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Abstract  
 

VOX developed out of the largest right-wing party, Partido Popular, and has since the 

announcement of their candidature 2013, acquired an increasingly stable support from the 

voters. Since the election 2018 they became the third biggest party in Spain. One of the core 

elements of VOX´s political discourse is the term Reconquista. Essentially this term is a historic 

religious term denoting the successive elimination of Muslim occupied area on the Iberian 

Peninsula and have through the Spanish history constituted a part of the Spanish identity and 

still do. This is the subject that I address in this paper, using a critical discourse analysis, I´ve 

examined how VOX interpret and use the term Reconquista on social media. The material used 

for this paper is constituted of three Instagram posts and three Youtube videos.  

 

The results show that VOX interpret the term Reconquista as a source for the “true” Spanish 

identity. The analysis identified three themes that constitutes VOXS´s interpretation of the 

Reconquista, namely, the significance of places in the material, two contrasting world concepts, 

and lastly, War.  Through this interpretation VOX uses the term Reconquista as scale to 

construct a subjective “we” and “them” scenario. The term Reconquista is also used as a 

yardstick to measure how Spanish an entity is.  
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1. Introduktion  
 

1.1 Inledning 
 

Ett flertal anspråk har gjorts på att besitta den rätta historiska tolkningen av Spaniens historiska 

kulturella alster alltifrån katolska historiker till kommunister och den senaste aktören, det 

konservativa partiet VOX.1 Denna uppsats har genomfört en kritisk diskursanalys av partiets 

Instagram- och Youtubesida för att granska hur VOX tolkar och använder sig av begreppet ”La 

Reconquista”. I dagens samhälle begagnar många politiska partier sig av sociala medier för att 

förkunna sina budskap. Följaktligen finns det skäl att granska den information som produceras 

på dessa plattformar, i synnerhet när religiösa begrepp som reconquistan är involverade.  

 

Begreppet reconquistan har varit monumentalt viktigt i religionshistorien och fortsätter än idag 

att vara angelägen för både kristendomen och den spanska staten. Detta begrepp utgör en viktig 

grundval i det kollektivt vedertagna spanska historiska minnet och förknippas med nationens 

identitet. Reconquistan är ett väl omdiskuterat och omstritt ämne eftersom det åsamkat och 

alltjämt åsamkar problem för minoriteter i Spanien.  

 

Idag är sociala medier en stor del av människors liv och influerar dem mycket. Merendels 

granskar inte människor de dubiösa försöken av aktörer att konstruera en förenklad världsbild 

genom att förmedla noga utvalda motiv för att binda vissa folkgrupper med ett specifikt epitet. 

Följaktligen är det intressant att analysera varför VOX idag, i ett sekulärt Europa, använder sig 

av detta begrepp. Därför finner jag det intressant att undersöka detta ämne. 

 

Religionshistorikern Russel T. McCutcheon ställer sig frågan: vad finns i ett ord?2 Han 

diskuterar problematiken med att definiera ett fenomen och vad det avslöjar om aktören som 

författade en viss definition. På svenska kan begreppet närmast översättas till ”återerövringen”. 

I en summarisk beskrivning är det den succesiva återerövringen av den iberiska halvön som 

hade styrts av muslimska härskare under åtta århundraden. Den iberiska halvön har hyst en 

brokig samling kulturer och civilisationer som sina inneboenden, och det som idag anses vara 

den spanska kulturen är en hybrid av iberiska, keltiska, feniciska, romerska, gotiska, judiska 

och muslimska inslag. De ”icke-kristna” lämningarna, synnerligen de muslimska, har i långliga 

tider varit problematiska faktorer för stabiliserandet av en vedertagen historisk uppfattning i 

Spanien. Historikern John Tolan skriver: “The notion of reconquista goes to the heart of the 

problem of Spanish historical identity.”3 Predikamentet om den spanska identiteten blir 

uppenbar när man noterar att det har gjorts ett flertal anspråk på att besitta den rätta historiska 

tolkningen av Spaniens mångfacetterade kulturella arv. Synen på reconquistan bestämmer 

vilken politisk tillhörighet som en aktör förespråkar. 

 

I eftersvallet av nationsbyggandet och nationalismen förefaller det naturligt att förknippa en 

nation med enbart en konfession, som i sin tur avgör vad som utgör en nations kulturella arv. I 

skapandet av en nationell gemenskap i protestantiska delar av Europa, i tidig modern tid, 

uppmuntrades bibelläsning; i Spanien var detta inte fallet emedan katolska prästerskapet 

                                                           
1 Se avsnittet “Reconquista i politisk diskurs” i uppsatsen. 
2 Russel T. McCutcheon, Studying religion: An introduction. 2. uppl. New York: Routledge. 2019, sid.13. 
3 Alejandro García-Sanjuán. Rejecting al-Andalus, exalting the Reconquista: historical memory in contemporary 

Spain, Journal of Medieval Iberian Studies. Vol. 10, nr. 1, 2018, sid. 128.  
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fruktade nya Lutherinspirerade upprorsmakare.4 De ville inte ha nya propagandavågor och 

spridningar av pamfletter. Följaktligen var de nödgade att tillgripa andra medel för att skapa 

och forma folkets tro och gemenskap. Den katolska kyrkan begagnade till exempelvis sig av 

sporadiska missioner, utrensning av kättare, eller teaterpjäser som förmedlade katolska 

budskap.5 Den största motivationen till ett katolskt kristet beteende var inkvisitionens 

”försagda” anmodan till förbättring av folkets moral.6 Vad som emellertid uppmuntrades av det 

katolska prästerskapet var vördnaden inför bilder, platser, objekt och deltagande i officiella 

ceremonier.7 

 

Det katolska prästerskapet ansåg det ovidkommande och onödigt att en person kunde eller 

skulle läsa bibeln för att vara en from katolik. I mångt och mycket var det inte rekommendabelt, 

det kunde till och med vara farligt att läsa bibeln för att upprätthålla en from livsstil.8 

Läskunnigheten har i senmodern tid ökat markant och analfabetism nästintill upphört i Europa, 

men bilder, platser och objekt fortlöper att influera katolicismen.  

 

Av denna anledning finner jag det intressant att studera hur kristna motiv används av aktörer i 

sociala medier för att erinra folk om ett gemensamt kulturellt arv, en religiös tillhörighet och en 

identitet, speciellt i ett land som proklamerat sig för att vara djupt katolskt.  

 
 

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att granska och analysera hur partiet VOX tolkar och använder sig 

av ”La Reconquista” på sociala medier. Detta ämnar jag genom att göra en analys av tre bilder 

och tre tal, därmed försöka utvinna hur partiet förstår och använder sig av begreppet.  

 

Genom historien har bilder använts flitigt av kyrkan för att dels redogöra bibelns innehåll till 

de illitterata, dels har bilderna agerat som en erinran och därmed som ett förstärkande element 

för tron. Ergo förefinns det en signifikans att analysera hur VOX använder sig av religiösa 

motiv i bilder på sociala medier.  

 

Mitt syfte är inte att vederlägga partiets tolkning på historien, eller huruvida dess åsikter är 

felaktiga. Mitt syfte är inte heller att visa min personliga åsikt med partiets värderingar, utan 

endast granska och se huruvida VOXs diskurs åsamkar till social orättvisa utifrån den kritiska 

diskursanalysens alla regler.  

 

 

1.3 Frågeställningar 
 

1. Hur tolkar VOX begreppet Reconquista? 

 

2. Hur använder VOX begreppet Reconquista på sociala medier? 

 

 

                                                           
4  José Álvarez – Junco, Spanish identity in the age of nations, Manchester: Manchester University Press, 2011, 

sid. 206-207. 
5 Álvarez – Junco, Spanish identity in the age of nations, sid. 206. 
6 Álvarez – Junco, Spanish identity in the age of nations, sid. 207. 
7 Álvarez – Junco, Spanish identity in the age of nations, sid. 207. 
8 Álvarez – Junco, Spanish identity in the age of nations, sid. 208. 
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1.4 Teori och Metod 
 

I uppsatsen har jag använt mig av en kritisk diskursanalys (CDA) för att ge svar på de 

frågeställningar som uppsatsen velat besvara. Metodens mål är att utforska kopplingar mellan 

språkbruk och socialpraxis. Metodens fokus ligger på att undersöka vilken roll som 

diskurspraxis innehar i vidmakthållandet av social ordning och förändring.9 En kritisk 

diskursanalys innehar en funktionalistisk syn på språk, d.v.s., en analys av språkets påverkan 

på det sociala planet.10 Denna metod vilar på ett socialkonstruktivistisk teoretisk grund som 

konstaterar att de värderingar och åsikter som är vedertagna i ett samhälle är socialt 

konstruerade.11 

 

Den kritiska diskursanalysen har ingen strikt analysram utan forskaren som utför en studie 

bestämmer individuellt vilka verktyg som är nödvändiga för att uppnå svar på sina 

frågeställningar.12 Det finns en uppsjö av olika versioner av kritiska diskursanalyser. Denna 

uppsats har använt sig av två olika analysverktyg för det utvalda materialet. Norman 

Faircloughs version har använts för den lingvistiska analysdelen och Gillian Roses version har 

använts för den visuella analysdelen.  

 

1.4.1 Faircloughs version 

 

Enligt denne författare skapar diskurser sociala identiteter, regler för sociala relationer och 

kunskaps- och meningssystem.13 Faircloughs version utgörs av tre olika dimensioner i ett 

diskursivt event, den textuella, diskursiva praktiker och social praktiker.14  
 

Den textuella dimensionen är analysens genesis. Materialet i denna dimension är inte enkom en 

text, utan bemärkelsen av ordet i diskursanalys menas att en ”text” kan bestå av: texter, bilder, 

tal eller en kombination av dessa element. Texten analyseras utifrån ett flertal verktyg såsom 

ordval för att benämna objektet i fråga, grammatik, metaforer, etos, etc. Enligt Louise Phillips 

och Marie-Anne Jörgensen kommer dessa verktyg förtydliga hur konstruktioner av 

verkligheten, sociala identiteter och sociala relationer skapas i materialet.15 Jag har i min 

textanalys fokuserat på hur olika sociala aktörer konstrueras och därefter granska hur 

relationerna mellan dessa aktörer konstrueras.  

 

Detta har undersökts genom att fokusera på specifika aspekter av texten för att uppnå ett önskat 

svar på mina frågeställningar. Jag kommer att granska: ordval, hur man refererar till aktörer, 

”Predikation”, vilka värderingar och egenskaper som tillerkänns aktörer, transitivitet, 

relationen mellan aktörerna och de roller som de tillägnas i texten, och slutligen, modalitet, som 

granskar attityder, tillexempelvis om författaren är positivt inställd eller åsikter om giltigheten 

till ett faktum eller händelse.16 Valet av en specifik modalitet konstruerar hur sociala relationer 

                                                           
9 Louise Phillips och Marianene W. Jörgensen, Discourse analysis: as theory and method, London: Sage 

publication, 2002, sid. 61. 
10 John E.  Richardson, Analysing magazines: An approach from critical discourse analysis, Basingstoke: 

Palgrave Macmillan, 2007, sid. 26. 
11 Phillips och Jörgensen, Discourse analysis, sid. 61. 
12 Titus Hjelm, “Discourse Analysis”, i Routledge Handbook of research methods in the study of religion, 

redigerad av Michael Stausberg och Steven Engler, New York: Routledge, 2011, sid. 142. 
13 Phillips och Jörgensen, Discourse analysis, sid. 67. 
14 Richardson, Analysing magazines, sid. 37.  
15 Phillips och Jörgensen, Discourse analysis, sid. 83. 
16 Richardson, Analysing magazines, sid. 59. 
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och kunskaps- och betydelsessystem uppfattas.17 Uppsatsens fokus har varit på materialets 

textuella dimension. 

 

Den diskursiva praktikdimensionen analyserar hur en text är producerad och hur den är 

mottagen. D.v.s., denna dimension präglas av en formningsprocess; texten utformas av 

författaren men samtidigt formar genren textens utformning och bestämmer hur produktion 

genomförs av författaren. Denna dimension är svår att skilja från den första efter de i huvudsak 

undersöker samma sak, i Faircloughs metod utgör dessa två skilda dimensioner vilket inte görs 

av andra versioner i kritisk diskursanalys.18 Huvudpoängen är att identifiera en intertextuell 

kedja som markerar vilka diskurser som ligger som grund för texten.19 D.v.s. vilka diskurser 

och vilka andra texter forskningsmaterialet är konstruerat av. 

 

Den tredje och sista dimension är sociala praktiker, vilket innefattar relationen mellan en texts 

budskap och hur läsaren sedan tolkar texten och transformerar detta till praxis i samhället. 

Frågor om vad texten förtäljer om institutionen eller samhället där den producerades 

uppkommer.20 Kommer texten påverka sociala relationer i samhället? Uppstår hierarkiska 

maktförhållanden, och hur uttrycks dessa? Förespråkar den ett vidmakthållande av en diskurs 

eller förfäktande till förändring?  

