori handlar om förståelse av det sociala som diskursiv konstruktion 

var sociala fenomen kan analyseras med hjälp av diskursanalytiska redskap. 

Huvudtanken är att sociala fenomen inte är färdiga eller totala. Det innebär att 

betydelse aldrig kan fixeras som leder till ständig social strid om definitioner av 

samhälle och identitet, vars utfall får sociala konsekvenser. 

Lauclau och Mouffe har omformat diskursteorin inom tre områden. Först och 

främst ser man samhället som ett resultat av diskursiva processer. Sedan har man 

avfärdat tidigare samhällsbegrepp och intagit en annan syn; samhället är ett försök 

att skapa entydighet i det sociala och är inte en existerande storhet. Till sist antar 

man att det inte går i förhand döma vilka grupper som är politisk relevanta. 

Människors (kollektiva och individuella) identitet blir till från löpande diskursiva 

processer och är därför en del av den diskursiva kampen (Jørgensen & Phillips, 

2013, s. 40-41). 

Laclau och Moeffe lägger fram att det är de politiska processerna som är det 

viktigaste. De politiska artikuleringarna avgör för hur vi handlar och tänker. Det 

är på detta sätt som samhället blir till. Här fastställer inte människors ekonomiska 

situation ens roll men självklart är språket inte allt och det materiella kan ha 

betydelse. Här behövs det förtydligas om att diskursiva och icke-diskursiva 

fenomen inte skiljs åt utan det finns en mer dialektiskt syn på detta. Laclau och 

Moeffe anser att diskurser är materiella för sig. När man talar om en grupp så har 

dessa sina institutioner och konstitueras i det fysiska rummet. Det påstås inte att 

de bara finns rent lingvistiskt. I diskursteorin finns det både en social och fysisk 

verklighet men det senare behöver förmedlas av diskurser. Fysiska objekt bär inte 

på någon betydelse utan tillskrivs dem (Jørgensen & Phillips, 2013, s. 42-43). 

Laclaus och Moeffes diskursteori uppfattar politik som formandet av 

samhället på ett bestämt sätt och uteslutning av andra möjliga sätt. Alla våra 

handlingar är per se artikulationer som innebär att de är tillfälliga fixeringar av 

betydelser i obestämda terränger varigenom de härskande diskurserna och 

samhället reproduceras eller förändras. Politik är inte bara en yta som avspeglar 

den sociala verkligheten utan den sociala organiseringen som är ett resultat av 

politiska processer. Det kan vid vissa tidpunkter uppstå strid om vissa bestämda 

diskurser när olika aktörer försöker främja sätt inrätta samhället på. Alla diskurser 

är inte lätta att förändra utan kan förbli som de är. De kan vara så fast etablerade 

att i diskursteorin betecknas dessa som objektiva. Dessa är historiska resultat av 

politiska processer och strider. Vad som befinner sig mellan objektivitet och det 

politiska är begreppet hegemoni. Det är när en såkallad naturlig synvinkel finns 

som leder till att uppenbara konflikter i det historiska förloppet enkelt kan 

försvinna och avlösas med objektivitet (Jørgensen & Phillips, 2013, s. 44). 
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Det är nödvändigt att gå in på begreppet makt eftersom det är nära knuten till 

politik och objektivitet i diskursteorin. Makt är inte något som någon har och kan 

utöva över andra utan är det som frambringar det sociala. Det ger oss den kunskap 

som vi har, våra identiteter och relationer till varandra som grupper eller individer. 

Vad makt ger oss är det sociala på ett bestämt sätt vilket vi är beroende av för att 

fungera. Trots detta så är vi inte beroende av att leva under en viss social ordning 

och därför är uteslutningen av andra ordningar en del av maktens verkan. Laclau 

och Moeffe hävdar att samhället är omöjligt. Det kommer aldrig att vara 

fullbordat som en objektiv storhet (Jørgensen & Phillips, 2013, s. 45-46). 

I diskursteorin präglas det sociala av kamp och konflikt. Utgångspunkten är att 

en diskurs inte kan etableras totalt utan befinner sig ständigt i konflikt med andra 

diskurser som definierar verkligheten annorlunda. Inom diskursteorin används 

begreppet antagonism för konflikt. Det handlar om när två identiteter krockar med 

varandra, med andra ord den ena diskursen blockerar den andra. Detta går att 

upplösa genom hegemoniska interventioner. Det är en artikulation som genom en 

kraft återupprättar entydighet. Kraft ska inte misstolkas med makt. Kraft hänvisar 

till undertryckande av befintliga möjligheter. Den hegemoniska interventionen har 

lyckats om en av diskurserna åter dominerar där det tidigare rådde konflikt och 

strid om (Jørgensen & Phillips, 2013, s. 54-55). 

Kollektiv identitet eller gruppbildning har samma byggstenar som individuell 

identitet, i diskursteorin. Det skiljer sig inte mycket ifrån Lacans subjekt teori t.ex. 

i övergången från att vara en man till att vara män. Enskilda individer kan ha flera 

identiteter och möjligheten att identifiera sig på olika sätt i givna situationer. Ett 

sätt att uppfatta gruppbildning är färre möjligheter. Grupper blir till av att vissa 

identitetsmöjligheter framhävs som relevanta medan andra inte. Gruppbildningar 

är tillslutningar i en obestämd terräng och liksom all annan diskurs fungerar de för 

att utesluta alternativa tolkningar. En väsentlig del av gruppbildningsprocessen är 

representation. Grupper finns inte i förhand i det sociala utan blir till först när de 

uttrycks i ord. Detta kräver att några talar om gruppen eller i dess vägnar. 

Representation innebär att gruppmedlemmar kan genom en ställföreträdare vara 

närvarande även om man är fysisk frånvarande. Förhoppningar ligger i att det 

råder överensstämmelse mellan representanten och den grupp som representeras 

eftersom representanten ska förkroppsliga gruppens vilja. Detta är svårt att leva 

upp till i vilket fall som hels. Det ska tas hänsyn till att en grupp inte bildas först 

och låter sig sen representeras, på grund av att grupp och representation bildas i en 

enda rörelse. Gruppbildning ingår i den kampen om hur samhället ska ges innehåll 

och hur människor ska delas in i grupper (Jørgensen & Phillips, 2013, s. 51-53). 

3.4 Redskap för diskursanalysen 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe har inte ägnat mycket tid åt några detaljerade 

analyser av empiriskt material. Vad som har lagts intresse för är abstrakta 

storheter i identifieringen av konkreta diskurser än på resurser som människor 

utnyttjar och omformar i vardagens konkreta praktik. För att kompensera för detta 
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har författarna Marinne Winther Jørgensen och Louise Phillips skapat egna 

analysredskap utifrån Laclaus och Mouffes diskursteori. Dessa analysredskap ska 

undersökningen använda sig av (Jørgensen & Phillips, 2013, s. 57). 

Jørgensen och Phillips har listat följande begrepp i diskursteorin som lämpar 

sig som redskap i en konkret diskursanalys: 

 Nodalpunkter, mästersignifikanter och myter; dessa kan kallas för 

knuttecken i den diskursiva organiseringen. 

 Begreppet ekvivalenskedjor vars verksamhet ger knuttecknen deras 

innehåll. 

 Begreppen som relateras till identiteten: gruppbildning, identitet och 

representation. 

 Begreppen som är till för konfliktanalysen: flytande signifikanter, 

antagonism och hegemoni. 

 Låt oss först kort gå igenom knuttecknen: nodalpunkter organiserar diskurser 

(t.ex. liberal demokrati); mästersignifikanter organiserar identiteter (t.ex. man); 

och myter organiserar det sociala rummet (t.ex. väst eller samhälle). Alla dessa 

begrepp hänvisar till knutpunkter i den sociala organiseringen av betydelse. 

Genom att hitta knutpunkterna är det möjligt att i konkret material fastställa om 

hur diskurserna, identitet och det sociala rummet är diskursiv organiserade. Detta 

är möjligt genom att undersöka hur knuttecknen knyts med andra tecken. Ett 

knuttecken har inget innehåll alltså är de tomma tecken som inte uttrycker något 

förrän de sätts i förbindelse med andra tecken i ekvivalenskedjor. För att ta ett 

exempel är liberal demokrati ett tom tecken om det inte knyts an till betydelse 

bärare som fria val och yttrandefrihet. Så här går det att i efterhand karakterisera 

diskurser (även identiteter och sociala rum) genom kartläggande av de kedjor av 

betydelser som de ekvivalerar. Detta angreppssätt för att hitta signifikanter 

antagonism och hegemoni (Jørgensen & Phillips, 2013, s. 58).  

3.5 Triangulering? 

Den här undersökningen har drag som påminner om triangulering. Metodologisk 

triangulering är den vanligaste formen av triangulering bland samhällsforskare. 

De två metoder används inte av den anledningen att jämföra fynden utan för att 

tillsammans bidra till en mer robust undersökning (Denscombe, 2009, s. 185-186). 