 

En viktig term i Faircloughs version är interdiskursivitet och intertextualitet. I en specifik 

diskurs finns en diskursiv ordning som innefattas av ett flertal diskurser och genrer inom en 

specifik institution eller social domän. Dessa diskursiva ordningar bestämmer hur man 

kommunicerar. Vid social förändring ser man nya kreativa kombinationer av en diskursiv 

ordning, en ny mix.21 I vidmakthållandet av en specifik diskursordning tyder på en vilja till att 

upprätthålla en viss diskurs och struktur i samhället. Följaktligen, en granskning av en diskursiv 

ordning kan ge svar på hur en specifik diskurs förhärskar inom ett samhälle. Enligt Faircloughs 

teori är en hög interdiskursivitet sammankopplat med förändring, och där det motsatta är ett 

bevarande av den hegemoniska diskursen som råder.22 

 

1.4.2 Roses version 

 

Förutom Faircloughs version har denna uppsats även använt Gillian Roses visuella 

diskursanalys nr.1 för att granska bilderna.23 Det innefattar ett fokus på bildens sociala 

produktionsplats som ställer frågor som: vem, när, till vem och varför en målning har 

producerats. Genom detta kan olika svar utvinnas beroende på vad forskaren eftersöker. Denna 

metod tydliggör vilka sociala och politiska identiteter som är manifesterade i bilden samt 

identifiera de intertextuella nät som kan identifieras.24  

 

Bilder analyseras i denna metod via ett flertal steg.  Det inledande steget är att granska bilden, 

likt en lingvistisk analys dock gör man det via bildens komposition.25 Jag kommer enkom 

                                                           
17 Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, Lund: Studentlitteratur 

AB, 2000, sid. 88. 
18 Winther Jörgensen och Phillips, Diskursanalys som teori och metod, sid. 74–75. 
19 Winther Jörgensen och Phillips, Diskursanalys som teori och metod, sid. 87. 
20 Richardson, Analysing magazines, sid. 42. 
21 Winther Jörgensen och Phillips, Diskursanalys som teori och metod, sid. 77.  
22 Winther Jörgensen och Phillips, Diskursanalys som teori och metod, sid. 88.  
23  Gillian Rose, Visual methodologies: An introduction to researching with visual material, 4. uppl., London: 

Sage Publications Ltd, 2016, sid.186--219. 
24 Rose, Visual methodologies, sid. 30. 
25 Rose, Visual methodologies, sid. 206.  
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fokusera på att begrunda faktorer som motiv, symboler samt expressivt innehåll, bildens känsla, 

etc. Genom att begrunda bildens motiv och konstnärens val av motiv, kan man förnimma viktiga 

symboler som leder vidare till nästa steg i analysen.  

Steg två är att kodifiera olika teman i bilden, och därefter tolka dessa för att identifiera en möjlig 

diskurs. Fördelen med att använda sig av en diskursanalytisk metod i tolkning av bilder är att 

metoden i fråga är ytterst noggrann i granskning av bilder och dess intertextualitet som bildens 

budskap är en del av. Metoden söker att förtydliga hur social ojämställdhet och hur diskursiv 

makt porträtteras.26   

 

I visuella studier är det vedertaget att bilderna själva har en agens, dock ska det inte förglömmas 

att teoretiker även betonar vikten av att granska hur en beskådare ser bilder. Människor tittar 

aldrig enkom på en sak, människor tittar alltid på ett objekt och dess relation till oss själva.27 

Således kan det enkelt förstås att bilder är potenta medel för att framföra en specifik diskurs. 

Bilder framför en förståelse av världen (diskurs). ”Visualitet” är ett grundläggande begrepp i 

visuella studier. Begreppet innefattar att människors syn på saker är konstruerade, hur vi tolkar, 

hur vi ser och vad vi kan se beror på en kulturell konstruktion.28 En bild är aldrig en oskyldig 

entitet, därför är de viktigt att granska bilder.  

 

Boken Visual Methodologies av Gillian Rose behandlar visuella studier på ett bra och 

lättförståeligt sätt. Den ger olika metodmöjligheter till att granska bilder. Boken utgör en viktig 

källa till dem som ämnar att studera visuella ting, dock behandlar boken vissa ämnen för 

lättvindigt och summariskt vilket lämnar tvivel angående diverse tillvägagångsätt för att utföra 

en analys. Rose ger en generell vägledning och beskriver inte grundligt nog analysverktygen. 

Därför valde jag att använda mig av en annan bok som diskuterar specifika detaljer som går att 

uppmärksamma i bildanalyser. Gunther Kress och Theo Van Leeuwens bok ”Reading images: 

The grammar of visual design” som var mycket detaljerad till hur vissa aspekter avgör 

budskapen i bilder. Jag fann denna bok omistlig i mitt arbete.  Boken skriven av Kress och 

Leeuwen fungerar i detta arbete som auxiliär stomme till Roses bok.29  Deras fokus ligger på 

att grundligt analysera en bild genom ett flertal olika kompositionella faktorer. När jag använt 

mig av Kress och Leeuwens bok i analysen har detta referats så läsaren kan tydligt notera vilken 

forskares verktyg som används.  

 

 

1.5 Källmaterial  
 

Primärmaterialet innefattas av tre Instagram-inlägg samt tre transkriberade videoklipp som 

publicerades på Youtube vid valen 2015 och 2018 som VOX deltog i. Videoklippen är relativt 

korta, den längsta sträcker sig till max två minuter. Jag gör konstaterandet att videoklipp från 

valkampanjer bör vara korta och koncisa för att ”fånga” en möjlig väljare. Talen som analyseras 

tillhör således inte genren långa tal. Materialet består följaktligen av ”data” hämtat från sociala 

medier.  

 

Mitt primära material består som sagt av två olika typer, dels transkriberade videoklipp samt 

inlägg på den sociala medieplattformen Instagram. För att kunna tydliggöra budskapen i 

materialen och senare kunna analysera deras innehåll, är det nödvändigt att definiera ett 

                                                           
26 Rose, Visual methodologies, sid. 217.  
27 Rose, Visual methodologies, sid. 18.  
28 Rose, Visual methodologies, sid. 3. 
29 Gunther Kress och Theo Van Leeuwen, Reading images: The grammar of Visual design, London: Routledge, 

1996. 
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Instagraminläggs fundamentala egenskaper. Ett inlägg utgörs av ett foto i kombination med en 

summarisk text. Således blir det flagrant att en granskning av ett inlägg nödgas två olika 

metoder, en visuell och en textuell. Den kompletterande texten på inläggen avgör hur vi tittar 

på bilden.30 Texten förstärker och betonar de budskap som producenten vill ska 

uppmärksammas. Därför kan det vara besvärande att inte beakta att inläggets text och enbart 

fokusera på bilden. Det ska förtydligas och noteras att materialets originalspråk är spanska. För 

att kunna genomföra studien har materialet översatts från spanska till svenska av mig. Jag är 

inte en professionell översättare dock har jag goda kunskaper i det spanska språket, vilket ger 

mig en god förutsättning för att göra materialet och studien rättvisa.  
 

1.6 Avgränsning  
 

Med tiden som är allokerad samt det omfång som stipulerats för uppsatsen i åtanke, nödgas jag 

avgränsa materialet för att kunna tillgodose dessa krav. VOX har publicerat mer än 1300 inlägg 

på Instagram sedan partiet startade sitt konto i april 2016. Valet av dessa inlägg som materialet 

bygger på är ett sammanställande av samtliga inlägg på VOX sida med motiv med religiösa 

konnotationer, sedermera komprimerades dessa till de tre stycken som förtydligar det ämnet 

som jag ämnar studera.  

 

I visuella studier förekommer ofta ett stort fokus på hur ett foto har producerats, d.v.s., till 

exempelvis om bilden är målad eller fotograferat. Det är två helt olika processer att framställa 

dessa objekt vilket onekligen är intressant, dock inte relevant för min studie. Jag kommer 

därmed inte behandla den aspekten av analysen grundligt. Det som undersöks är diskursen som 

finns i bilden, följaktligen studerar jag inte produktionen av en bild.  

 

Denna uppsats kommer inte göra några konstaterande huruvida VOX historiebruk är valid eller 

ej. Diskussionen om Spaniens ursprung har pågått under många årtionden. Det är en diskussion 

som är djupt intrikat och komplex.  Av denna anledning kommer jag ej att försöka gendriva 

VOXs argument utan enkom förtydliga svar på de frågeställningar jag ställt.  

 

Ytterligare en avgränsning som jag nödgas göra är ett steg i Faricloughs diskursanalys, närmare 

bestämt i den diskursiva praktiken. Det involverar produktionen samt mottagandet av en text. 

Jag har flyktigt berört produktionen av materialen i denna studie. Dock mottagandet av texten 

kommer ej granskats eftersom det involverar en granskning av kommentarerna. Vilket kräver 

mycket utrymme som nödgar ett större omfång på uppsatsen, ytterligare är detta enormt 

tidskrävande. Således i brist på båda dessa faktorer har jag avgränsat min studie till den rådande 

formen. 
 
 

1.7 Disposition  
 

Uppsatsen har disponerat på sätt att det följande avsnittet diskuterar jag först vad begreppet 

Reconquista har haft för betydelse genom historien. Senare i samma avsnitt redogör jag hur 

begreppet har använts inom den politiska diskursen. Därefter följer avsnittet Diskussion där jag 

diskuterar uppsatsens resultat samt hur den relaterar till olika diskurser. Uppsatsen avslutas med 

avsnittet Slutsatser. 
 

 

                                                           
30 Gillian Rose, Visual methodologies, sid. 206. 
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2.  Bakgrund och tidigare forskning 
 

2.1 Reconquista i historiska skrifter 
 

Historikern O´Callaghan menar att man inte ska se begreppet reconquista som något statiskt, 

bestående av samma innehåll genom årens gång, utan begreppet är dynamiskt som har bytt 

skepnad och mening under många hundra år.31  Diskussionen om när begreppet för första 

gången uppkom är ”infekterat” eftersom olika spanska identiteter står på spel för vederbörande 

aktörer. Vissa historiker påstår att begreppet förekom första gången på nionde århundrandet i 

latinska kyrkotexter, men det var bara en handfull texter som omnämner reconquista.32 Dock 

under 1200-talet ökade produktionen markant av texter som nämnde reconquista. Detta hade 

naturliga förklaringar eftersom det politiska läget gynnade de kristna spanska kungarna till följd 

av korståg och påvliga dekret.  Det är först då man kan prata om reconquista som ett mäktigt 

ideologiskt verktyg, menar O´Callaghan.33  

 

Denna uppfattning som beskrivs ovan förs av många historiker. Denna uppfattning har blivit 

vida kritiserad av andra forskare som menar att begreppet myntades först på 1700–1800 talet i 

samband med romantiken och nationalismen.34 ”La reconquista”, menar medeltidshistorikern 

García–Sanjuán, uppkom tidigast med framväxten av katolsk nationalism.35 Hans tes stöds av 

studien ”De la Restauración a la Reconquista” av Ríos Saloma, som har granskat krönikor från 

tidigt 1500 till 1800-talets slut.36 Hans studiesyfte var att notera när la reconquista för första 

gången förekom med samma innebörd såsom det har idag. Ríos Saloma menar att i de tidiga 

krönikorna hette återerövringen inte reconquista, utan restauración (återställandet). Innebörden 

av det senare begreppet diskuteras nedanför. Detta gendriver tillexempelvis O´Callaghans tes 

att reconquista förekom redan på 1200-talet.  

 

På 1500-talet gjordes försök av präster och munkar till att sammanställa den uppsjö av 

fragmentariska berättelser som fanns om Visgoternas fall och muslimska invasionen. En 

Ambrosio de Morales försökte sammanställa de ofta motsägande berättelser som fanns om 

goternas fall, där kontentan i de Morales text, menar Ríos Saloma, är att ”återställandet” inte 

hade någon direkt religiös prägel. de Morales förtäljer att de kristna i de muslimskt 

kontrollerade områdena kunde och hade lov att utöva sin religion.37 Incitamentet till motståndet 

var av politisk art eftersom de kristna i norr uppfattade att deras forna ”landskamrater” 

behandlades som halvslavar under tunga beskattningar; de var förtryckta och deras frihet 

inskränkt. Följaktligen var det ett krig för politisk frihet.38  

 

Först på 1700-talet börjar det förekomma element som sammanfaller med den moderna 

versionen av reconquistan. Historikern Ferrera använder i sin bok om Spaniens historia ord som 

”vårt Spanien” och att återta ”vårt territorium” och ”våra biskopsstift”.39 Andra författare såsom 

José Manuel Martín skrev och fortsatte att utveckla dessa idéer om det enade, spanska samvetet. 

                                                           
31 Joseph F. O´Callaghan, Reconquest and crusade in Medieval Spain, Philadelphia: University of Pennsylvania 

Press, 2002, sid. 3. 
32 O´Callaghan, Reconquest and Crusade, sid. 18. 
33 O´Callaghan, Reconquest and Crusade, sid. 18. 
34 García Sanjuán, Rejecting al- Andaluz, sid. 129. 
35 García Sanjuán, Rejecting al- Andaluz, sid. 129. 
36 Martín Ríos Saloma, De la Restauración a la Reconquista: la construcción de un mito nacional(Una revisíon 

historiográfica Siglos XVI-XIX), En la España Medieval, vol. 28, nr. 10, 2005. 
37 Ríos Saloma, De la Restauración a la Reconquista, sid. 386. 
38 Ríos Saloma, De la Restauración a la Reconquista, sid. 388. 
39 Ríos Saloma, De la Restauración a la Reconquista, sid. 395–396.   



8 
 

Vilket innebar att det inte var olika kungariken vid muslimernas erövring utan spanjorer, ett 

folk och en nation.40 Det är först med historikern Ortiz y Sanz som ordet reconquista omnämns. 

Den första versionen av hans bok (1795) använde dock inte ordet reconquista utan ordet 

conquista (erövringen), först med den andra versionen (1841) förekommer ordet reconquista.41 

 

Det inte är säkert vem som ändrade ordet men det är säkert att det nu fanns ett begrepp 

reconquista, dock använde Ortiz y Sanz fortfarande ordet i återställandes bemärkelse. Endast 

spekulationer om varför begreppet uppstod mellan de två upplagorna kan diskuteras. Orsaker 

såsom Napoleons och Frankrikes invasion, eller förlorandet av de amerikanska kolonierna i 

kombination med ett flertal kuppförsök mot staten, är några av de spekulativa orsakerna.42 

  

Ríos Saloma konstaterar att först med Lafuentes (tidigare en präst) bok som utgavs 1850 som 

begreppet hade fått sin moderna innebörd, innefattande följande element: en historisk religiös 

kamp mellan muslimer och kristna. Samt fastställandet av reconquistans händelseförlopp 

mellan Covadonga 711 till Granada 1492.43  

 
 

2.2 Reconquista i politisk diskurs 
 

Det finns ett stort litterärt alster rörande ”la Reconquista” i Spanien. Att orientera sig bland 

dessa är inte enkelt, därför bör man betänka vad historikern Edward Hallet Carr skrev i sin bok 

”Vad är historia?”, där denne betonar betydelsen av att studera historikern innan man studerar 

de fakta som produceras av denne.44 Det är synnerligen applicerbart på den spanska 

historieskrivning om reconquistan, eftersom betydelsen av vad begreppets egentliga innebörd 

fluktuerar beroende på politisk tillhörighet.  

 

Det mångfacetterade kulturella arvet i Spanien blev problematiskt vid nationsbyggandet runt 

1700–1800 talet. Särskilt det muslimska arvet som var påtagligt i språket, stads- och ortsnamn, 

samt arkitekturen. I nationsbyggandet ingick det att hitta landets ”sanna identitet”, vilket gav 

upphov till en stegrande litterär produktion om Spaniens historia.45  

 

García Sanjuán menar att under 1800-talet utvecklades två huvudsakliga paradigm om Spaniens 

historia och identitet.46 Det var även två olika sätt att bemöta det oförnekliga muslimska arvet 

som fanns. Den första paradigmen såg det muslimska lämningarna som något väsensskilt från 

spanskheten. Den andra paradigmen uppstod direkt i motsatsen till den första, den betonade 

nödvändigheten att integrera det muslimska al- Andaluz som en del i den spanska identiteten.47 

De gemensamma faktorerna som finns mellan dessa, menar García Sanjuán, att båda är 

baserade på myter, förutfattade meningar, fördomar och anakronistiska inslag. Ytterligare är 

båda konstruerade ur spansk nationalistisk historieskrivning.48 Grundarna och förfäktarna för 

den första paradigmen kan beskrivas som konservativa, de var övertygade om att nyckeln till 

den ”sanna” spanska identiteten gick att finna i katolicismen.49 García Sanjuán väljer att 

                                                           
40 Ríos Saloma, De la Restauración a la Reconquista, sid. 396. 
41 Ríos Saloma, De la Restauración a la Reconquista, sid.  402. 
42 Ríos Saloma, De la Restauración a la Reconquista, sid. 402. 
43 Ríos Saloma, De la Restauración a la Reconquista, sid. 414.  
44 Edward Hallet Carr, what is history, 2 uppl., Basingstoke: Palgrave, 2001. 
45 García Sanjuán, Rejecting al- Andaluz, sid, 128. 
46 García Sanjuán, Rejecting al- Andaluz, sid. 128–129. 
47 García Sanjuán, Rejecting al- Andaluz, sid.  129. 
48 García Sanjuán, Rejecting al- Andaluz, sid. 129. 
49 García Sanjuán, Rejecting al- Andaluz, sid. 129 
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fokusera på den första paradigmen som är grundare till katolsknationalism. Detta sammanfaller 

bättre med mina frågeställningar i denna uppsats, vilket leder till att paradigm två vidare inte 

kommer att beskrivas mer.  

 

Lafuente, som jag nämnt tidigare, konkretiserade begreppet reconquista med sitt inflytelserika 

verk som utgavs 1850. Hans bok var vida populär och den förhärskande historieboken framtill 

början av 1900-talet.50 En anledning till bokens popularitet var att den prisade Spaniens historia 

och den spanska karaktären, därtill var den skriven av en spanjor, vilket var en ny företeelse. 

Majoriteten av de tidigare utgivna historieböckerna om Spanien var författade av utländska 

författare som karaktäriserade landet genom den så kallade svarta legenden, Spanien som ett 

bakvänt konservativt land stöpt i bigotteri.51 

Lafuentes bok bär tydliga spår av dåtidens storslagna idéer såsom nationalism och romantisk 

idealism som klart påverkat Lafuentes förståelse av Spaniens ursprung.52 Han uppfattade tre 

fundamentala historiska principer i skapandet av Spanien: en religiös, som räddade Spanien 

under kriser, kärleken för Patria (faderlandet), som skyddade landets frihet. Den tredje var 

monarkin i egenskap som den enande aktören av alla principerna.53 Synen på Spaniens historia 

utvecklade därmed en historisk teleologisk karaktär med målet att ena landet med en politisk 

och religiös symbios. Detta kulminerade under de katolska kungarna 1492. Äktenskapet mellan 

tronen och altaret är av yttersta vikt för denna historiesyn.54 Spanien har sedan efter de 

regenterna slutade regera, så har Spanien återigen blivit förtappade och förvillade. Idéerna som 

Lafuentes verk var oundgängliga för förståelsen av historien för nästkommande generation 

historiker. 

 

En av de viktigaste historiker och förfäktare för  den första  paradigm  var Marcelino Menéndez 

Pelayo som skrev ” Historia de los heterodoxos espanoles”, som var grunden för den spanska 

historieuppfattning under en långlig tid i den moderna historien.55 Spanien, enligt Menéndez 

Pelyao, var halva världens evangelist, hedningarnas ärkefiende, Trents ljus, Roms svärd och 

Sankt Ignatius av Loyalas vagga […] Detta är vår betydelse och vår enhet, vi har ingen 

annan.56 Denna uppfattning betydde att det muslimska arvets betydelse för Spanien var 

marginellt, eftersom katolicismen var spanskheten. Något anmärkningsvärt är att Menéndez 

Pelayo uppfattade att det var Visgoternas egna dumhet och försyndade som förorsakade att 

muslimerna kunde erövra landet. Enligt denne var det inte muslimernas förtjänst, utan ett 

gudomligt straff.57 Vad som för honom var obestridligt var det faktum att katolicismens roll var 

det enande elementet i Spanien, och det som föranledde osämjan och svagheten i landet var 

idéer från norr om Pyrenéerna (detta var en gendrivning av den svarta legenden). Arianism som 

introducerades från norr skapade osämja bland goterna och orsakade att de blev uppdelades i 

två konfessioner, vilket gav upphov till muslimernas seger, vilket Menéndez Pelayo var 

övertygad om.  

 

                                                           
50 Carolyn P. Boyd, Historia Patria: Politics, history, and national identity in Spain, 1875 – 1975. New Jersey: 

Princeton University Press, 1997, sid. 69. 
51 Álvarez – Junco, Spanish identity in the age of nations, sid. 214. 
52 Boyd, Historia Patria, sid. 68. 
53 Boyd, Historia Patria, sid.83.  
54 Boyd, Historia Patria, sid. 72, 100-101.  
55 García. Sanjuán, Rejecting al- Andaluz, sid. 129. 
56 García. Sanjuán, Rejecting al- Andaluz, sid. 129. 
57 John Tolan, “Using the middle ages to construct Spanish identity: 19th and 20th – century Spanish 

Historiography of reconquest”, i Historiographical approaches to Medieval colonization of East Central Europe: 

A comparative analysis against the background of other European inter-Ethnic colonization processes in the 

middle ages, red. Jan M. Piskorski, New York: Columbia University Press, sid. 335. 
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Denne menade att den sanna spanskheten inte låg hos visgoterna som tidigare hade varit 

vedertaget, utan förklarade att den sanna essensen låg i det iberisk- keltiska-romerska arvet i 

kombination med katolicismen som var den sanna spanska enheten.58 De farliga idéerna som 

förstört den tidiga spanskheten har aldrig slutat ansätta Spanien, utan  nya vågor av dubiösa 

idéer som protestantism, upplysningens filosofier, tysk idealism, och senare kommunism och 

ateism besätter landet.59 Enligt Menéndez Pelayo bör Spanien inte beblanda sig med utländska 

barbariska idéer som leder till politisk osämja, i liknelse med Taifa-staterna.  

Dessa utländska idéer kan stävjas genom att helga de bravader som finns i spansk historia. Vid 

insikten att Spaniens hjärta finns i Katolicismen, kan man stävja de utländska ideérna.60 

Spanjorer var en ras som hade ett specifikt sätt att leva och där religionen var den omistliga 

faktorn. Spanjorer som inte var katoliker var en onaturlig spansk avart, därmed myntade han 

elementet ”anti-spansk” vilket innefattar att det finns en fiende bland oss (spanjorer).61 Vilket 

onekligen leder till en skepsis mot andra kulturer och andra folk.  

 

Menéndez Pelayo anses vara den främsta av alla teoretiker som skrivit om katolsk nationalism 

och indirekt om reconquistan. Hans efterträdare Sánchez – Albornoz och Menéndez Pidal var 

båda framstående förfäktare av reconquistan och fann att spanskheten som överlevde i norr var 

enastående stark eftersom den överlevde muslimernas ansättande, och därmed undvek att bli 

islamiserade.62  

 

Sanchez – Albornoz var dock den store teoretikern och fann ett effektivt sätt att bemöta 

predikamentet med det framgångsrika muslimska al-Andaluz. Han såg de framgångar som 

muslimerna producerade inom vetenskap och litteratur var framgångar skapta av kristna som 

fanns under muslimskt styre (mozaraber). Det var spanjorerna som ”hispaniserade” inkräktarna 

och inte kristna som arabiserades.63 Sanchez- Albornoz såg återerövringen av Spanien och 

erövringen av Amerika som gudomligt givet uppdrag. Spanien kan inte förstås utan dessa två 

element.64 

 

1983 publicerades Sanchez – Albornoz sitt sista verk, ”Från det muslimska Andalusien till 

idag”.  Han förklarar i denna bok att en utbredd islamvänlighet har börjat sprida sig igen i det 

moderna Spanien, vad som idag kallas Islamofilia, som är kritisk mot de kristna bravader som 

gjordes under reconquistan. Han misstänker de arabiska oljestaterna för att införskaffa sig 

influens i Spanien med de onda avsikterna att återigen islamisera den iberiska halvön.65 Det 

spanska folket ska tacka gud som frigjorde ”oss” från Islam, menar Sanchez – Albornoz.66  
 

2.3 Franco och la reconquista 
Efter det spanska inbördeskrigets 1939 slut stod Fransisco Franco som den slutgiltige segraren 

vilket resulterade i att katolicismen återigen förkunnades som Spaniens officiella religion, efter 

korta avbrott under den första republiken (1873–1874) och andra republiken (1931–1939).67 

Franco använde flitigt den katolska tron för att identifiera vad spanskhet var och således 

kulminerade katolsknationalismen under Francos diktatur. Franco och den katolska kyrkan var 

                                                           
58 Boyd, Historia Patria, sid. 102. 
59 Tolan, Using the middle ages to construct Spanish identity, sid. 335. 
60 Tolan, Using the middle ages to construct Spanish identity, sid. 335. 
61 Álvarez – Junco, Spanish identity in the age of nations, sid. 284. 
62 García Sanjuán, Rejecting al-Andaluz, sid. 131. 
63 Tolan, Using the middle ages to construct Spanish identity, sid. 344. 
64 Tolan, Using the middle ages to construct Spanish identity, sid. 343. 
65 Tolan, Using the middle ages to construct Spanish identity, sid. 343. 
66 García Sanjuán, Rejecting al-Andaluz, sid. 132. 
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intrikat invävda i varandra eftersom kyrkan välsignade Franco statskupp som ett korståg mot 

kommunismen och ateismen. Det uppstod ett ömsesidigt beroende, ”quid pro quo” förhållande, 

eftersom de gav legitimitet och makt åt varandra. Francoregimen förtydligade sin positiva 

inställning till reconquistan i och med införlivandet av symboler som var förknippade med de 

katolska regenterna och användandet av aposteln Johannes örn. Vördnaden inför de katolska 

regenterna var påtaglig eftersom de representerade det ultimata vinsten mot islam vid Granada 

1492. Man var ivrig att förknippa Francos regim med dessa regenter eftersom Franco hade 

vunnit mot den nya fienden. Detta resulterade i att Franco sågs som den sanna försvaren och 

förvaltaren av spanskheten.68  

 

2.4 (Mar)Drömmarna om al-Andaluz och PP 
Efter Francos fall ville en stor del av den spanska befolkningen distansera sig med saker 

associerade och förknippade med diktaturen, till exempelvis synen på Spaniens historia med 

reconquistan.69 Reconquistadiskursen återkom i samband med 9/11 (2001) och med 

propagandafilmer som producerades av al-Queda (2007) och IS (2018). Motivet i dessa filmer 

var Spanien eftersom terroristerna ämnade införliva al-Andaluz under muslimskt styre. År 2004 

utsattes Spanien för terroristattentat och i efterföljderna av denna hädelse återkom på allvar 

diskussionen om Spanien och dess problematiska förhållande med Islam som ett oförgängligt 

hot mot landets säkerhet.70 De konservativa partierna började flitigt använda den tidigare 

historiesynen som hade stagnerat under ca trettio åren efter Francos död 1975.  