I det här fallet används metoderna för att komplettera varandra. 

Undersökningen påminner också om teoritriangulering. Det finns två 

teoretiska positioner: Ruth Berins Colliers teoretiska ramverk och Harry Ecksteins 

kongruens teori (Denscombe, 2009, s. 187). Trots detta används dessa för att 

komplettera varandra. 

Anledningen till att det har gjorts på detta visset är av samma anledning som 

triangulering tas till vara och der är för att det bidrar till en fullständigare bild. Det 

ger en mer komplett bild eller åtminstone olika facetter. För detta har det inte 

behövts offra några aspekter från diskursanalysen men från Colliers teoretiska 
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ramverk. Komplikationer har inte uppstått på grund av att metoderna används för 

analys av olika delar av teorin (Denscombe, 2009, s. 188-190). 

3.6 Beskrivande metod 

För analysen av Ruth Berins Colliers teoretiska ramverks tredje dimension behövs 

en annan metod än diskursanalys. Det är inte användbart för att kunna placera var 

aktörer och grupper befinner sig i handlingsarenan. Beskrivande studier är 

däremot till för att besvara frågor som var, när, hur, vem och vilka. Det är därför 

lämpligt att använda sig av. De kraven som ställs på beskrivande studier uppfylls. 

Vi kopplar aktörers och gruppers handlingar till annan teori och empiri; Harry 

Ecksteins kongruens teori och samlat material på aktörers/gruppers auktoritets 

mönster. Denna undersökning lever upp till de två kraven som ställs. Det finns en 

tydlig begreppsapparat och klassifikationsschema som leder till slutsatser än vad 

som är direkt utsagd i materialet (Esaiasson et al, 2010, s. 37-38). 

3.7 Material 

Inför valet av artiklarna valdes det att utgås från vad som kallas för intertextualitet 

inom kritisk diskursanalys. Det hävdar att kommunikativa händelser bygger på 

tidigare händelser. Det finns ingen början med andra ord. I texter går det inte att 

undvika användningen av ord som redan har använts. Det finns en annan form på 

detta som är manifest intertextualitet. Dessa texter bygger på andra texter. Det går 

att se detta som en intertextuell kedja var en serie texttyper binds samman i en 

kedja genom att varje text införlivar element från en annan text eller andra texter 

(Jørgensen & Phillips, 2013, s. 77). Händelser bygger på tidigare händelser därför 

måste det göras en avgränsning för att det inte går att sträcka sig fram eller 

tillbaka och finna ett slut. Det hade blivit alldeles för mycket material att 

analysera för vilken undersökning som hels. Linjen drogs till perioden mellan 

1970 och 1977. Det var i början av 70-talet som det var allra mest oroligt i 

Spanien och det var 1977 som Pactos de la Moncloa skrevs under. Diskursen 

under denna period är den som är väsentlig och gör sig gällande för att analysera 

återinförandet av demokrati i Spanien. Materialet samlas in och analyseras utifrån 

datum, först kommer först. Detta möjliggör för att se den intertextuella kedjan 

som finns. 

För denna undersökning valdes det att analysera tidningsartiklar och ledare. 

Det ställdes två kriterier vid val av tidningar. Det första kriteriet var att 

tidningarna gavs ut från 1970 till 1977. Det andra kriteriet var att tidningarna hade 

en nationell räckvid eller åtminstone en räckvid som sträckte sig bortom regionen. 

Utländska och internationella tidningar har inte tagits med eftersom det är den 

nationella diskursen som gör sig gällande i landet. Internationella eller utländska 
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tidningar togs inte med i undersökningen för att de inte hade någon större räckvid 

i Spanien än de spanska tidningarna heller. Det är svårt att avgöra hur många som 

hade tillgång till dessa tidningar. Det enda kriteriet som ställdes på artiklarna och 

ledarna var att de var av relevans till undersökningen. Vad som är av relevans är 

aktörer, grupper och händelser (Jørgensen & Phillips, 2013, s. 84). 

De tidningarna som valdes var två tidningar från Madrid (ABC och El País) 

och Katalonien (La Vanguardia). ABC är tidningen vars artiklar är av största 

intresse. Det var en stor tidning från Madrid som nådde ut över hela Spanien. Det 

skapade och förmedlade diskurserna. La Vanguardia som är en katalansk tidning 

valdes av anledningen att skapa motvikt. I Katalonien rådde censur men 

förmodligen inte till samma utsträckning. Denna region kände bitterhet och 

motsatte sig Francos regim. Det ska påpekas att censuren ändå hade lyfts en aning 

år 1966 (Zugasti, 2012, s. 208). El País är en annan tidning från Madrid som 

valdes utifrån att det bildades år 1976. Denna tidning togs med för att tydligt 

kunna se de omedelbara förändringarna i diskursen. 

De kriterier som ställdes på källmaterialet är de som vanligen används inom 

historieforskningen; de källkritiska kriterierna. Det består av fyra kriterier: äkthet, 

relation till händelseförloppet, tendens och beroende. Det första kriteriet äkthet 

handlar om källan är autentisk eller fabricerat. Här kan det uppfattas finnas två 

problem. Det första problemet är att återinförandet av demokrati i Spanien skedde 

1977. Desto längre tillbaka man färdas i tiden desto större är risken för att 

källmaterialet inte är autentiskt. Det andra problemet är att Spaniens politiska 

kontext påverkar bedömningen av källornas äkthet. I det här fallet hade Spanien 

en auktoritär regim och pressfriheten var begränsad. Detta kan vid första anseende 

verka problematisk men det finns ingen anledning till oro. Som det tidigare har 

nämnt så hade censuren redan lyfts en aning och detta ledde naturligtviss till att 

folket tog till vara på denna möjlighet även om det gjordes på ett något 

återhållsamt sätt. Den auktoritära regimen är ändå tvungen att fullfölja sina beslut 

speciellt under denna oroliga period. Spanien är fortfarande en demokrati sen 

1977 och det finns få anledningar av tidningsredaktörer att ändra de utgivna 

tidningarna som då gavs ut. Det finns ingen auktoritär regim som dessa behöver 

frukta Nästa kriterium handlar om källornas relation till händelseförloppet. Detta 

har i för sig två egna kriterier: närhet i tid och rum. Det första närhetskriteriet är 

om tidgapet mellan källans tillkomst och händelseförloppet som källan uttalar sig 

om. Källans värde ökar desto mindre tidsgapet är. Det andra närhetskriteriet är om 

avståndet mellan källan och det händelseförlopp som källan uttalar sig om. Här är 

det önskvärt att källan befinner sig så nära som möjligt. Dessa närhetskriterier 

uppfyller materialet väl. Tidningen ABC finns i Madrid som är centrum för allt 

som händer och det materialet är artiklar och ledare som skrev om de rådande 

händelserna. De utländska tidningarna togs inte med på grund av att de saknar 

detta helt. Det var inte möjligt, eller åtminstone svårt, att göra så. Nästa kriterium 

är tendens. I grova drag handlar det om objektivitet. Försöker författaren blåsa 

upp någons betydelse eller främja egna intressen. Det är ett problem som har 

oskadliggjorts genom att ta in La Vanguardia som motvikt. ABC kan ha utsatts för 

mer censur och kontroll än andra på grund av att det var en tidning från Madrid. 

En tidning från Katalonien som var svårare att censurera och kontrollera på grund 
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av folkets motvilja mot regimen och avstånd rent geografisk. Det sista kriteriet är 

beroende. Vad som lyfts fram är att utsagor kan ha samma ursprungskälla. Detta 

är inget att oroa sig över eftersom det är två helt separerade tidningar med sina 

egna skribenter (Teorell & Svensson, 2007, s. 105-106). I det stora hela så 

uppfyller denna undersökning de källkritiska kriterier som ställs. 

Äkthet och tendens är något problematiska därför ska det tas till från kritisk 

diskursanalys: den diskursiva praktiken. Det handlar om hur diskursordningen 

reproduceras eller omstruktureras och vilka konsekvenser det har för den bredare 

sociala praktiken (Jørgensen & Phillips, 2013, s. 75). Det innebär att se vad som 

skrivs har för avsikt att förändra i diskursen och det sociala. 

3.8 Analysschema 

Det är vanligt att inom forskning att bygga upp en datamatris för sin analys.  En 

datamatris är en schematisk tvådimensionell uppställning över den verklighet som 

valts att undersöka. Detta består av de objekt eller fall som har valts att 

undersökas (analysenheter), vilka egenskaper hos dessa objekt som ska beskrivas 

eller förklaras (variablerna) och de egenskaperna ska kunna anta två eller fler 

värden (variabelvärden). Det märks tydligt att språkbruket är hämtad från den 

kvantitativa forskningstraditionen. För denna undersökning valdes det att utgås 

från vad som ligger närmare en textanalytiker därför att det var en diskursanalys 

som skulle genomföras. Det valdes istället att använda sig av ett analysschema 

som består av enheter (de objekt som studeras), dimensioner (de egenskaper hos 

objekten som studeras) och kategorier (hur objektets egenskaper klassificeras). 