 

Den f.d. presidenten Aznar (regeringstid:1996–2004) hyste inga positiva tankar varken om 

Islam eller det muslimska arvet i den spanska kulturen. Den f.d. presidenten ingick i det 

konservativa partiet Partido Popular (PP) vilket är det största högerpartiet i det moderna 

Spanien.71 PP hyste en brokig samling medlemmar som sträckte sig över hela det högra 

politiska spektrumet, från personer som var Francosympatisörer till liberala höger personer.72  

En av anledningarna till detta vida spektrum var att makten i högern fanns i detta parti.73 Aznar 

har i ett flertal yttranden uttryckt en djup misstro mot Islam och har sagt att inget positivt har 

emanerat från Islam. Han menar att Spanien är en nation skapad av motstånd och i friktion mot 

Islam.74 Under de senaste åren, i samband med korruptionsskandaler involverande under den 

forne PP presidenten Rajoys (regeringstid: 2011–2018), kom det fram att partiet var djupt 

infekterat av korruption, bl.a. Rajoy själv blev dömd. Detta ledde till att många PP politiker 

avgick i protest och tillsammans med många väljare ville de tillhöra ett parti som var mer 

”hederligt”.75 

 

2.5 VOX 
Den forne PP medlemmen Santiago Abascal startade ett nytt parti år 2013 med namnet, VOX.  

Sedan starten har partiet vunnit alltfler röster. I valet 2018 vann VOX femtiotvå mandat i 

kongressen, vilket betyder att de har succesivt utövat mer influens på det spanska folket. Idag 

det tredje största partiet i Spanien.76   

                                                           
68 García Sanjuán, Rejecting al-Andaluz, sid. 130-132. 
69 García Sanjuán, Rejecting al-Andalu, sid. 133. 
70 García Sanjuán, Rejecting al-Andaluz, sid. 133. 
71 García Sanjuán, Rejecting al-Andaluz, sid. 133. 
72 Martín Caparrós, VOX y los restos de Franco. The New York Times. 14 november 2019.  
73  Caparrós, “VOX y los restos de Franco. 
74 García Sanjuán, Rejecting al-Andaluz, sid. 134. 
75 Caparrós, “VOX y los restos de Franco. 
76 Caparrós, “VOX y los restos de Franco. 



12 
 

VOX menar att deras existens nödgats att växa fram eftersom krisen som präglar Spanien har 

urholkat den ekonomin, landets institutioner, nationens enhetlighet och den kollektiva 

moralen.77 Därför har VOX antagit rollen som svaret på osäkerheten. 

 

På grund av korruptionsskandaler som förstört förtroendet för de politiska partierna, måste detta 

lösas via ett parti som representerar folket, och deras riktiga åsikter.78 Ett problem som måste 

åtgärdas är de sexton autonomier som utgör Spanien idag.  Dessa autonomier orsakar ett hot 

mot spanskheten och därför anser VOX att det förefinns en nödvändighet att centralisera 

makten till en stat, en regering och ett system som ska råda för alla inom landets gränser, och 

inte inom de sexton autonmier som det spanska systemet tillåter idag.79 VOX menar att det var 

väl menat med det sexton autonomierna dock har det bara lett till ytterligare oenighet, politisk 

osämja och ekonomisk instabilitet.80 Spaniens historia, enligt VOX, är något mäktigt och 

värdefullt. Genom historien och de kriser som uppstått har alltid spanjorerna överlevt kriserna 

tack vare tidigare generationers djärvhet, determination och oegennytta, det går att överkomma 

denna kris också.81 VOX anser sig själva vara ett parti för alla spanjorer som vill ha ett enat 

Spanien, som är i ständig ekonomisk och moralisk utveckling; ett land som bör ha en större 

influens i världen på grund av landets historiska och kulturella arv.82 I de två val som VOX 

deltagit i har deras diskurs genomsyrats av spanska historiska symboler. De har vid bägge dessa 

val startat sin kampanj i norra Spanien vid reconquistans startpunkt, Covadonga.  

 

García Sanjuans arbete om Reconquistan roll i modern politisk diskurs är essentiell för mitt 

arbete och har varit den grundsten som denna uppsats grundar sig på.  Något som denne 

forskare har utelämnat är granskningen av partiet VOX och dess användandet av begreppet 

reconquista.  García Sanjuans artikel som jag refererar i denna uppsats är skriven 2018, då 

redan VOX hade vuxit till att bli ett inflytelserikt parti. Därför anser jag det mycket viktigt att 

fortsätta hans analys om reconquistan i modern politisk diskurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77 VOX, Manifesto. 
78 VOX, Manifesto.  
79 VOX, Manifesto. 
80 VOX, Manifesto. 
81 VOX, Manifesto. 
82 VOX, Manifesto. 
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3. Undersökning och Analys  
 

3.1 Videoklipp  
 

Två videoklipp filmades 2015 är av karaktären informell intervju. Stämningen är lugn och i de 

två klippen centraliseras partiledaren Santiago Abascal som för talan för partiet. Det tredje 

videoklippet filmades2018 skiljer sig från de två andra videoklippen eftersom Abascal framför 

ett tal inför en stor publik. Av naturliga skäl förekommer olika stämningar och talen framförs 

på olika sätt.  

 

I analysen av videoklippen har jag analyserat hur VOX konkret tolkat reconquistan och vilka 

lingvistiska slutsatser av gjord analys.  
 

3.1.1 Covadonga 2015 
 

Videoklippet är en kort intervju på ca 1 minut med partiledaren Abascal vid Don Pelayo statyn 

på torget i Covadonga i norra Spanien år 2015. Det är en lugn stämning och Abascal blir 

intervjuad av en person som varken gör sig hörd eller är sedd i bild.  

 

Det mest påtagliga i texten är konstruktionen av ett ”vi” och ”dom” scenario. Vid granskningen 

av transitivitet, vilket sker genom att titta på samtliga verb, framkommer det att verbet att 

attackera förknippas med konstruktionen ”dom”.83 De handlingar som involverar ”dom” har en 

aktiv sats vilket ska förtydliga vem som utför en specifik handling, så det inte lämnar några 

tvivel om agensen. Aktören ”dom” tillerkänns varken ett namn eller andra egenskaper som kan 

definiera denne. Att definiera en aktör på detta sätt kan vara ett försök att avhumanisera denne 

aktör till en handling. Genom detta skapas en förenklad bild av aktören ”dom”.  

 

Konstruktionen ”vi” beskrivs genom verbet att försvara och med en aktiv sats. Dock beskrivs 

”viet” mer utförligt senare i texten som grundaren och förvaltaren av idén som skördade 

framgångarna i Europa och Amerika. Eftersom ”viet” är försvaren av dessa värderingar, erhåller 

”dom” den antagonistiska rollen som vandaler. ”Viet” blir i slutet sammankopplat med partiet 

VOX som representerar de värderingar som ”viet” försvarar. VOX får representera idéerna som 

utmärker spanskheten.  

 

Förhållandet mellan dessa två aktörer blir således en konflikt, där aktörerna ”dom” och ”vi” 

förefaller bestå av två olika väsen som är icke-kompatibla. Detta karaktäriseras som en konflikt 

om ”viets” överlevnad vilket tydligt markerar vilken slags relation som de två aktörerna har och 

kommer att fortsätta existera mellan dessa.  

 

Det finns ytterligare ett förhållande av positiv karaktär som etablerades i Covadonga. 

Relationen mellan Europa och Amerika är implicit vänskaplig eftersom de idéer som idag 

karaktäriserar VOX, var de idéer som spreds till den Nya världen.  Dessa två kontinenter delar 

således samma idéhistoriska arv. Följaktligen ger texten upphov till två olika relationer som ska 

etablera en viss syn och attityd gentemot olika aktörer. Vid granskning framkommer det att 

texten innehåller ett flertal kategoriska modaliteter.84 Det faktum att Abascal talar om att 

Spanien är ansatta av ”dom” är en kategorisk sanningsmodalitet. Ytterligare i texten finns en 

förpliktelsemodalitet, ordet ”måste”. Detta reflekterar att en viss framtida handling måste ske 

                                                           
83 Richardson, Analysing magazines, sid. 54. 
84 Winther Jörgensen och Phillips, Diskursanalys som teori och metod, sid. 87—88. 
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för att, i detta fall, undvika att mot ”dom” som attackerar ”viet”. Eftersom antagonisterna inte 

är explicit konkretiserade kan mottagaren inte bli varskodda om vem fienden är.    

 

Uppfattningen som framkommer är att ”viets” sätt att leva kommer förgå om inte ”viet” går till 

försvar. Konstruktionen ”dom” förknippas som sagt med verbet att attackera. Detta föranleds 

av antagandet att ”dom” har inlett en invasion. Fairclough kallar detta ”presupposition” som 

analyserar implicita budskap i texten som avslöjar hur ”viet” uppfattar en viss grupp i 

samhället.85 Ordet start eller begynnelse håller samma implicita budskap. I inledningen av 

videoklippet nämns orden, start och begynnelse tre gånger. Dessa ord används för att beskriva 

starten i Covadonga på VOXs valkampanj vilket döljer ett implicit budskap. Covadonga var 

även starten på recoquistan och kriget mot muslimerna.  Här kan det förnimmas en möjlig 

förkroppsling av vilka ”dom” är. Det är inte av en slump som Abascal väljer ordet start och 

samtidigt befinna sig i Covadonga.  

 

3.1.2 #Espiritu de Covadonga 2015 

 

Detta videoklipp utspelar också i Covadonga. Partiledaren Santiago Abascal och VOXs 

representant i Madrid, Rocío Monasterio. De ses gående på en landsväg omgiven av grönska 

och fåglar hörs kvittra. De går längsmed en stenmur och det är Abascal som för samtalet och 

reflekterar över platsens betydelse. Samt över de faktorer som ska vägleda Spanien i framtiden, 

som ska ena spanjorerna i en gemenskap i Covadongas anda.86 Det förefaller som skaparna av 

videoklippet vill ge känslan av att tittaren får en inblick i en intim diskussion som förs av partiets 

ledare. Videoklippet börjar in medias res, d.v.s. mitt i. I monologen framställer Abascal världen 

bestående av två koncept, Frihet och Underkastelse. Innebörden av ordet underkastelsen 

behandlas inte på ett påtagligt sätt, utan innebörden av ordet är implicit förknippat med Islam. 

Denna tes stärks av platsen Covadonga som är starkt förknippat med Islam och reconquistan.  

Platsen utgjorde begynnelsen av återerövringen av landet.  

 

I texten blir Islam ”dom” och definieras utifrån de motsatta egenskaperna som Abascal 

tillerkänner ”viet”, eller VOX. Subjektet ”vi” innefattas av hela den spanska befolkningens 

identitet, som skapats av de tidigare generationerna. Abascal menar att förfäderna lämnade mer 

än ett arv, de har lämnat ett sätt att vara, ett sätt att leva. De har inpräntat i spanjorerna en ande 

av upproriskhet, vilket sammanfattas i ordet, Frihet.87 Det förekommer inga explicita satser som 

berör ”viets” egenskaper, utan hänvisar till de värderingar och normer som skapades av 

förfäderna. De uttrycks inte heller explicit vad de består av.88 Antagonisten ”dom” i talet blir 

inte benämnd med namn, vilket leder till att individerna klassificeras som muslimer är ett 

substantiv, en idé istället för ett subjekt. 