Dessa har likartade tankegångar men det utgås från det senare (Esaiasson et al, 

2010, s. 48-49). Analysschemat anpassades till teorierna och metoderna av 

nödvändighet. Det är på följande sätt som teorierna och metoden fördes samman 

för att analysen. Analysschemat består av två delar. 

I den första delen av analysen ska aktörer och grupper i Ruth Berins Colliers 

första dimension (klass) kartläggas. De relevanta enheter som har påverkan och de 

mellanliggande enheter som Harry Ecksteins kongruens teori lyfter fram ska tas 

med. Fokusen ligger på mästersignifikanter som organiserar deras identiteter. Det 

gäller att hitta hur tecknen ställs mot varandra. Detta leder till att vi får fram 

nodalpunkter, element, signifikanter och det diskursiva fältet. Från detta går det 

direkt att avgöra om aktören eller gruppen är ins eller outs i Colliers andra 

dimension. Här är det diskursanalys som används som metod. 

Genom detta enkla analysschema går det att skapa en ekvivalenskedja. Den 

antagonism och hegemonin som finns i diskurser kommer göra sig tydliga. 

I den andra delen ger vi oss in på den tredje dimensionen; handlingsarenan. 

Aktörers och gruppers handlingar ska inte bara inordnas utan kopplas till 

Ecksteins kongruens teori. Här är det beskrivande metod som används. 
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4 Bakgrund 

Det är viktigt om att innan analysen presentera någon form av bakgrund så att 

läsaren har någon kontext att ställa analysen mot. Det går inte att förvänta sig att 

alla är insatta i händelserna som skedde i Spanien under 1970-talet. Det är därför 

denna bakgrund har lagts till. Det är nödvändigt att presentera Fransisco Franco 

från den stunden denne blev relevant tills återinförandet av demokrati i Spanien 

för att läsaren ska kunna vara fullt insatt. Hela bakgrunden är hämtad från 

Spaniens egen regeringsportal. 

Denna bakgrund presenteras av en annan anledning. De händelserna som ägde 

runt Francos är vanligtviss beskrivna såhär. Det är inte sant eller falsk men det är 

så de flesta ser på Spaniens historia och därför kommer undersökningen ställas 

emot denna i undersökning. 

4.1 Spanien under Franco 

Den 18 juli 1936 inleds en välförbered militär kupp; inbördeskriget. Nästa dag tar 

Fransisco Franco befälet över Ejército de Marruecos. Vid slutet av 1936 har 

nationella trupper tagit över en större del av landet. Det ledder till att landet 

delades in två läger; det nationella lägret som leddes av Franco och det 

republikanska lägret som leddes av José Giral. Den 29 september 1937 blir Franco 

utsedd av Junta de Defensa Nacional till statschef och Generalisimo de los 

Ejércitos. Den republikanska regeringen besvarade detta genom att bilda Ejército 

Popular och militarisera miliserna. Båda lägren får hjälp från utanför. Året 1937 

karaktäriseras av utvecklingen som kriget tog i norra delen av Spanien. Det 

republikanska lägret led en förlust på ungefär 70.000 män. Den 1 april 1939 faller 

Madrid och kriget är slut. Franco har fått sin seger. Den nya regimen 

karaktäriseras av de tre följande: förtryck av motståndet; en eländig ekonomi; och 

ändring på den politiska maktbalansen som förhölls till en global nivå på grund av 

andra världskriget. Denna regim förklarar sig som neutral trots Francos möten 

med Adolf Hitler och Benito Mussolini. FN väljer ändå att fördöma den spanska 

regimen, alla ambassadörer lämnar Spanien och blir utfrysta rent internationellt. 

Detta utsatta läge leder till självförsörjande och korporativa metoder som följde 

regimen hela dess historia. Inom jordbruket sker ett stort bakslag som skapar brist 

på grundläggande förnödenheter och ransonering blir ett måste. Spanien blir 

utesluten från återuppbyggandet av Europa men USA tecknar ändå avtal som 

förser landet med krigsmaterial. 1950 går FN med på att återuppta diplomatiska 

relationer med Spanien och 1955 får landet en sittplats på det globala forumet. 

Missnöje från Barcelona började visa sig 1951 och studenters 1956. Det blev inte 
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bättre av att landet drabbade av en inflation. 1959 inleddes Plan de Establilización 

för att lösa detta problem. Detta ledde till ekonomisk stagnation och regioner blev 

lidande. 1963 sattes en annan reform i verket som riktade sig till den privata och 

offentliga sektorn. Denna reform ledde faktiskt till läkning av den sargade 

ekonomin i Spanien (GE 2015:a) 

 I början av 70-talet hade oppositionen till Francos regim intensifierats i och 

med de ekonomiska förändringarna som hade orsakat sociala förändringar. 

Studenter, professorer och de intellektuella gick samman med en arbetarklass för 

att presentera en demokratisk ideologi. Politiker och institutioner som blivit 

förvisade från landet och levde utomlands höjde sina röster. Monarken Don Juan 

del Borbón, Conde de Barcelona, lyfte fram att återinförandet av demokrati nu var 

en nödvändighet. Även kyrkan och dess präster (Katalonien, Baskien, Madrid 

m.m.) började ta avstånd från regimen och rikta kritik mot den. Det var den 9 juni 

1973 som Luis Carrero Bianco tillträdde och blev premiärminister för Spanien. 

Bianco var Fransisco Francos utsedda efterträddare och skulle förlänga diktaturen. 

Det blev inte som det var tänkt. Bianco blev mördad av en balkisk separatist 

rebellgrupp (ETA) på väg till en gudstjänst. Han efterträddes av Carlos Arias 

Navarro som premiärminister men denne skulle vara den siste från Francos 

kabinett. Franco insjuknade med tromboflebit i juli 1974. Prinsen Juan Carlos I tar 

över som statschef den 30 oktober 1974 och diktatorn Franco går bort den 20 

november. Två dagar senare blir prinsen svuren som kung av Spanien. Den nya 

monarken anses ha tagit sig an uppdraget om att säkerställa en snabb process av 

demokratisering i Spanien från första stunden. Detta var svårt eftersom man var 

illa tvungen att gå den rättsliga vägen som den förra regeringen hade skapat och 

lämnat efter sig. Efter Navarros avgång blev Adolfo Suárez svuren som president. 

Suárez och hans reformister fick i uppdrag att föra landet från att vara en diktatur 

till en demokrati vilket kungen såg över. Den 5 juni 1977 hölls det första 

demokratiska valet. Många av de politiker som tidigare varit förvissade återvände 

och ställde upp i valet. Alla politiska och fackliga grupperingar skrev under 

Pactos de la Moncloa i oktober för att konsolidera demokratin (GE 2015:b). 
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5 Analys 

Materialet är artiklar och ledare från spanska tidningar som det tidigare har 

nämnts. Detta betyder att de är alla skrivna på spanska (kastilianska). För att 

underlätta för läsaren kommer allt vara översatt till svenska. 

Analysen är strukturerad på följande sätt. Alla artiklar och ledare är ordnade 

efter datum; först till sist. Det görs en presentation av själva artikeln eller ledaren. 

Sen följer analysen av den utifrån analysschemat som skapats. Slutligen görs en 

analys som binder alla valda artiklar och ledare. 

5.1 Början av 70-talet 

5.1.1 La Paz 

Redan i den första artikeln från ABC går det att uppdaga de oroliga förhållandena 

som rådde i Spanien. Denna artikel är årets första. Den gavs ut den 1 januari 1970 

på sida tre efter framsidan och reklamannonserna. Rubriken på artikeln lyder La 

Paz (Freden) och skrevs av Antonio Garrigues i relation till Dia de la Paz 

(Fredens Dag). Artikeln handlar om Påvens budskap till Spaniens befolkning som 

citerar San Agustín och från bibeln. Påven lyfter fram att revolutioner, likadant 

med alla former av våld, ger frukt till fred efteråt. Vad som sen lyfts upp är att 

fred är en allians. Fred liksom krig förutsätter mångfald. Det kräver åtminstone 

två parter. En unik och ensam varelse vet inte vad krig eller fred är. Fred är lika 

med allians mellan de olika. Freden för dem närmare varandra och gör dem lika. 