 

Det övergripande scenariot i videoklippet är det överhängande hotet att nästa generations 

spanjorer kommer leva sämre än tidigare. Detta på grund av att systemet som förs inom den 

politiska sfären idag skapar osämja i Spanien, vilket är en sanningsmodalitet med kategorisk 

klassifikation. Det betyder att subjektet som framför dessa konstateranden är övertygad om att 

det är sanningen, och detta är ett obestridligt faktum.89 I videoklippet förekommer det fler 

modaliteter, till exempel det kategoriska förpliktelsemodaliteten ”måste”. Denna modalitet 

uppkommer när Abascal säger att ”viet måste” förändra den osämja som förefinns i dagens 

                                                           
85 Richardson, Analysing magazines, sid. 62-64. 
86 VOX, #EspíritudeCovadonga. 
87 VOX, #EspíritudeCovadonga. 
88 VOX, #EspíritudeCovadonga. 
89 Winther Jörgensen och Phillips, Diskursanalys som teori och metod, sid.88. 
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Spanien. Det implicita budskapet är att, för att föregripa framtida problem måste VOX komma 

till makten. I talets följande mening uttalar Abascal att han är övertygad om att dagens spanjorer 

kommer att lösa sina problem, precis som tidigare generationer. Här framkommer det ytterligare 

en sanningsmodalitet. Återigen används en kategorisk typ vilket visar på hög tilltro till att 

spanskheten kommer överleva igen, om man följer förfädernas exempel.  

 

Videoklippets nyckelfras är meningen ”vi kan inte tillåta eller tolerera att vår livsstil återigen 

inskränks till dessa berg”,90 vilket reflekterar den klassiska reconquistadiskursen om när 

visgoterna tvingats fly till norra Spanien i Covadonga. I denna mening finns även en 

tillåtelsemodalitet, men också ett antagande. Tillåtelsen bär ett starkt affektionsvärde när 

meningen nämner: ” vi kan inte tillåta”,91 vilket färgar attityden mot subjektet eller objektet.  

Antaganden i meningen är att ”viets” livsstil återigen inte ska inskränkas. Abascal fortsätter att 

här [Covadonga] tog spanjorerna upp striden mot inkräktarna (egenskapen upproriskhet 

bekräftas).  

 

VOX förmedlar antagandet att en ny invasion har påbörjats, alltjämt pågår. Därför måste den 

nya invasionen stoppas (preupposition).92 Den nya invasionen som diskuteras kan möjligtvis 

vara den immigrationsvåg som nått Europa de senaste åren. Det icke subtila budskapet som 

VOX förmedlar är att den politik som förs av den sittande regeringen välkomnar den redan 

påbörjade ”invasionen” av muslimer. I denna kontext kan det identifieras en egenskap som 

tillerkänns muslimerna. En grupp som är en expansiv, krigisk och slavisk här som vill förkväva 

friheten, Spaniens identitet. Följaktligen uppfattats Islam och muslimerna som en monolitisk 

kraft som sveper över länder och förjagar frihet. Utöver dessa egenskaper omnämns inga 

ytterligare. Det underkastade folket har endast ett mål och det är att kuva friheten. Att ”viet” 

inte kan tillåta invasionen bör således kodifieras som en tillåtelsemodalitet. Detta innebär att 

spanjorerna i detta fall bestämmer vad som kan tillåtas.93  

 

Relationen (transiviteten) kan i texten definieras genom att benämna de två aktörerna som 

väsensskilda, icke kompatibla. Det anmärkningsvärda är att båda aktörerna identifieras utifrån 

två koncept eller två idéer som utgör deras grundvalar. De utgör en dikotomi. En samlevnad 

med Islam är otänkbart då dess natur vill underkasta alla folk Islams förslavande sedeläror. 

 

De roller som tillerkänns de olika aktörerna är det goda och det onda folket. Islam, 

underkastelsen, representerar Spaniens onde oförgänglige fiende som ideligen försöker återta 

den Iberiska halvön. Denna syn på händelsen i Covadonga knyter an på den klassiska 

Reconquistadiskursen som utvecklades inom katolsk-nationalism. Den politiska osämja som 

existerade hos visgoterna finns återigen hos dagens spanjorer, vilket förebådar en ny förlust till 

Islam. Språket som förs av Abascal är relativt gammeldags och visar inte på någon ny 

diskursordning. Detta eftersom de interdiskursiva inslagen innefattas av den klassiska 

Reconquistadiskursen.  

  

 

 

 

 

                                                           
90 VOX, #EspíritudeCovadonga. 
91 VOX, #EspíritudeCovadonga. 
92 Richardson, Analysing magazines, sid.63.  
93  Winther Jörgensen och Phillips, Diskursanalys som teori och metod, sid. 88. 
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3.1.3 Covadonga 2018 

 

Videoklippet utspelar sig i Covadonga, och skildrar platsens katedral. Vidare fortsätter 

videoklippet till det heliga bergskapellet där helgonet Jungfrun av Covadonga helgas. Santiago 

Abascal deltar i en religiös ceremoni och där en stor grupp människor är samlade. Abascal 

filmas placerande en blomkrans vid jungfruns altare. Prästen sjunger. Härefter fortsätter 

videoklippet till öppna platsen framför katedralen där statyn av Don Pelayo finns. Abascal se 

nu stående nedanför statyn med en megafon i hand, hållandes ett tal till den talrika 

församlingen. Publiken ses vifta den spanska flaggan tillsammans med den gröna VOX vilket 

skapar ett hav av färger.94 

 

Talet är retoriskt skickligt uppbyggt. Där det är uppdelat i tre partier där vart och ett inleds med 

frasen ”Vi har kommit hit idag [Covadonga]” och därefter följer de olika anledningarna. Talets 

retoriska uppbyggnad erinrar en betraktare om Markus Antonius tal vid Ceasars begravning i 

Shakespeares pjäs, Julius Caesar. Båda Antonius tal och Abascals tal är ämnade att uppmana 

publiken till handling. Ordvalen i texten är av moderat typ, det förekommer inga 

anseendeväckande ord, inga neologismer eller andra språkliga nymodigheter.95   

 

Den första anledningen för VOX och deras anhängare att vara samlade vid Don Pelayo statyn 

och vid Covadonga är dels på grund av dess potenta symbolik, som Abascal uttrycker det, dels  

de är samlade för att representera det goda folket, vilket är alla spanjorer. Det onda folket, 

fortsätter Abascal, är alla som vill tillgripa makten genom att samarbeta med Spaniens fiender. 

Återigen begagnas konstruktionen ”vi” för att representera de bra värderingarna.  

  

Den andra anledningen till gruppens sammankomst säger Abascal är historiens stora betydelse. 

Abascal fortsätter säga att VOX inte känner ingen skam till att göra anspråk på historiska 

symboler. Inte heller känna någon skam att helga de handlingar tidigare generationerna gjort. 

Enligt Abascal kommer VOX aldrig be om ursäkt för vad de tidigare generationerna gjorde 

genom historien.96 Partiet kommer ledas av förfädernas handlingar, föredöme i kamp, motstånd 

och som vägledare för normala värderingar vilket har skapat det sunda förnuftet i Spanien.  Det 

förekommer även ett flertal meningar med kategoriska modaliteter. Såsom ”kommer” vilket 

syftar på framtida händelser och i detta fall den höga sannolikheten att något ska hända i 

framtiden. VOX kommer aldrig be om ursäkt för de saker som förfäderna gjorde. De kommer 

att använda deras bedrifter som ledljus i motstånd och kamp. VOX anser att reconquistan är en 

enorm bedrift och den ska hyllas. Användandet av ett flertal kategoriska modalitetsyttranden 

förmedlar en tydlig attityd till historien som VOX anser är sann.97 

 

Den tredje anledningen till sammankomsten är att säga att valet 2018 inte är ett vanligt val om 

vilket parti som ska ha majoritet i kongressen, utan det är ett val om överlevnad. Detta val är en 

kamp om den spanska identiteten och spanjorernas frihet. Spaniens existens är ansatt av 

separatister och friheten är ansatt av kommunister och islamister. Återigen byggs det upp ett 

”vi” och ”dom” scenario, där ”viet” tillerkänns egenskapen ”det goda folket”. Fienderna, de 

onda, identifieras dels som politiker som vill komma åt makten genom att konspirera med 

Spaniens fiender som i sin tur identifieras som islamister, kommunister och separatister. 

Ordvalen skapar en känsla av annalkande förintelse av spanskheten. Endast genom VOX, som 

förespråkar Don Pelayo och andra förfäder, representerar motståndet till dessa fiender.  Gjorda 

                                                           
94 VOX, #EspíritudeCovadonga. 
95 Richardson, Analysing magazines, sid.69. 
96 VOX, Covadonga 2018. 
97 Richardson, Analysing magazines, 59-61.  
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ordval leder till att VOX och Covadonga symboliserar det moderna motståndet för spanskheten. 

Tillika är de en försvarare av vad de kallar normala värderingar som det sunda förnuftet i 

Spanien. Detta, sunda förnuft, uttrycks ej uttryckligen. Dock i en kritisk diskursanalys är det 

viktigt att belysa vad som anses vara sunt förnuft, eftersom det påvisar den hegemoniska 

diskursen i ett samhälle. Det sunda förnuftet kan tolkas i denna kontext återigen vara förknippad 

med förfäderna som var i Covadonga, de katolsk kristna som stred mot Islam.  

 

Det är tydligt vilken aktör som utför handlingarna i detta tal. Verben som används har tydliga 

aktörer. Meningarna har aktiv form, vilket resulterar i att det inte lämnas något tvivel om vilka 

egenskaper som förknippas med vem. Fiender ansätter Spaniens existens, fiender ansätter den 

spanska identiteten. Följaktligen lämnar det heller inga tvivel om att de andra politiska partierna 

underbyggs av fiender och VOX blir förknippat med uppror, motstånd. Abascal uttrycker 

explicit vilka som är fiender och vad de kommer att göra med Spanien, vilket skiljer sig från de 

andra videoklippen från 2015. 

 

 

3.1.4 Diskursiva praktiker och sociala praktiker  

 

Genom Faircloughs första dimension, den textuella, framkommer det att videoklippen bygger 

på ett flertal diskurser – dock består dessa av konventionella diskursordningar och en låg 

interdiskursivitet.98 En diskurs är katolsk-nationalismdiskurs. Detta blir påtagligt i idén om en 

ny invasion av den iberiska halvön. Detta förtydligas när parallellen mellan visgoternas osämja 

föranledde muslimernas invasion jämförs med dagens politiska system, syftande på 

autonomisystemet.  VOX menar att dagens autonomisystem skapar en osäkerhet vilket måste 

åtgärdas.99 Det blir tydligt att det finns en korrelation med dagens politiska osäkerhet och 

påminner om den som rådde under visgoterna. Precis som den politiska och religiösa osämjan 

som existerade på visgoternas tid som gav upphov till muslimernas invasion år 711, liknar den 

dagens politiska osämja som givit upphov till den rådande immigrantinvasionen 2015.  

 

Det förtydligas ytterligare i videoklipp ”Covadonga 2015” där Abascal talar om de värderingar 

som utgör Spanien. Värderingar som gjort Europa och Amerika framgångsrikt. Abascals 

uttalande kan direkt sammankopplas med citatet av Menéndez Pelayo om att Spanien ”var halva 

världens evangelist, hedningarnas ärkefiende, Trents ljus, Roms svärd och Sankt Ignatius av 

Loyalas vagga […] Detta är vår betydelse och vår enhet, vi har ingen annan.”100 Uppfattningen 

av att försvara dessa värderingar är flagrant i samtliga videoskliåå och dessa värderingar 

förknippas med Covadonga.  

 

En annan diskurs är islamofobi. Det framkommer även vid granskningen av videoklippen, 

vilket finns integrerat inom katolsknationalism. Inslaget av en islamofobidiskurs höjer inte 

interdiskursiviteten markant, utan de islamofobiska tendenserna har intensifierats efter 9/11. I 

det ädlre texterna och diskurserna om reconquista var inte islamofobin inte lika utpräglad. 

Teoretikerna inom katolsknationalismen var övertygade om islams marginella roll inom 

Spaniens identitetsutveckling. En stegring av islamofobiska inslag har ökat inom den politiska 

diskursen efter f.d. presidenten Aznars tal om Islam (2004). I temat islamofobi tydliggörs en 

civilisationskollisonsdiskurs. Denna idé finns latent i katolsknationalismen, men det var med 

                                                           
98 Winther Jörgensen och Phillips, Diskursanalys som teori och metod, sid. 87. 
99 VOX, Manifesto. 
100 García. Sanjuán, Rejecting al- Andaluz, sid. 129. 
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Samuel P. Huntingtons bok ”Clash of civilisations (1993). Denna bok har senare influerat synen 

på förhållandet Islam och västvärlden.  

 

En tredje diskurs som kan urskiljas är en rekryteringsdiskurs. I det första videoklippet 

”Covadonga 2015” erinras betraktaren om det klassiska militärrekryterings strategin med 

bilden som lanserades under första världskriget med Lord Kitchener som pekar på beskådaren 

och förtäljer ”att ditt land behöver dig”,101 På samma sätt använder Abascal och VOX samma 

retoriska knep när de eftersöker ” modiga spanjorer som vågar ta steget och försvara oss, vi 

kallar på de modiga som vågar bege sig på ett riskfullt uppdrag.”102 Detta bär tydlig influens av 

nationalistiska värderingar.  

 

Den interdiskursiva blandningen som framkommer är av en låg interdiskursivitet. Enligt 

Faircloughs betyder detta att den politiska diskurs som förs av VOX är utpräglad konservativ. 

Den ämnar vidmakthålla den hegemoni som styr eller har ett starkt stöd i samhället.103 Det 

handlar om ett äktenskap mellan konservativ politiskdiskurs och populism.  

 

För att koppla detta till ett vidare spektrum inom den sociala praktiken kan man se tydliga 

korrelationer mellan den våg av nationalismdiskurs som förts i Europa sedan början av 2015. 

Denna nationalismvåg föranleddes av immigrationskrisen. Identifierandet av fiender i dagens 

Spanien, som VOX formulerar, är separatister, kommunister och islamister, vilket kan 

definieras som mötet av två diskurser som kampas om platsen om den hegemoniska diskursen 

i samhället.  

 

3.2 Instagram  
 

I bildanalysen använder jag mig av tidigare nämnda teoretiker och analysverktyg. Jag har 

diskuterat bildernas komposition och därmed kunna utvinna den diskurs som underbygger 

bildernas motiv.  

 

3.2.1 Generalsekreteraren i Cordóba 

 

I detta inlägg besöker VOXs generalsekreteraren Javier Ortega Smith katedral-moskén i 

Cordoba efter ett medlemsmöte i provinsen. Bilden visar ett flertal människor som betraktar ett 

objekt i byggnaden som inte är med i fotot. Bilden fokuserar främst på tre personer. 

Generalsekretaren står i mitten centrerad i bilden bland två muslimska turister, en kvinna och 

en man.  Kvinnan är täckt i niqab och mannen i ett helskägg samt en traditionell muslimsk 

huvudbonad. Vid granskning av bilden uppfattar jag att de två personer som är med i bilden 

inte är medvetna om deras deltagand. Den tillhörande texten förklarar: Voxs generalsekreterare 

i Cordobakatedralen efter ett medlemsmöte i provinsen, fotograferad intill ett Spanien som vi 

inte vill ha. Nej till underkastelsen. Medföljande hashtags: #Cordoba, #catedralmezquita, 

#CatedralDeCórdoba, #Islam, #StopIslam, #StopIslamizacíon, #VOX, #VOXärdittparti.104 

 

Ingen av deltagarna i bilden etablerar någon kontakt med beskådaren. De bibehåller blicken på 

något utanför bildens infattning.  Detta betyder att deltagarna i bilden blir ett objekt i tittarens 

ögon. Bilden blir ett objekt att begrunda och reflektera över. Deltagarna i bilden är bärare av 

                                                           
101 BBC, Kitchener: The most famous pointing finger. 
102  VOX, Covdonga 2015. 
103 Winther Jörgensen och Phillips, Diskursanalys som teori och metod, sid. 87. 
104 Se Bilaga 1. 
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information.105 I granskandet av bilden blir tre motiv påtagliga: 1, De kända rödvita bågarna i 

Cordobas Katedralmosken. 2, Ett ortodoxt klätt muslimskt par. 3, VOX generalsekreterare 

Javier Ortega.  

 

Bilden är tagen i ett frontalt läge vilket förmedlar budskapet att innehållet i bilden är en del av 

vår värld, något som är integrerat i vårt samhälle.106 Nyttjandet av ett frontalt läge i denna bild 

förmedlar budskapet att Islam är en del av det spanska samhället. De framträdande aspekterna 

i bilden är generalsekreteraren som fungerar som bildens centrala deltagare.  Detta är på grund 

av då han utgör den tydligaste elementet i bilden. Han är i fokus och erhåller även mest ljus. 

Den vertikala vinkeln placerar tittaren i ögonhöjd vilket signalerar en jämställdhet mellan 

deltagaren och betraktaren.107 

 

Valet av att ha generalsekreteraren ett centralt motiv placerar denna bild i kategorin av subjektiv 

typ. Detta på grund av att bilden endast ger en möjlig tolkning av motivets val. Denna 

framställning nödgar bilden att beskådas på ett visst sätt eftersom producenten vill förtydliga 

ett specifikt faktum, i detta fall de muslimska deltagarna.108 Noteringen av de muslimska 

deltagarna blir flagrant först efter en läsning av inläggets text som konkretiserar bildens 

innehåll. Detta är fallet eftersom de muslimska deltagarna inte har lika utstående element. 

Ljuset är begränsat och de är förborgade i bildens bakgrund, samt att fokus inte är centraliserat 

på dem. Detta tolkas som att det är först med VOXs påpekande som de framkommer. Budskapet 

är sammankopplat med det frontala läget, vilket påvisar att muslimer finns integrerade i 

samhället, utan att ”viet” är varskodda om det. De muslimska deltagarna är i vertikalt lägre 

stående än generalsekreteraren, vilket förmedlar förhållandet mellan dessa. Detta förmedlar 

budskapet att muslimer är lägre stående i den spanska sociala hierarkin.   

 

I en vidare diskussion om bildens egenskaper bör det noteras att infattningen till bilden skapar 

ett ”medium-close-up” distans till generalsekreteraren, vilket förmedlar en viss relation till 

åskådaren. Det anmärkningsvärda i denna bild är att konstruktionen ”dom”, muslimerna, är 

placerade närmare åskådarens blick. Detta betyder vanligtvis, enligt teorin, att det finns ett 

större förtroende till dessa deltagare.109 Dock i denna bild fyller distansen en annan funktion. 

Precis som i sociala förhållande i verkliga livet finns det olika distanser till olika personer i 

vardagen. Beroende på hur bra och hur mycket vi litar på personerna minskar distansen, så är 

inte fallet här.110 Här eftersöker bilden att skapa en frånstötande effekt. Gemene man vill inte 

ha främlingar för nära intill sig, därför resulterar det i en känsla i att vilja distansera från de 

muslimska deltagarna. 

  

Bilden kan även granskas ur faktorn ”ideal och det verkliga”.111 Merendels representeras idealet 

i övre delen av en bild, och det verkliga i nedre delen. I detta inlägg representerar 

generalsekretaren idealet, ett Spanien som ”viet” eftersöker och vill ha; de andra deltagarna 

placeras i nedre delen eftersom det representerar det verkliga. Den övre delen med 

generalsekreteraren blir ett högt affektionsvärde medan den nedre får ett lågt affektionsvärde. 

Budskapet som förtäljs är att Spanien, enligt VOX, måste förändras.  

 

                                                           
105 Kress och van Leeuwen, Reading images, sid. 121–122.  
106 Kress och van Leeuwen, Reading images, sid. 143. 
107 Kress och van Leeuwen, Reading images, sid. 146–147.  
108 Kress och van Leeuwen, Reading images, sid. 135–139.  
109 Kress och van Leeuwen, Reading Images, sid. 131. 
110 Kress och van Leeuwen, Reading images, sid. 130–135. 
111 Kress och van Leeuwen, Reading images, sid. 184—185. 
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Bildens expressiva värde klassificeras som rädsla. Bildens ljusstyrka är markant låg och bidrar 

till att skapa en atmosfär av dunkelt mörker som ”gömmer” företeelser som är hotfulla. Bilden 

ämnar frammana en känsla av osäkerhet och hot, vilket förkroppsligas i de muslimska 

deltagarna i bilden. Valet av plats i bilden bör markeras eftersom det innehar en signifikans av 

bildens expressiva värde. På 1200-talet övertogs Cordoba av de kristna arméerna, och moskén 

stod orörd under en period. Efter en tid byggdes en katedral ovanpå moskén för att symbolisera 

vinsten över fienden.112 Valet av motiv med muslimer i katedralmoskén påvisar den oro att 

”dom” försöker ta tillbaka platsen. Katedralmoskén ägs idag av den katolska kyrkan som har 

förbjudit muslimer att be på platsen. Det har varit ett flertal försök av muslimer till bön i denna 

byggnad, vilket har resulterat i gripande.113 Här blir det uppenbart att hegemonin befinner sig i 

en konfrontation med en annan diskurs. I analysen av bilden blir det tydligt att VOX,”viet” vill 

distansera sig från ”dom”, muslimerna.   

 

Det tydligaste sättet att konstruera ett ”vi” och ”dom” visuellt, är att begrunda motiv 2, de 

muslimska deltagarna, och deras klädesplagg. De flesta i Europa är idag medvetna om debatten 

om slöjan, niqab, burqa och dess problematik, som gör sig tydligt i grannlandet Frankrike. 

Diskursen om slöjan konstituerar bildens huvudsakliga motiv och dess negativa konnotationer 

är påtaglig. I kombination med den medföljande texten i inlägget: ”ett Spanien som vi inte vill 

ha”114 samt den visuella faktorn niqab med fler, betvingar avsändaren VOX mottagaren att 

positionera sig i en relation mot klädesplagget.  Mottagaren tolkar budskapet och relaterar till 

vad som ter sig mest ”naturligt” i bilden som är generalsekreteraren, som ingår i den 

hegemoniska diskursen, det sunda förnuftet i samhället. Bilden är uppbyggd på så sätt att 

mottagaren ska anknyta till den diskurs som ter sig mest naturlig och därmed placera mottagaren 

att känna motvilja mot den främmande diskursen, Islam. Således blir det tydligt att bildens 

huvudsakliga grundval är en islamofobisk diskurs.  

 

 

3.2.2 La Toma de Granada  
 

Detta inlägg skildrar den sista etappen i reconquistan, intagandet av den sista Taifa-staten 

Granada. Bilden skildrar det dramatiska ögonblicket när Kung Boabdil möter de katolska 

regenterna efter kamp om staden.115 De två arméerna möts på fältet utanför stadens mur för att 

officiellt deklarera övertagandet av staden. Detta motiv är otroligt viktigt för katolsknationalism 

och reconquista eftersom det är slutet på den muslimska makten på den Iberiska halvön.  

 

Den tillhörande texten lyder som följande: Den andra januari 1492 fullbordades återerövringen 

med intagande av Granada och därmed omintetgjorde det sista islamiska nästet på vår jord. Än 

idag fortsätter vi fortfarande vara stolta över det oförglömliga gest som sträckte sig över sju 

sekler och än idag fortsätter vår beslutsamhet att inte underkasta oss Islam. Medföljande 

hashtags: #SpanienärÅtererövring, #Återerövring.116 

 

 

 

                                                           
112 Fairchild D. Ruggles, La estratigrafía del olvido: La gran Mezquita de Cordoba y su legado refutado, 

Antípoda: Revista de Antropología y Arqueología, vol. 1, nr. 12, 2011, sid. 24–26. 
113 Jessica R. Boll, Irony made manifest: cultural contention and Córdoba’s Mosque-Cathedral, Journal of 

Cultural Geography, vol.34, nr.3, 2017, sid. 275-276. 
114 Se Bilaga 1.  
115 Álvarez – Junco, Spanish identity in the age of nations, sid. 21. 
116 Se Bilaga 2. 
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Denna bild är målad av den nutida konstnären Augusto Ferrer-Dalmau som ingår i konststilen 

hyperrealism. På ett summariskt sätt förklaras genom att konstnären målar så likt verkligheten 

som möjligt. Konstverket ska efterlikna ett fotografi i fråga om realistisk skildring.117 Ferrer-

Dalmau är nationalist och vill porträttera symboler i sina verk, och inte symbolik. Han vill 

gestalta Spaniens ”essens” som han uttrycker det i en intervju med tidningen El País.118 Han 

menar att spanjorer föddes som krigare och är vargar innerst inne.119 Det viktigaste för honom 

är att försvara sig mot jihadism och vara stolt över vår historia.120 Denna artikel förtydligar att 

den diskurs som finns implicit i denna målning är, de facto, katolsknationalistisk eftersom han 

accepterar dess historiska händelseförlopp och budskap.  

 

Bilden etablerar ingen ögonkontakt med beskådaren vilket betyder att bilden och motiven är till 

för att reflektera över dess budskap och innehåll. 121 Vinkeln är intressant eftersom den är 

någorlunda skev. Bildens vertikala linje centraliseras med den katolska kungen Ferdinand och 

till en mindre grad, drottning Isabella. Den skeva vinkeln ger företräde till den högra sidan av 

bilden vilket innefattas av de kastilianska trupperna. Vinkeln gör att den vänstra sidan som 

utgörs av kung Boabdil och de muslimska trupperna marginaliseras och således förringas dess 

existens i bilden. Genom att begagna sig av en skev vinkel skapar känslan att den ena parten 

inte tillhör ”vår” värld, det kastilianska trupperna med de katolska regenterna utgör ”vår värld” 

i bilden. Därmed upplevs den muslimska hären som något främmande och hotfullt eftersom det 

inte tillhör de kristnas värld.  