Bara ett krig som förs för att vinna och inte förstöra kan sluta med en allians. Det 

kommer finnas förödelse men bara på det som behöver förstöras. Påven ber från 

folket om att inte ge efter sina känslor t.ex. att söka efter hämnd. Det skulle skapa 

bitterhet och fred skulle inte vara möjligt. Ett tak sätts för hur mycket våld som får 

användas. Dessutom ska fienden respekteras. Påven framhåller om att ordning är 

ett system med balanserade krafter. Detta förutsätter rättvisa som behöver 

anpassas för att konkret kunna tillämpas på varje fall och situation och dess 

skiftande natur. Rättvisan är en substans i ordningen. Fred kan liknas vid ordning i 

rörelse som ständigt blir hejdad på vägen till perfekt rättvisa. Om denna rörelse 

upphör öppnar det upp för våld. Påven förnekar inte om att den som tar till strid 

intar rollen som rättvisans vapen. Det kan vara nödvändig eller heroisk som kan 

bringa välgång. Sen vänder Påven på det hela och poängterar om att fred inte är en 

kamp mot andra utan med sig själv för sin egen pacificering. Det är lättare att vara 

våldsam av sig än pacifistiskt. För det senare krävs det mer manlighet och 

intelligens. Den pacifistiska mannen är den som är kapabel att hålla ordningen i 
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rörelse. Denne använder våld när det är nödvändigt mot människor med 

ondskefulla intentioner men inte mer än vad det krävs på ett rättvist sätt. För att 

ordningen ska fortsätta vara i rörelse behöver det styrka och stabilitet. Den 

pacifistiske mannen är någon med verklig styrka. Vägen till en rättviss ordning är 

genom fred och inte våld. Man ska samexistera genom allians och inte i 

skräckvälde. Det ska vara en allians mellan alla män med god vilja både nationellt 

och internationellt. Dessa ska tillsammans stå emot krig, våld och orättvisa. Påven 

anser att det behövs en kärleks pedagogik mellan män som bär kristna namn 

(Garrigues, 1970, s. 3). 

Det är tydligt att Påven är en mellanliggande enhet som försöker påverka en 

annan enhet som är de kristna både i Spanien och utomlands. Nodalpunkten i 

diskursen är revolution som fred, krig och ordning inordnas efter. Fred och krig 

får tecknet mångfall medan ordning får tecknet rättvisa. Påven försöker att ändra 

det mästersignifikant som är den kristne i denna diskurs. De betydelser som 

försöks föras in på den kristne är pacifist, manlighet, intelligens och styrka som 

ställs mot våld och ondska. Påven är en av de största representanter av de som är 

kristna runt om i världen. Det går att anse att påven är en insider i denna konflikt 

eftersom denne har befogenhet, så att säga, att forma den kristna identiteten. 

Större delen av Spanien var och är fortfarande kristna. 

Påven befinner sig egentligen inte i någon handlingsarena. Detta är inget 

försök att mobilisera på något sätt de kristna i Spanien eller inledda någon form av 

förhandling. Påven försöker bara att förmildra de negativa påföljderna på vad som 

tros ska komma; en revolution. Regimens hållbarhet och legitimitet ser ut att vara 

skör om Påven anser det som nödvändigt att föra ett sådan talan. 

5.1.2 Desde Cataluña 

Denna ledare från La Vanguardia har titeln Desde Cataluña (Från Katalonien). 

Vad som skrivs om är Fransisco Francos besök i Valencia. Det refereras till när El 

Caudillo (Ledaren) besökte Barcelona den 22 juni 1966. Nu får Franco en 

varmhjärtad och känsloladdad välkommande. Franco har uttalat sig om att han 

känner glädje över att den fysiska och andliga kontakten fortfarande finns där. 

Genom gästvänlighet och personlig kontakt har Barcelonabor fördelen att titta 

tillbaka på det goda som freden medför, kontinuiteten och framsteg som avgör för 

hur Franco ledder regionerna. Oavsett så är Franco bland dem vilket medför 

säkerhet och hopp för framtiden. Varje besök som gjorts av Franco har hjälpt att 

ta ett till steg framåt tack vare sin den prestige som han bär och popularitet som 

ingen någonsin innan haft. Under de senaste fyra åren har Spanien haft en otrolig 

ekonomisk tillväxt, har förstärk grundlagarna och återintagit sin plats utomlands. 

Franco har regerat Katalonien väl genom att återinföra deras traditionella civilrätt 

och återfört slottet Castillo de Montjuich. Barcelona är belåtna för över det 

politiska och institutionella arbetet de senaste månaderna angående en brännande 

fråga; utnämningen. Francos efterträddare blir Principe don Juan Carlos de 

Barbón. Det görs tydligt att Barcelona vill att Franco fastlår detta. Franco är en 

exceptionell ledare som tar politiskt ansvar, visar finkänslighet och patriotism 
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men är skyldig Spanien mycket. Genom sin vishet har Franco lyckats konsolidera 

fred i Spanien, de fransteg som tagits har lett till ekonomisk och institutionell 

utveckling, jämlikhet, värdighet och alla spanjorers rätt till en god inkomst och 

offentliga livet. Vad som nu behövs är uppehållandet och framskyndandet av 

utvecklingen inom de politiska och sociala områdena för att bättre kunna 

garantera medborgarskap, samexistens i mångfalden av åsikter och pluralism som 

är grundläggande för basmoralen i ett samhälle och kristen tradition. När det har 

kommit till att hålla ihop folket och institutioner i Spanien har Franco varit en 

lysande statsman (LV, 1970, s. 5). 

Fransisco Franco är den relevanta enheten. De mästersignifikanter som Franco 

tilldelas är exceptionell ledarskap, vishet, prestige och patriotism som har 

fastställda betydelser. Denna diskurs har tre nodalpunkter; utvecklingen, 

utnämningen (av Principe don Juan Carlos de Barbón) och fred. Franco är den 

som har den avgörande rollen i alla dessa nodalpunkter vilket gör denne till den 

allra största insidern. 

Det är svårt att avgöra om var Franco befinner sig här i handlingsarenan. 

Franco är en elit och det är förväntat att denne för en någon mer påtaglig form av 

förhandlig med en annan tydlig elit eller representant men så är inte saken. 

Förhandlingar sker direkt med katatonierna i samband med Francos besök. Det är 

svårt att se men en förhandling sker faktiskt här; en inofficiell förhandling. Franco 

har get Katalonien tillbaka deras traditionella civilrätt och det förlorade slottet 

Castillo de Montjuich. Det gensvar som Franco får från besöket är att det inte är 

nog. Det är mer som behöver göras och Principe don Juan Carlos Barbón bör ta 

över rodret senare. Katatonier är belåtna över den utvecklingen som sker men det 

har inte nått upp till en tillfredställande nivå än. Detta indikerar på att de befintliga 

auktoritetsmönster i Spanien inte överensstämmer med de auktoritetsmönster som 

Katalonien har eller önskar sig ha. 

5.2 1971 

5.2.1 Visperas Electorales 

Denna ledare är skriven den 29 augusti 1971 och bär på titeln Visperas 

Electorales (Innan Valen) skriven av José Baro. Det handlar om tre heta ämnen. 

Det första ämnet är om Fransisco Francos besök i Puntedeume och det första 

officiella besöket av prinsen och prinsessan i Santander. Närvaron av don Juan 

Carlos och Doña Sofia skapade ivriga massor. Det hela var en explosion av 

känslor som patriotism och glöd för monarkin. De omgavs av ungdomar som har 

tro om den närmaste framtiden. Nästa ämne är om valet av åklagare till de lokala 

domstolarna. Det som sägs eller skrivs i medier reflekterar inte vad folket tycker. 

De är missnöjda med det datum som har satts för valen vilket gör det svårt för 

kandidater att föra propaganda. Det är viktigt vid val som för med sig 

demokratiska förhoppningar att försäkra frihet och jämlikhet till alla kandidater 

som deltar i politiska program. Domstolar och en Consejo Nacional (Nationell 
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Råd) med självständig omdöme och attityd kan bara komma från uppriktiga val. 

Det sista ämnet handlar om vad som det hålls tyst om och vad som sagts av 

Fernández-Miranda. Det går rykten och spekulationer om att presidenten av 

Consejo de Ministros (Ministerrådet) ska avgå och en omorganisering ske efter. 

Detta skulle naturligtvis ledda till att Departamentos de la Administración Central 

(Centralförvaltning) måste anpassa sig och göra en del ändringar också. Det 

avslutas med kommentaren om att USA och Europa inte har något intresse av de 

valen som nu sker i Spanien (Baro, 1971, s. 20). 

Vid första anblick verkar denna ledare inte ha någon relevans men det är 

tvärtom. Vi har här två relevanta enheter: Fransisco Franco och don Juan Carlos. 

don Juan Carlos blir tilldelad två mästersignifikanter medan Franco förblir utan. 

Det är två fastställda mästersignikanter som tilldelas: patriotism och monarki. 

Franco försvinner i don Juan Carlos skugga. Dessa två enheter tas upp i denna 

ledare trots att de inte har en direkt anknytning till valet av åklagare till de lokala 

domstolarna som förs till den politiska diskursen som har demokrati som 

nodalpunkt. Vad säger detta till oss? I diskursen om demokrati kan dessa två vara 

viktiga enheter. Demokrati har två underordnade tecken här: frihet och jämlikhet. 

Att de är två väsentliga enheter i denna diskurs och är populära bland massorna 

pekar på att de är insiders. 

Även om det bara är rykten kan det finnas en splittring i Ministerrådet. Detta 

är ännu ett tecken på att regimens hållbarhet är låg. 

5.2.2 Fracasa un intento de manifestacion en la universidad de Madrid 

Artikeln som har rubriken Fracasa un intento de manifestacion en la universidad 

de Madrid (Försök att samlas på Madrids universitet misslyckas) handlar om 

tvåhundra studenter som försökte ha en minnestund för en student vid namnet don 

Enrique Ruano som avled på grund av okända orsaker för två år sen. De gick från 

det ena universitets område till den andra tills de fick syn på polisen och gick upp 

i rök. Dessa akademiska aktiviteter utvecklas utan några förhinder i flera delar. I 

samband med detta försökte den gruppen som var från Faculdad de Derecho de la 

Universidad de Complutense, som den avlidne tillhörde, att tvinga studenter från 

en annan mindre grupp att lämna sina klassrum med våld (LV, 1971, s. 9). 

Studenterna är den relevanta enheten. De studenter som Faculdad de Derecho 

de la Universidad de Complutense blir tilldelade mästersignifikanten våld. Alla 

andra studenter slipper denna mästersignifikant. Att de behöver använda sig av 

våld till att få andra studenter med på sådana aktiviteter säger att de är outsiders. 

Detta var ett mobiliseringsförsök som misslyckades. Att polisen kallades och 

var beredda att ta till våld tyder på att den samhälliga ordningen vacklar lite. Om 

det inte har tagit till våld innan hade studenter inte försvunnit vid första anblick. 

Denna artikel kan ha avsikten att fördöma sådana aktiviteter och avskräcka 

dem. Det kan vara så att detta händer i flera delar av landet. 
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5.3 1972 

5.3.1 La Nueva Restauración 

Denna artikel är skriven av Josep Melia och rubriken på den är La Nueva 

Restauración (Den Nya Restaurationen). Detta är en någon annorlunda artikel 

eftersom Melia visar sitt missnöje helt öppet och håller inte tillbaks något med 

sina metaforer. Det var inte många som hade ett sådant mod. Det öppnas med 

besvikelsen över att ingen association gör sig till synes men invänder med att 

antingen ligger de i bakhåll eller så de består av folk från underklassen och därför 

syns de inte. Vad som påstås är att det finns en mäktig grupp som sätter tryck och 

sätter hinder för de politiska grupperna: el grupo sindical de cinco tenedores 

verticales (de fem vertikala gafflarnas fackgrupp). Det tas upp att den liberala 

revolution som förr i tiden hade ägt rum var färgstarkt och republikanskt. Det 

anses å andra sidan att den inhemska utvecklingen har varit enfärgad, återhållsam, 

omoralisk och har monarker som är otillräckliga. Den politiska eliten anses vara 

konservativa och opportunister. De avbildas på värsta möjliga sätt som snobbiga, 

inkompetenta och svaga. Folket å andra sidan är arbetsamma och mer nere på 

jorden. Politisk information är nästan obefintligt. Det enda platsen för att få detta 

är under bordet på restauranger som är på modet. När man gör detta så tas det en 

risk eftersom vilket ministerium som hels kan dyka upp och ryka bort dig. Tankar 

om styre över klasser tas upp men resulterar aldrig med något svar (Melia, 1972, 

s. 15). 

De relevanta enheterna är den politiska eliten, monarkerna och folket. Den 

politiska eliten blir tilldelad mästersignifikanterna konservativa, opportunister, 

snobbiga, inkompetenta och svaga. Monarkerna slipper lindrigare undan och blir 

tilldelad mästersignifikanten otillräckliga. Folkets mästersignifikanter ställs emot 

deras: arbetsamma och jordnära. Nodalpunkten i diskursen är revolution. Melia är 

modig som sticker ut sin hals såhär men denne och folket är outsider medan de 

som trycks ner i denna artikel är insiders. Det är eliten och monarkerna som 

bestämmer och folket gör inget åt det. Monarkerna har ett något neutralt roll och 

befinner sig inte i någon hörna. 

Denna ledare säger att folket inte har mobiliserat sig, protesterat eller handlat 

kollektivt på ett tag. Melia är missnöjd över detta. 

5.3.2 La Monarquia futura: Un rey de la libertad y de la justicia 

La Vanguardia fortsätter följa samma röda tråd med artikeln som har rubriken La 

Monarquia futura: Un rey, un tutor de la libertad y de la justicia (Monarkins 

framtid: En kung, en vägledare för friheten och för rättvisan). Det refereras till de 

två gånger som Spanien haft referendum om etablerandet av monarki som 

styrelseform vilka båda gick igenom. Det lyfts fram om att det nu måste krävas ett 

nytt referendum som avgör detta om igen. Vad som kommer skilja sig åt är att om 

monarkin återinförs ska det göras med restriktioner. Kungen ska härska över 
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befolkningen genom att inte skilja vinnarna från förlorarna, döma rättvisst, 

vägleda för frihet och rättvisa och vara trogen. Det allra viktigaste är att följa de 

mål och värden som föregångarna lämnat efter sig. Detta ska uppnås med hjälp av 

de poliska institutionerna vilka har fria och ordnade förmågor. Med tiden ska de 

politiska institutionerna ta över tyglarna och organisera arbetsmassorna. Sen 

påstås det att en succession efter Franco inte är möjligt. Det omöjliggör för 

kanalisering av de olika principerna som finns. Fenomenet Franco går inte att 

upprepas historiskt. Å andra sidan har flerpartisystemet inte fungerat förr och är 

inte förenligt med det häftiga spanska temperamentet. De befinner sig i en 

återvändsgränd. Det enda alternativet som finns kvar är att vända sig till är El 

Movimiento (Rörelsen) och dess ideologi. Om detta inte förverkligas kommer 

ingen generation ens kunna drömma om ett liv med demokrati eller frihet (LV, 

1972, s. 5-6). 

 Det finns två relevanta enheter här som är Franco och folket. Franco utdelas 

inga tecken medan folket tilldelas tecknet temperamentsfull. Kung är den 

mästersignifikant som diskuteras eftersom det är ett element. Skribenten försöker 

skapa och ge betydelse till denna mästersignikanter med tecken som: rättvisa, 

frihet och lojal. Nodalpunkten för diskursen är monarki och demokrati. El 

Movimiento går inte att kommentera om på grund av att det bara kastas in sådär 

utan vidare. 

 Detta är ett försök från skribenten att få folket till kollektiv handlig. Denne 

befarar att monarki kommer införas efter Franco. Detta anses att det inte ska vara 

permanent utan bara tillfälligt intill införandet av demokrati. Skribenten verkar 

dela på samma frustration som Josep Melia om att det inte tas till handling. 

5.4 1973 

5.4.1 Al Servicio de España 

Detta är årets första stora nyhet och rubriken är Al Servicio de España (I Spaniens 

tjänst). Amiralen Louise Carrero Bianco har svurits in som statsminister i palatset 

El Pardo. Bianco svors in framför statschefen Fransisco Franco. Sen lagändringen 

i juli 1972 var det ingen överraskning att Bianco skulle vara Francos efterträdare 

eftersom det inte fanns någon annan. De kommer sida vid sida ha hand om 

regeringen. Det råder stor tvekan om det är ens möjligt för Bianco att kunna styra 

Spanien själv eftersom Franco ändå behåller nyckelpositioner och har andras 

lojalitet på sin sida. Ingen har bättre insikt än Bianco på hur regeringen fungerar 

internt. Detta har blivit så från att ha spenderat 20 år i regeringen och för att ha 

varit personen som Franco kunnat lita på för känsliga uppdrag. Bianco har 

successivt tagit sig upp karriär stegen och har tidigare varit vicepresident. Som 

person anses Bianco vara allvarlig, ärlig och blygsam. Det beskrivs som 

tillfredställande för folket att det är Bianco som blev utnämnd till statsminister 

(LV, 1973, s. 5). 
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 Nodalpunkten för denna diskurs är efterträdare. Den relevanta enheten är 

Bianco. De mästersignifikanter som Bianco tilldelas är allvarlighet, ärlighet, 

blygsamhet och tillförlitlig. Det är en person som nästan beundras av andra. 

Bianco är en tydlig insider som Francos högerhand och höga position. 

 Utnämning av Bianco som statsminister och efterträdare kan tänkas vara ett 

sätt för Franco att laga den sprickan som kan tänkas finnas mellan de olika 

grupperingarna i regimen. Det kan råda problem i regimens hållbarhet. 

5.4.2 Nuestra repulsa a la violencia 

Nuestra repulsa a la violencia (Vår avvisande av våld) är en artikel som handlar 

om attentaten i Rom och Aten som relateras till mordet på Louise Carrero Bianco. 