 

Relationen mellan deltagarna i bilden förtydligas genom dess avstånd som bibehålls av 

aktörerna.122 I bildens mitt förefinns en gräns som utgörs av obeträdd mark. Vilket är en osynlig 

linje som författar den relation som deltagarna har gentemot varandra. De är porträtterade som 

främlingar eftersom distansen som skiljer aktörerna är betydlig, vilket signalerar att det inte 

existerar någon vänskaplig relation sinsemellan de två sidorna. Distansen kommer förmodligen 

behållas eftersom står en knekt med handen på sitt svärd framför kung Ferdinand. Knekten är 

redo att dra vapnet till försvar för kungen. Detta förtäljer att det finns en atmosfär av hotfullhet 

eftersom förtroendet mellan deltagarna är liten eller obefintlig. En annan iakttagelse som kan 

noteras är att kung Boabdil och den muslimska hären har en dynamisk karaktär. De katolska 

regenterna inväntar den slagne motståndaren och tvingar honom att göra en ”audiens” hos 

vinnarna. Detta förtydligar det förhållande av fientlighet.  

 

Distansen mellan en hypotetisk beskådare av bilden och bildens deltagare är ”medium-long” 

vilket betyder att bildens deltagare och beskådarna är på vänskapliga termer.123  Det bibehålls 

en distans av respekt i detta fall. Granadas fall är en ödesdiger händelse i Spaniens historia och 

därför är det viktigt att skapa en respekt för de katolska regenterna och reflektera över 

händelsens monumentala signifikans.  

 

De katolska regenterna placerar på den övre delen av bilden, relativt högt med den vertikala 

vinkeln. Det skapas inget förhållande av jämställdhet mellan beskådaren och deltagarna 

eftersom de katolska regenterna är porträtterade på hästar, vilket är placerade över ögonnivån 

gentemot de andra deltagarna, men även beskådaren. Det utrycker för ett maktförhållande 

                                                           
117 Ian Chilvers och John Glaves- Smith, Hyperrealism, i A Dictionary of Modern and Contemporary Art, 3. 

Uppl., Oxford: Oxford University Press, 2015.  
118 Pio H. Riaño, Estoy harto de que los extranjeros se meen en la bandera. 
119 Pio H. Riaño, Estoy harto de que los extranjeros se meen en la bandera. 
120 Pio H. Riaño, Estoy harto de que los extranjeros se meen en la bandera. 
121 Kress och Leeuwen, Reading images, sid.143. 
122 Kress och Leeuwen, Reading images, sid. 130–135. 
123 Kress och Leeuwen, Reading images, sid. 130–135. 
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mellan de involverade aktörerna. De katolska regenterna är påtagligt mäktigare, mer värdefulla 

och viktiga än de andra deltagarna. Hos beskådaren ska det inpräntas en respektfullhet inför 

Spaniens räddare.124  

 

Även färgerna förmedlar ett maktförhållande. De färger som är närvarande i bilden är dels de 

mörka färgerna: svart, skiftande nyanser av brunt, grått och de ljusa färgerna rött, vitt, blått. Ju 

klarare nyanser färgerna har som använts i bilden, ju mer värde har de.125 Kung Boabdil och 

den muslimska hären har ”besmyckats” med ett mörkt spektrum av färger. Den forne muslimske 

kungen Boabdil gestaltas enbart i svart färg, allt förutom hans mantel som har ljusare nyans. 

Att färgerna blir klarare och klarare ju längre åt de katolska regenterna kommer, har en viktig 

betydelse.126  

 

Kulminationen nås med Isabella som representeras sittande på den enda vita hästen på 

slagfältet, iklädd en smaragdgrön klänning med nyanser av vitt. I katolsknationalismen anses 

Isabella vara en av de viktigaste karaktärerna i spansk historia.127 Således är det inte en 

tillfällighet att drottningen, samt den kristna hären, porträtteras med klara ljusa färger. 

Kopplingen mellan det himmelska riket och Isabella tydliggörs i och med att drottningens vita 

häst och himlens moln sammankopplas. Även staden Granada målas i vitt eftersom det var 

Isabellas gudomliga uppdrag att förinta muslimerna från spansk jord. Därmed skapas en 

”treenighet” av vitt. Drottning Isabella utgör även bildens centrala karaktär, detta på grund av 

at vita färgen, som förtydligar hennes centrala ställning i denna scen. Isabella målas med en 

klart svart bakgrund, vilket gör henne än mer tydlig och klar.  Kung Ferdinand porträtteras helt 

i en klarröd färg. Kopplingen mellan den katolska röda och den röda spanska flaggan blir 

uppenbar. På så sätt förkroppsligar regenterna en kristen tro som utgör kärnan av spanskheten 

nämligen, katolicismen. Kung Ferdinand är ingalunda lika iögonfallande som hans maka.  

 

Med vetenskapen om att konstnären är kontemporär och en uttalad nationalist bekräftas dessa 

beskrivningar om bildens scen. Den diskurs som kan identifieras är tydligt katolsknationalistisk, 

eftersom de markerar vissa specifika saker såsom en fokusering på drottning Isabella och en 

mindre del på kung Ferdinand. Betydelsen av kung Boabdil förringas, dels hans marginella 

position, dels som de färger som beskriver den muslimska hären. Följaktligen är den visualitet 

som utryckts i denna bild av nationalistisk typ. Med konstnärens budskap och motiv, i 

kombination med användande av islamism för att referera till Islam präglar religionen som en 

rörelse av politisk typ.  

 

VOX vill förtydliga att Islam är en politisk kraft som vill underkasta dess fiender. Valet av ordet 

Islamistiskt istället för muslimskt bär en tydlig distinktion på budskapet som förmedlas. Bildens 

expressivitet är att skapa en känsla respekt och vördnad. Det ska vara en ära för betraktaren att 

bevittna en så stor händelse i landets historia, en händelse som betytt mycket för faderlandet, 

”La patria”.   

 

 

 

 

 
 

                                                           
124 Kress och Leeuwen, Reading images, sid. 146–148. 
125 Rose, Visual methodologies, sid. 64–66.  
126 Se Bilaga 2.  
127 García Sanjuán, Rejecting al-Andaluz, sid. 130. 
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3.2.3 Las Navas de Tolosa 
 

Bilden skildrar slaget vid Las navas de Tolosa, vilket symboliserar vändpunkten för de kristna 

staterna i kampen mot de muslimska arméerna på den Iberiska halvön. De kristna befann sig i 

ett numerärt underläge, men lyckades vinna striden och efter detta slag började det muslimska 

kontrollen om al-Andaluz minska och omsider försvinna helt.128 Bilden skildrar en riddare 

sittandes på en häst. Mannen är klädd i rustning och bär tre stycken vapen. Scenen förefaller 

vara efter stridens hetta och beskådaren ser andra riddare gå omkring de soldater som har stupat 

på slagfältet. Det är mörka moln i himmelen och där uppfattar beskådaren en ”armé” av 

asätande fåglar. Solen förefaller börjar bryta igenom de mörka molnen och det verkar som 

riddaren begrundar detta.  

 

Texten som medföljer detta inlägg lyder: Slaget vid Las navas de Tolosa tog plats år 1212, och 

i VOX är vi stolta över vår historia och därför högtidlighåller vi ett av de mest heroiska slagen 

i Återerövringen, slaget vid Las navas de Tolosa. Tack vare detta slag kunde Spanien och 

Europa frigöra sig från den Islamiska invasionen. [Målad av Ferrer-Dalmau]. Medföljande 

hashtags: #LasnavasdeTolosa, #Historia, #Islam, #StoppaIslam, #Återerövring, #Europa, 

#Ferrer-Dalmau.129 

 

Det första som bör noteras är att bilden har en frontalvinkel. Riddaren är centrerad i bilden och 

upptar huvuddelen av bilden. Valet av en frontalvinkel används av konstnären för att på ett 

tydligt sätt etablera en relation med betraktaren, deltagaren i bilden är en del av vår värld.130 

Riddarens kropp är centralt vinklad och från betraktarens perspektiv rakt mot denne själv. 

Riddarens huvud är bortvänt mot något, möjligtvis solens uppgång, som inte gestaltas i bilden. 

Detta tolkas som att deltagaren i bilden bekräftar beskådarens närvaro men också signalerar det 

bortvända huvudet att hans existens är frånskild beskådarens. Riddaren är placerad i en hög 

vinkel vilket signalerar dominans.131  Enligt Kress och Leeuwen är detta en maktposition 

eftersom beskådaren tvingas titta nedifrån och upp.132 Detta skänker bilden en idé om respekt 

och vördnad inför bildens deltagare. Denna gestaltning av riddaren vill inte dölja något från 

beskådaren, utan på ett tämligen enkelt sätt påvisa att riddaren är en karaktär som är heroiskt 

och erfordrar respekt. Bilden använder sig av ett ”medium-nära” perspektiv vilket signalerar att 

beskådaren och bildens deltagare befinner sig på relativt vänskapliga termer. Riddaren 

förefaller vara lugn och har inga vapen dragna vilket symboliserar en icke-aggression. 

Kroppsspråket är avslappnat och inbjudande.  

 

De färger som används i denna bild är dominant mörka. Detta tjänar ett flertal syften. Först 

används det för att skapa ett atmosfäriskt perspektiv.  Där konturerna och färgerna blir mer 

suddiga ju längre bort från bildens centrum man betraktar, som skapar illusionen om distans.133 

Effekten blir att fokusera blicken på det centrala motivet, vilket är riddaren som är färgad i 

mörkvitt. Det ljusaste elementet i fotot är riddarens häst som är målad med en klarvit färg som 

fångar blicken. Det är en harmonisk användning av ett mörkt-vitt spektrum för att centralisera 

och uppmärksamma den centrala deltagaren i bilden, hästen och riddaren.  Den ljusaste punkten 

                                                           
128 O´Callaghan, Reconquest and Crusade, sid 78. 
129 Se Bilaga 3.  
130 Kress och Leeuwen, Reading images, sid. 143.  
131 Kress och Leeuwen, Reading images, sid. 146—148. 
132 Kress och Leeuwen, Reading images, sid. 146—148. 
133 Rose, Visual methodologies, sid. 64-66. 
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i bilden är hästens huvud. Följaktligen är det primära fokuset på hästen och sekundära på 

riddaren, slutgiltigen på bakgrunden.  

 

De andra deltagarna i bilden befinner sig på ett långt avstånd, vilket förminskar deras betydelse 

i bilden.134 Distansen minskar eller distanserar relationen mellan beskådaren och bildens 

deltagare.135  Detta eftersom möjligheten till en etablering av kontakt är omöjlig. De deltagare 

som gestaltas är andra riddare i den kristna hären, de muslimska soldaterna ligger döda på 

marken bland lera och blod. Där etableras relationen mellan de muslimska deltagarna och de 

kristna. Denna relation förtydligas med den medföljande texten i inlägget som beskriver att 

detta är ett heroiskt slag och ett viktigt frigörande från Islamism.   

 

Bildens primära syfte är således att fokusera och centralisera beskådarens blick på riddaren och 

hästen. Det finns en implicit mening med att placera det ljusaste elementet på hästens huvud. 

Denna faktorn särskiljer denna bild från de andra bilderna eftersom det skapas en direktkontakt 

med betraktaren. Det är inte riddaren utan hästen som etablerar denna kontakt. Syftet med detta 

är att en deltagare i bilden söker kontakt genom en direktblick som ämnar bilda en ”relationen” 

med betraktaren. Det är ett sätt att förena bildens värld med betraktarens värld.136 Riddaren 

bemödar sig inte om att titta på betraktaren. Detta har ett dolt budskap som förtydligas i en 

intervju med konstnären Ferrer-Dalmau, som är skaparen till denna målning. Han menar att 

spanjorer är födda till att vara krigare och att spanjorerna måste försvara sitt land från fiender.  

Han är trött på att utlänningar ”pissar” på nationens flagga.137  

 

Det bakomliggande budskapet i tavlan kan tolkas vara ett återkoppla dagens spanjorer till 

dåtidens stolta och djärva spanjorer som stod upp för fanan och landet. Detta förtydligas i 

artikeln där Ferrer-Dalmau menar att dagens spanjorer är en grupp uslingar som inte förstår att 

allt bra kommer ifrån dessa krigare som offrade och krigade för den frihet spanjorerna har idag, 

allt tack vare reconquistan.138 Dagens spanjorer förtjänar inte att skapa en direktkontakt med 

riddaren innan de har återgått till att återerövra sitt land från de nya inkräktarna. 

 

Denna uppfattning om slaget och reconquistan i helhet som konstnären Ferrer-Dalmau 

förmedlar i intervjun, delas i högsta grad av VOX. Detta blir tydligt i den medföljande texten 

och de hashtags som detta inlägg innehar. Reconquistan är, enligt VOX, nyckeln till den frihet 

som Spanien och Europa har idag tack vare de spanska krigarna i det heroiska slag som Las 

Navas de Tolosa. I bildanalysen och i granskning av inläggets text framkommer det tydligt en 

konstruktion av ”vi” och ”dom”. ”Viet” i denna bild representeras som slagets vinnare och 

betvingare av den muslimska invasionen som upplevs som ett främmande element, ”dom”. 

Ferrer- Dalmau och partiet VOX vill gärna förtydliga de krigiska egenskaper som utgör Islams 

natur men även påvisa att den går att bekämpa och besegras. Kontakten som etableras med 

hästen och riddaren förmedlar budskapet till beskådaren till att dels bli medveten om Spaniens 

ärofyllda historia. Det är även en anmodan till handling. VOX vill att spanjorerna engagerar sig 

för Spanien. Genom att bli medvetna om att spanskhetens grundläggande faktorkrigarandan, 

blir det möjligt att stå upp mot inkräktarna för att senare kasta ut dem från Spanien.  