Dessa dåd mot flygplatserna resulterade i dussintals offer. Det fastlås om att våld 

är ett hot mot civiliserade samhällen. Detta är bara toppen på isberget. Brott, 

överfall, terrorism och blod plågar nationer. Mordet på Bianco har upprört alla 

därför är det bäst att vända sig till Påven och förkasta all våld så att landet kan 

återvända till freden, friheten och samhällets ordnade samexistens. När våld och 

kriminalitet från individer och grupper stör den allmänna ordningen kan det nå ut 

till alla. Det är därför gemenskapens ansvar, inga undantag, att ta våldsamma 

handlingar och provokationer mer seriöst. Våld löser ingenting. Denna attentatet 

gjorde slut på en lysande marin, en god spanjor och en lojal herre till Statschefen 

som visste sin plikt gentemot sitt land. Det går inte att vara liktgiltig till vad som 

har hänt. Detta illdåd begränsas inte bara till offren utan sprider sig. Vad som 

hände i Rom och Aten nådde hit. Våld förstör de mekanismer som försäkrar och 

garanterar allmän ordning. Trots detta har det inte kraft nog att stå emot den 

sociala normaliteten. De krafter som tjänar ordningen har enorm kapacitet att 

återställa den. För detta behövs det kännas en viss miljö, ett socialt klimat av 

perfekt sammanhållning av stimulation och erkännande. I Spanien finns detta 

sociala klimat. Spanien tar avstånd från all våld oavsett vad. Att utöva våld är 

detsamma som att återvända till barbarism. Om någon nekar de värderingar som 

finns i samhället är det som att neka att gravitation på jorden eftersom samhället 

vilar på ordning. Våld frambringar kaos. Det omöjliggör för att alla leva 

tillsammans och stänger dörrarna för rättvisa. Utan ordning finns det inte ens 

orättvisa. Det finns inget våld som öppnar upp lösningar för fred, ordning och 

samlevnad (ABC, 1973, s. 3). 

Den relevanta enheten är Bianco som bär på mästersignifikanterna herre och 

lojalitet. Här förs det en diskurs i relation till mordet på Bianco. Den 

nodalpunkten som alla andra tecken i diskursen ordnas efter är samhälle. Det är 

diskursiv fält som bildas. De tecknen som har ordnats efter samhälle är följande: 

civil, fred, frihet, ordning, samexistens, gemenskap, ansvar och rättvisa. Dessa är 

de tecknen som hamnar på det diskursiva fältet: våld, brott, överfall, kriminalitet, 

terrorism, kaos och barbarism. Att mordet på Bianco skapar sådana känslor och 

bringar en sådan diskurs fram tyder på att denne var en insider. 
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Mordet på Bianco är definitivt ett kollektiv handlig som genomfördes för att 

skicka ett meddelande. Det finns folk som inte vill att regimen ska fortsätta vara 

kvar efter Franco och det innebär inga efterträddare. 

5.5 1974 

5.5.1 En Manos Prudentes 

Denna artikel med rubriken En Manos Prudentes (I Konservativa Händer) från La 

Vanguardia handlar det om Fransisco Francos i sin sjuksäng. Utifrån Francos 

personliga val i enlighet med Ley Orgánica är det prins Juan Carlos de Borbón 

som ska agera som statschef. Det är tre ting som anses ta hänsyn till: Francos 

välvilja, genomförandet av lagar och personen med karaktären om att föra staten 

igenom en transition. De två förstnämnda sammanfaller så där finns det ingen 

anledning till oro. Franco var beräknande och förutsåg denna scenariot. Det fanns 

till och med lagar utbyggda ifall Franco var frånvarande eller sjuk att någon annan 

kunde kliva in och få funktioner som var statschefens. Franco kanske till och med 

planerade att låta prinsen ta över som statschef redan när denne bara var fem år 

och utsågs av domstolen till efterträdare av denna post under titeln Kung. Lagen 

och kriterier var upplagda så att ingen annan kunde konkurera mot prinsen om 

titeln. I tidningsartikeln ställer La Vanguardia sig bakom vem som än blir den nya 

statschefen. I artikeln påpekar tidningen att de är trogna följare av traditioner och 

lagar (LV, 1974, s. 3). 

De två relevanta enheterna är Franco och prins Juan Carlos de Borbón. De 

enda mästersignifikanter som utdelas är välvilja och beräknande till Franco. Dessa 

två är insiders på grund av titeln statschef. 

Att Franco utsåg prinsen till sin efterföljare kan vara att denne inte hade något 

val. Det är möjligt att Franco inte gjorde detta av välvilja utan saknade förmågan 

att kringgå lagen ännu en gång i sitt tillstånd och tillsätta någon annan. Det var 

inte heller lätt på grund av att folket redan hade visat var de stod i denna fråga i 

och med mordet på Bianco. De auktoritetsmönster som fanns lagstadgade kan ha 

gjort det svårt för honom. Dessutom de auktoritetsmönster som det spanska folket 

strävade efter stod i vägen. 

5.5.2 Los grandes temas nacionales 

Los grandes temas nacionales (De stora nationella teman) är skriven av Joaquín 

Gabrigues. Det handlar om den politiska situationen i Spanien i och med att don 

Juan Carlos har utsetts till att vara den nya statschefen. Gabrigues börjar med att 

lyfta fram att historiskt så har det inte funnits någon demokratisk stat. Förr har 

republikaner och den monarkistiska legislaturen inlett sådana projekt som slutat 

med misslyckande. Historiskt har Spanien inte någon erfarenhet för att regera sig 

själv demokratisk. I det spanska samhället finns det inga indikationer som fastlår 
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att de kan organisera en demokratisk stat. Det förväntas att den sociala och 

ekonomiska situationen ska bidra till detta men det finns inga bevis eller argument 

stödjer detta antagande. Nu när landet är modern och har skapat historia är det inte 

fritt fram att ändra på styrelseformen. Det innebär avsättningen av eliten i den 

moderna staten som väger tungt i ekonomin. De är spetsen för civilisationen och 

kulturen. Denna evolution har bestämts men det innebär inte att vi inte ska forma 

vår egen demokrati. Problemet ligger i att spanjorer låtsas om att detta politiska 

system ska förändras till en demokratisk. Konstitutionen har skrivits under ett 

förlopp av två hundra år och det kommer kosta att ändra på det. Troligtviss 

kommer spanjorerna få börja från noll igen. Om vi kan förändra allt, varför har det 

inte gjorts innan? Det har lämnats obesvarad. Spanjorer vill införa demokrati på 

grund av ökad frihet men det finns ett annat mål som är fördelning av resurserna. 

Det är svårt att genomföra dessa två mål samtidigt i en sådant hast. Staten åter sig 

andra förpliktelser också som infrastrukturen, skola, kollektiv trafik, etc. De som 

är företagare eller proprietärer får en större börda, ansvar och plikter än andra bara 

så att de kan få det lite bättre. Arbetare kommer ändå att ha samma röst dem. Det 

behöver inte ändras på allt. För att inte ta ett steg åt fel riktning ska förändringar 

genomföras i den mån att det gamla förblir (Gabrigues, 1974, s. 3). 

Denna ledare för bara en diskurs som har den demokratiska staten som 

nodalpunkt. Den demokratiska staten bär på två element som är frihet och 

fördelning. Dessa element ställs emot tecknet förpliktelser. När dessa ställs mot 

varandra får det en negativ laddning så att säga. Ett diskursivt fält skapas och 

tecknen social och ekonomi hamnar där. Det finns antagonism här. Den andra 

diskursen har det spanska samhället som nodalpunkt. Det spanska samhället 

inordnad tecknen modern och gammal. Dessa diskurser befinner sig i kamp med 

varandra. 

5.6 1975 

5.6.1 El gobierno no va a ceder ante ninguna presión 

Det är nu som det börjar hetas upp i Spanien vilket vi kan urskilja från artikeln 

med rubriken El gobierno no va a ceder ante ninguna presion (Regeringen 

kommer inte att vika för någon press). Det börjar uppkomma strejker, manifest 

och anspråk på geografiska platser. Dessa är politiska utmaningar mot staten och 

dess institutioner. Det är inte avgränsat till Madrid utan överallt i Spanien. Staten 

har lärt sig tillvägagångssätten och framgångsrikt avvärjt dem. León Herrera gör 

tre saker klara: regeringen har de medel för att anta de politiska utmaningar som 

kastas mot den; det kommer inte att vikas för någon press; och det kommer inte 

att skys några medel för att upprätthålla allmän ordning och samexistens mellan 

spanjorer (ABC, 1975, s. 21,27). 

Det ser ut som att folket börjar ge sig ut på mobiliserings/protest arenan. Detta 

betyder bara en sak och det är att den samhälliga ordningen håller på att falla om 

regeringen är beredda att svara tillbaka med våld. 
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5.6.2 La Batalla de Nuestro Tiempo 

Nu återvänder vi till La Vanguardia som ser en öppning för förändring, i och med 

Fransisco Francos frånvaro, i denna ledare som står under rubriken Una batalla de 

nuestro tiempo (Vår tids strid). Det uppmanas att planera i relation till epokens 

omständigheter och ha i beaktning dynamiken i samhället. Detta är en strid som 

ska tas upp för att återvända till det som var förr är inte ett alternativ. Evolution 

till kontinuiteten med ekonomiska och sociala reformer är nödvändiga för att ge 

folket frihet och deltagande. Det är viktigt att ge sig in och göra ett ärligt försök 

för att skapa en sammanhängande demokrati för alla. Det finns brådskande 

reformer som behöver genomföras och får inte lov att bli lurade. Författaren visar 

sin tacksamhet till Fransisco Franco och Prins Juan Carlos I för att ha gjort detta 

möjligt. Ett av huvudmålen är att riva ner den socioekonomiska strukturen som 

begränsar många människors frihet och deltagande. De ska presentera sin 

politiska, ekonomiska och sociala organisation för att förändra institutioner för att 

på så sätt dessa kan uppfylla vara riktiga behov. Terror och våld fördöms. Detta är 

chansen att strukturera kongruenta lösningar. All form av terrorism kan sätta stop 

för de reformer som nu behövs. Det enda sättet att lösa problemen är genom att 

lyssna, diskutera och dela med sig (LV, 1975, s. 27). 

 Denna diskurs har tre nodalpunkter: strid, evolution och demokrati. De 

tecknen som ordnas efter nodalpunkterna är frihet, deltagande, ekonomi och 

social. Två tecken hamnar i det diskursiva fältet: terror och våld. Skribenten riktar 

sig till outsiders. 

 Detta är ett försök att mobilisera folket och få dem till kollektiv handling men 

under vissa regler. 

5.7 1976 

5.7.1 Nace en Madrid la coalición de la derecha 

Denna artikel heter Nace en Madrid la coalición de la deracha (I Madrid blir 

högerkoalitionen till) och fångar ett speciellt fenomen som tar vid i Spanien; 

bildandet av politiska partier och koalitioner. Den 11 november 1976 förverkligar 

den liberala högern sin första stora handling, sen Fransisco Francos, bortgång 

under ett möte som hölls av José María de Areliza och Pio Cabanillas på hotellet 

Melia Castilla. Den nya organisationen består av Partido Popular, gruppen 

Tácito, gamla gruppmedlemmar från Fedisa och representanter från Katalonien, 

Baskien och Valencia. Deras uppdrag är att ta över områden som avgränsas av 

Alianza Popular och marxistiska partier. Deras första handling som koalition ska 

vara att försöka nå en överenskommelse med Alianza Liberal, Federación de los 

Socialdemócratas och Equipo Democrata Cristiano del Estado Español. Den nya 

koalitionen är villig att ha med det sistnämnda partiet att göra men anser sig vara 

oavhängiga från religion. Koalitionen lägger fram att de ska kämpa för en 
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federation och enighet under övergången till demokrati och valdeltagande (EP, 

1976, s. 8). 

Den liberala högern ger sig själv två mästersignifikanter: koalition och 

oavhängighet från religion. Detta är en del av diskursen som har demokrati som 

nodalpunkt. De tecknen som ordnas efter nodalpunkten är valdeltagande. Det är 

faktiskt så att grupperna var outsiders förr men nu när de är den liberala högern 

kan det blir en ändring på det. 

Denna händelse är en signal på att folket har börjat mobilisera sig och är redo 

att ta till kollektiva handlingar. 

5.7.2 El país a respirado al tener la reforma 

Nästa artikel är El país a respirado al tener la reforma (Landet har andats ut från 

att ha reformen) som handlar om förhandlingar angående den nya reformen. Det 

har varit en intensiv och utmattande tid för domstolarna var debatterna skedde 

angående den politiska reformen. De som kom ut som segrare var regeringen med 

en överväldigande majoritet om ett proportionellt system framför en majoritets 

system som Martínez Esteruelas från Alianza Popular kämpade för. Innehållet i 

reformen försöktes det förhandlas om från flera håll men regeringen stod på sig 

och gav inte efter. I denna sammandrabbning fanns det en nyckelperson med god 

karaktär; Esteruelas. Trots att Esteruelas inte fick sin vilja igenom så gjorde denne 

ett ingripande innan den slutgiltiga röstningen skedde. Esteruelas uttalade sig om 

att denne inte ville vara ett hinder för reformen och tänkte inte vara det heller. 

Denna artikel följs av en intervju benämnd som Nuestra intención es conciliar la 

democracia y no provocar una bipolarización politica del pais (Vår avsikt är att 

konsolidera demokratin och inte orsaka en politisk polarisering av landet). 

Esteruelas medger att denne hade föredragit ett annat utfall men att det var 

nödvändigt med en ny reform och att det nya konstitutionella kapitlet skulle 

påbörjas i enighet. Alianza Popular hade från första början ingen avsikt att rösta 

ner något. Det nya politiska systemet och domstolarna har förändrats till det bättre 

ändå. De kommer anpassa sig och kämpa på denna nya spelplanen. Det som lyfts 

upp är att Alianza Popular fortfarande känner stor respekt för Fransisco Franco 

och Esteruelas påpekar att problemen blev tydliga när en sådan viktig figur nu 

saknades. Det är därför som en reform var nödvändig vilket Franco gjorde det 

enkelt att göra. Vad som förvånansvärt också lyfts upp av Esteruelas är Fernando 

Suárez roll som beskrivs vara väldig positiv i avsikt och resultat. Det är en man av 

hög kaliber (Merida, 1976, s.12). 

De relevanta enheterna i denna artikel är Esteruelas, Suárez, regering och 

Alianza Popular. Esteruelas får mästersignifikanten god karaktär. Suárez blir 

tilldelad mästersignifikanterna positiv och hög kaliber. Regeringen bär på 

mästersignifikanterna segrare och styrka. Alianza Popular har mästersignifikanten 

kämpe. Denna diskurs har två nodalpunkter: reform och demokrati. De tecknen 

som är ordnas efter nodalpunkterna är proportionell system, majoritet system och 

enighet. Det är så Esteruelas och Alianza Poplular är insider men Suárez och 

regeringen befinner sig i en högre insider position. 
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Detta är det stora spelplanen i betänkande/förhandling arenan. Allting avgörs i 

dessa förhandlingar. Tidigare outsiders är nu insiders i denna arena och förhandlar 

med den tidigare eliten som har lyckats hålla sig fast vid sina insiderpositioner. 

5.8 Pactos de la Moncloa (1977) 

5.8.1 Reflexiones de un elector sin partido 

Reflexiones de un elector sin partido (Reflektioner av en välja utan parti) är en 

ledare av Julián Marias som kastar ljus över de problemen som finns inför valet. 

En viss mängd spanjorer som är del av de partier som nu finns men hur många 

som faktiskt är medlemmar i partier är okänt. Det är troligt att majoriteten av 

spanjorerna inte tillhör något parti. Partierna har funktionen att inge hopp om 

framtiden genom sina program, alternativ, förslag, frestelser och incitament. De 

presenteras som olika vägar för framtiden. Det finns alldeles för många politiska 

alternativ som leder till att de alla förlorar betydelse. Några koalitioner har 

chansen att få tillräckligt med många röster för att bli handlingskraftiga. De 

riktiga och verkliga valen är väldig begränsade. Det finns vissa som ställer upp i 

valet på grund av egna intressen. Enlig lagstiftningen är alla listorna integrerade 

och därför tillåter kandidater inta lägre befattningar. Vissa kandidater trycker på 

att alla måste gå och rösta. Det finns ett problem med detta och det är att i en 

demokrati ska valet utse lagstiftare som reflekterar landets komposition. Detta 

faller om väljare röstar för att de måste och inte utifrån deras personliga 

uppfattning. Det är ens röst som avgör. Demokrati behöver validering och 

legitimitet. Det blir annars anti-demokratiskt. Det huvudsakliga problemet är om 

sektorer vet vad de vill ha. De flesta spanjorer har inte någon erfarenhet av val och 

demokrati. I fyrtio år har Spanien lidit av den officiella propagandan om att folket 

inte kunde välja. För mycket vikt kan läggas på val. Det är inte om evig frälsning 

eller fördömelse, liv och dör eller ens välja mellan föreställningar om liv och 

historia. Allt detta är för totalitära partier och ska förbli där. Dessa har inte val. 

Demokrati är något mer anspråkslös och intressant. Sen ger Marias några råd inför 

valet (Marias, 1977, s. 7). 

De relevanta enheterna är spanjorer, partier och kandidater. Spanjorer bär på 

mästersignifikanten ignorans och oerfarenhet. Partier har mästersignifikanten 

svag. Kandidater tilldelas mästersignifikanten egenintresse. Diskursen har 

demokrati som sin nodalpunkt. Tecknen som ordnas efter demokrati är legitimitet, 

validering, röst och val. Det finns ett diskursivt fält var totalitära partiers 

föreställningar hamnar inom. Här går det att anse de partier som inte är svaga som 

insiders även om det är få men de flesta är svaga och därför outsiders. 
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5.8.2 Un pacto para consolidar la democracia 

Den sista artikeln är Un pacto para consolidar la democracia (En pakt för att 

konsolidera demokratin) som handlar om undertecknandet av det sista avtalet; det 

politiska avtalet. Detta är ett av de avtalen som inte undertecknades i Moncloa. 

Alla parlamentspartier förutom Alianza Popular tecknade under detta avtal. Det 

lade upp reglerna för det politiska spelplanen. Pacto de Moncloa visar verkligen 

på förhandlingar mellan regeringen och oppositionen i vänstern. Avtalet behandlar 

ekonomi, arbetsrätt, partipolitik, frihet och medborgliga rättigheter, val, straff, 

associerings- och samlingsfrihet, allmän ordning och omorganiseringen som är 

viktig för att häva Fransisco Francos förtryckande lagordning. Detta avtal 

representerar det fria valet av regering och oppositionen från vänstern; förändra 

Spanien till en demokrati. Alianza Popular, som består av neofranquistas, vägrar 

att tolerera friheten vilket inspirerade till avtalen som gjordes. Detta avtal 

försäkrar inte demokratin. Den ekonomiska lagstiftningen ska ses som ett redskap 

för företagare och arbetare att röra sig inom. Landets ekonomi har försämrats 

under Fernando Suárez och regeringens tid. Suárez anses ha visat sig vara 

inkompetent inom ekonomisk politik. En regering med katalanska och baskiska 

politiker är nog det ända lösning tillgänglig. Suárez och de regeringskamrater som 

tillhörde den gamla regimen är villiga att identifiera sig med vilken politisk 

hållning som hels för att kunna förbli vid makten. De skulle bara försöka föra 

tillbaka den auktoritära högern. De kommer inte bli tillåtna att bilda skapa något 

parlamentarisk alternativ. Det är inte troligt att förre detta franquistas förvandlats 

till demokrater. Det kanske går eller så leder det till kaos (EP, 1977). 

De relevanta enheterna är Alianza Popular och Suárez. De mästersignifikanter 

som Alianza Popular får är franquistas och intolerans. Det är bättre än de 

mästersignifikanter Suárez tilldelas: förhandlare, inkompetent, auktoritär och 

franquistas. Diskursen har nodalpunkten parlamentsalternativ. De tecken som 

ordnas efter nodalpunkten är lösning och kaos. Alianza Popular är en outsider 

eftersom partiet inte har tolerans gentemot andra partiers uppfattningar vilket 

leder till isolation. Suárez är däremot en insider som är beredd att förhandla med 

alla. 

Trots alla förhandlingarna försöker partier mobilisera sig i form av politiska 

allianser. På så sätt befinner sig partier i båda handlingsarenor. 

Hur Suárez tilldelas en sådan betydelse visar på hur fria tidningar är nu 

jämfört med innan. Det är tydligt om att skribenter rättade sig efter regimen trots 

att censur hade lyfts. 

5.9 Den slutliga analysen 

5.9.1 Del I 

I början av 70-talet fanns det redan spänningar i luften. Påven ansåg att en form av 

hegemonisk intervention var nödvändig. Detta gjordes genom att forma om 
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mästersignifikanten kristen och ta sig an diskursen som hade revolution som 

nodalpunkt. Tecknen fred och krig inordnades här. Det verkar som att det gav 

utdelning eftersom folket inte refererade till revolution längre utan till evolution. 

Folket började ta avstånd från våld. Den enda diskursen var det inte rådde någon 

form av antagonism var den som hade våld som nodalpunkt. 

Fransisco Franco och prins don Juan Carlos de Borbón var de största insiders 

som befann sig mitt i diskursen som hade demokrati som nodalpunkt. I denna 

diskurs var prins don Juan Carlos de Borbón den som levde upp till folkets 

kriterier och förväntades bli nästa regeringschef. Folket hade hopp om att när 

detta hände skulle denne ledda transitionen till demokrati men aldrig styra. Franco 

hamnade ibland i skuggan på grund av detta. 

Det fanns en diskurs som var kopplad till alla de andra. Denna diskurs var den 

som hade nodalpunkterna demokrati, val och reform. Ett exempel på detta är 

tecknet enighet som tillhörde denna diskurs men försöktes hela tiden ersättas med 

ett annat tecken som var samexistens. Ett annat exempel är att det försöktes ge 

element till demokrati som frihet negativt laddade betydelser. Detta var en väg in i 

diskursen och oskadliggöra den. Det rådde antagonism mellan den diskurs som 

regimen förde och den diskurs som folket förde. 

5.9.2 Del II 

I början av 70-talet fanns det spänningar i luften men inte mer än så. Det går att se 

att många var missnöjda med detta. De försökte mobilisera folket utan resultat. 

Till syne verkade det som att inga aktörer och grupper genomförde kollektiva 

handlingar och protesterade. De som försökte försvann samma stund som de blev 

till på grund av rädslan till polisen. Det var i alla fall vad regimen ville få det att 

se ut som. Fransisco Franco reste till olika regioner för officiella och inofficiella 

förhandlingar för att upprätthålla fred. Trots att Franco lyfte förtryckande 

lagstiftning i regioner så krävdes det mera. Förmodligen på grund av att de 

auktoritetsmönster som tidigare fanns i regionerna var vad det strävades efter att 

få tillbaka vilket inte var i närheten av vad Franco hade gett dem. Det är först när 

Franco utser Carrero Bianco till sin efterträddare som en reaktion uppstår. 

Regimens hållbarhet var låg och det var kanske så att Franco antog att detta kunde 

föra grupper i regimen närmare. Det hände inte i och med att Bianco mördas. Det 

var ett tydligt meddelande om att regimen upphör med Franco. När Franco 

hamnar i sjuksäng börjar samhällsordningen att falla isär. Folket börjar mobilisera 

sig och protestera. Regeringen går ut att de inte tänker ge vika och göra vad som 

är nödvändigt för att upprätthålla ordningen; användningen av våld. Det är nu utan 

någon tvekan om att folket gett sig ut i mobilisering/protest arenan och att 

samhällsordningen hade fallit. Prins don Juan Carlos de Borbón utses slutligen till 

Francos efterträdare. Inte långt efter att den nya kungen av Spanien svurits in går 

Franco bort. Regimen hade nu ingen legitimitet utan Franco och förlorat all sin 

beslutseffekt. Nu var regimen inte kapabel till någonting. Det fanns inget annat 

val än att återinföra demokrati i Spanien. Det skapades nya partier och koalitioner. 

Detta var mobilisering inför de förhandlingarna som skulle komma. Striderna 
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utkämpas i betänkande/beslut arenan. Förhandlingarna var många men till slut 

konsoliderades demokratin i Mocloa den 20 oktober 1977. Alla skrev under 

avtalen förutom Alianza Popular. 
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6 Slutsatser 

Kung Juan Carlos I gjorde inget på eget initiativ. Återinförandet av demokrati var 

det enda valet. Folket accepterade honom som kung med ett enda syfte; återinföra 

demokrati. Han var menad att återinföra demokrati men aldrig mer än så. Efter att 

Fransisco Franco gick bort var regimen ett enda tomt skal. 

Det var omöjligt för Kung Juan Carlos I att ta över efter Franco. Regimens 

hållbarhet var redan i början av 70-talet på väg att falla. När Franco hamnade i 

sjuksängen föll samhällsordningen. Slutligen gick Franco bort och tog med sig 

regimens legitimitet och beslutseffekt. Det som fanns kvar av regimen var ett tomt 

skal. Det skulle aldrig kunna klara av att regera över Spanien. 

Anledningar till varför Kung Juan Carlos I utsågs slutligen till Francos 

efterträdare är flera. Kung Juan Carlos I hade folkets tillit och var omtyckt som 

ingen annan i Spanien. Diskursen i Spanien visade detta tydligt. Folket skickade 

ett tydligt meddelande om att regimen skulle upphöra att finnas med Franco 

genom mordet på Carrero Bianco. 

När det kommer till vilken betydelse som olika aktörer och grupper hade i 

återinförandet av demokrati i Spanien så hade ingen större betydelse än den andra. 

Kung Juan Carlos I blev statschef på grund av att folket inte tillät någon annan 

inta denna position men med en begränsad makt. Folket mobiliserade sig till att 

utföra kollektiva handlingar, demonstrationer, protester och bilda partier och 

koalitioner. Partiledarna som var en del av folket intog sen plats vid 

förhandlingsbordet. De befann sig på alla handlingsarenor. Fernando Suárez hade 

en betydande roll också. Genom att förhandla med alla parter gick det att 

återinföra och konsolidera demokratin i Spanien. Suárez tillhörde den förra 

regimen och förblev kvar vid förhandlingsbordet. Alla parter spelade en 

betydande roll i demokratiseringen av Spanien. 

När det kommer till kritan så skedde det en demokratisering i Spanien på 

grund av att efter Francos bortgång kollapsade regimen. Kung Juan Carlos I hade 

inte något annat val än att leva upp till folkets förväntningar för att denne kunde 

styra med den regim som fanns kvar. 
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