 

 

                                                           
134 Se Bilaga 3.  
135 Kress och Leeuwen, Reading images, sid. 130-132. 
136 Kress och Leeuwen, Reading images, sid. 122–123. 
137 Riaño, Estoy harto de que los extranjeros se meen en la bandera.  
138 Riaño, Estoy harto de que los extranjeros se meen en la bandera. 
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Den diskurs som gör sig påtaglig är en nationalistisk sådan. Detta med tydliga inslag av en 

Reconquistadiskurs som vill etablera tydliga gränser av vilka som anses vara sanna spanjorer, 

och vilka som inte är det. Islam karaktäriseras endast genom sina krigiska och förhärskande 

egenskaper som ämnar att underkasta folk. Det förmedlar tydligt vilken inställning som VOX 

och Ferrer-Dalmau intar. Därmed kan man identifiera en islamofobiskdiskurs som avser att 

skapa en ny återerövring som ska kuva den nya vågen av muslimer (immigranter) som 

översköljer den Iberiska halvön idag. 
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4. Diskussion 
 

Det är viktigt att poängtera att de följande teman som urskilts representerar en möjlig tolkning 

som kan göras av det material som använts i denna studie. Denna tolkning är inte en slutgiltig 

eller en nu förhärskande tolkning. Det är ett obestridligt faktum att kritisk diskursanalys är 

politiskt tendensiös, med andra ord, den är inte alltigenom objektiv. Forskarens politiska åsikt 

ska inte påverka resultaten, dock är den kritiska diskursanalysens mål att förtydliga ojämlika 

maktförhållanden i samhället. Detta leder till ett politiskt tendensiöst resultat. Hade mina 

frågeställningar varit annorlunda ställda, eller hade min politiska åsikt varit annorlunda hade 

uppsatsens resultat förändrats. Därmed hade andra tolkningar av samma material formulerat 

andra teman som skulle kunna vara lika skäliga.  
 

Följande teman har utvunnits ur materialet och dessa utgör grunden till VOXs förståelse och 

tolkning av begreppet reconquista: Platser, Underkastelse och Frihet, Krig. 

 

Analysen som gjorts i denna uppsats har resulterat i att partiet VOX betonar platsernas 

signifikans – som de befinner sig i materialet. VOX förkunnar i samtligt källmaterial att 

platserna har en nära relation med spanjorerna och spanskheten. Alla platser som nämns i 

materialet har varit avgörande händelser i reconquistan och i kampen mot Islam. Temat Platser 

kan således placeras inom en Katolsk-nationalismdiskurs. Detta synliggörs tydligt i 

videoklippen när Santiago Abascal återkommande pratar om att ”spanjorerna måste gå tillbaka 

till begynnelsen, till begynnelserna”.139 Abascal förfäktar för att spanjorerna måste begrunda 

Spaniens historia för att förstå vad den sanna spanskheten är.  

 

I videoklippet ”#EspíritudeCovadonga” diskuterar Abascal det arv – som han påstår – 

förfäderna skapat i Covadonga och senare lämnat till dagens spanjorer. Arvet är ett levnadssätt 

och en kultur. Det kan här urskiljas en tydlig identitet som grundar sig på ett katolskt arv som 

föddes i Covadonga. Begynnelsen eller begynnelserna som Abascal ideligen åberopar i sina tal 

betonar således Spaniens katolskt kristna arv som föddes och bevarades i Covadonga. I det 

tredje videoklippet ”Covadonga 2018” syns Abascal offra en gåva till Jungfrun i berget som 

helgas som de kristnas räddare. I videoklippet skildras tydligt en katedral och en katolsk 

gudstjänst vilket inte lämnar något tvivel om Covadongas betydelse för VOX och indirekt 

spanjorerna.  

 

I instagraminläggen betonar partiets konto alltid de platser som bildens scen utspelas på. De 

platser som bilderna porträtterar är Cordoba, Granada och Las Navas de Tolosa, vilket alla 

symboliserar viktiga etapper för den kristna återerövringen mot muslimerna, eller islamisterna 

som VOX hellre kallar dem. Platserna konstituerar följaktligen ett levnadssätt som är 

annorlunda från antagonisterna vilket i detta fall är muslimerna.   

 

Den andra temat Underkastelse och Frihet representeras av muslimer och spanjorer. Var aktör 

förkroppsligar således två ”väsensskilda” idéer som är varandras magnetiska motpoler. Detta 

manifesteras tydligast i videoklipp 2 ” #EspiritúdeCovadonga” där Abascal talar om att världen 

består av två olika koncept.140 Spanjorerna representerar friheten och muslimerna 

underkastelsen. Friheten beskrivs med positiva termer som ska skapa en positiv självbild.  

Underkastelsen beskrivs minimalt så det blir underförstått att de representerar kontrasterande 

åsikter mot friheten. I granskningen blir det tydligt att VOX använder sig av ett ”ideological 

                                                           
139 VOX, Covadonga 2015. 
140 VOX, #EspírituddeCovadonga. 
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square”,141 detta är den teoretiska termen som innefattar att en aktör väljer att betona positiva 

egenskaper och karaktärsdrag som ”viet” har, och minska betydelsen av det negativa aspekterna 

som finns hos ”viet”. Hos ”dom” blir de negativa egenskaperna betonade och de positiva 

egenskaperna marginaliserade. Detta för att sedermera kontrastera mot ”viet” med avsikt att 

påvisa stora skillnader som finns och visa vilken aktör som är, enkelt sagt, bättre. Detta var 

påtagligt genom allt material. Temat kategoriseras också inom en nationalismdiskurs. Det blir 

därmed tydligt vad ”viet” är och består av.  Genom ett sådant förfaringssätt förtydligas de 

aktörer som inte är ”viet”. Denna indelning av ”viet” och ”dom” manifesteras tydligast i den 

första bilden ”Generalsekreteraren i Cordóba” där VOX väljer att porträttera Frihet och 

Underkastelse genom människor. Det muslimska paret iklätt den traditionella muslimska 

klädseln får representera underkastelse. De beskrivs i den medföljande texten som ”det Spanien 

som vi inte vill ha”.142  

 

Bilden med generalsekreteraren blir värdefull i insikten att katedralmoskén utgör en modern 

religiös kamp. Cordóbamoskén var en av de få moskér som inte jämnandes med marken för att 

sedan bygga en kyrka. Den omstrukturerades och för att dölja det muslimska arvet. I Cordóba 

hände detta inte där det muslimska arvet fortfarande är flagrant vilket har skapat problem för 

den spanska staten och katolska kyrkan. De senaste åren har muslimer försökt ansök officiellt 

till den katolska kyrkan i Rom om tillåtelse att utföra bön i byggnaden, vilket har skapat en stor 

dispyt mellan muslimer och kristna spanjorer. 2010 blev en grupp muslimer gripna av polisen 

för att ha försökt be. Katedralmoskén är ägd av den katolska kyrkan vilket inte under några 

omständigheter låter muslimer utföra bön där. Här kampas de olika diskurserna om vad som 

ska anses vara accepterat. Detta tolkar VOX som att islamisterna försöker återigen försöker 

kuva spanskheten.  

 

VOX är produktiv på sociala medier och lyckas genom att använda bilder förmedla ett budskap 

som definierar vad spanjorer är. Bilden på generalsekreteraren i Katedralmoskén visar på ett 

tydligt sätt hur VOX gör skillnad på folk och folk. Genom att referera muslimer enkom som 

bärande på Niqab och traditionell klädsel förmedlas en tendensiös bild av vad muslimer och 

Islam står för. Detta bidrar till att skapa en rädsla inför allt muslimskt i det spanska samhället. 

Det som är uppenbart i materialet är att Islam alltid förknippas med reconquistan. Genom att 

göra detta blir publiken alltid tilldelad information som förknippar denna religion med krig, 

vilket blir synonym för underkastelse. Vad som inte nämns i materialet är Islams stora bidrag 

till spansk kultur, språk och arkitektur. Cordóbakalifatet bidrog till att främja vetenskap och 

förbättrande av struktureringen av statliga institutioner.  Islam beskrivs endast ur en synvinkel 

vilket förenklar och inskränker dess roll på den iberiska halvön. Förnekandet att det muslimska 

arvet ingår i den första paradigm som García Sanjuán menar existerar angående begreppet 

Reconquista.143 Den första paradigm innefattar synen på att Islam och Spanien är väsensskilda 

entiteter som inte kan samleva.  Denna tes betonas i samtligt material.  

 

Det tredje temat Krig, framkommer då konstaterandet att samtligt material är relaterat med 

reconquistan, som i sig är ett åtta seklers långt krig. VOX väljer att framställa Islam i krigs 

scenarion och därmed på sätt framföra denna religions natur. När Abascal i videoklipp 2 

”#EspíritudeCovadonga” säger att spanjorerna inte kan tillåta att ”vår livsstil kan begränsas till 

dessa berg igen”, menar han att ”viet” måste återigen ta upp kampen mot ”dom”. Islam och 

muslimerna är inkräktare på den spanska jorden och kan bara behandlas på ett sätt, krig.  VOX 

menar att ”viet” inte kan förhandla med Islam och därför är den enda utvägen krig för att frigöra 

                                                           
141 Richardson, Analysing magazines, sid. 51. 
142 Bilaga 1. 
143 Se avsnitt ”Reconquista i politisk diskurs”. 
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sig från invasionen och bevara sitt sätt att leva. Krig i modern kontext behöver nödvändigtvis 

inte betyda väpnad konflikt. Att kriga mot underkastelsen idag kan även betyda att begränsa 

Islams influerande i samhället genom att stifta nya lagar som inför stränga restriktioner på vad 

muslimer får göra i Spanien.  

 

I analysen av dessa teman framkommer det att VOX tolkar reconquistan som en erinran om en 

historisk identitet, ett katolskt kristet arv. På samma sätt tolkar VOX reconquistan som en 

påminnelse för spanjorerna för vad som är egentligen är den ”sanna” spanskheten. Detta görs 

för att poängtera att denna spanska identitet har blivit utsatt för olika angrepp såsom politiska 

lögner och konspirationer.  VOX menar dessa politiska angrepp ska förleda och förjaga den 

sanna spanskheten. De drivande aktörerna bakom dessa attacker är separatister, kommunister 

och islamister. Dessa samarbetar för att kuva VOX som är folkets representant och indirekt det 

sanna spanska144 De platser som utvalda i materialet fungerar som heliga platser som emanerar 

ut den rena spanskheten. Dessa platser förmedlar kunskapen om den evärdliga kampen mellan 

två idéers hegemoni, en god och ond.  

 

Reconquistan som en erinran om spanskheten fungerar följaktligen i en tvåfaldig bemärkelse:  

 

1, En påminnelse om att den sanna spanskheten ligger i en centralisering av makten, som den 

gjorde under de katolska regenterna och Franco.  

 

 2, En erinran om att spanskheten är att känna respekt och vördnad inför Spaniens kultur och 

historia, som onekligen är oskiljbar från katolicismen. Att känna vördnad för de bedrifter som 

tidigare generationer har gjort.  I denna erinran förstår medborgarna att Spaniens sanna ”essens” 

finns in katolska värderingar som är stöpt i en krigaranda som uppkom under reconquistan,145 

som inte låter sig ansättas utan att uppsätta något försvar.  

 

 

VOX väljer följaktligen att använda reconquistan på sociala medier som ett sätt att förkunna 

och förfäkta för vad som är den ”sanna” spanskheten och spansk kultur. Liksom en måttstock 

bedöms olika samhälleliga företeelser utifrån VOXs uppfattning om vad den ”sanna” 

spanskheten är. Ur en kritisk diskursanalys bidrar VOXs politik till ett socialt differentierande 

av folkgrupper, kulturer och genom detta klassificera dem utifrån deras egen diskurs om vad 

som räknas som spanskt. Partiet bygger på den tidigare hegemoniska diskursen om Spaniens 

ursprung som fortfarande idag är potent och betyder mycket för de konservativa grupperingarna 

i det spanska samhället. Reconquistan utgör kärnan i partiets politik eftersom begreppet bidrar 

till att skapa ett scenario om ett yttre invasiv fiende som hotar med att förstöra Spanien. Genom 

använda Reconquistadiskursen lyckas VOX konstruera ett ”vi” och ”dom” för att förtydliga 

möjliga skillnader. Partiet behöver inte definiera vad som utgör spanskheten och gör det inte 

heller i materialet. Genom att tillerkänna egenskaper som krigisk, underkastande och hotfull till 

Islam behöver partiet endast förklara att Spanien är det motsatta utan att utkristallisera några 

konkreta egenskaper till ”viet”.  

 

 
 
 

                                                           
144 VOX, Covadoga 2018. 
145 Se avsnitt: Reconquista i politisk diskurs: (Mar)drömmar om al- Andaluz och PP.  
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5. Slutsatser 
 

Frågeställningar: 
 

1. Hur tolkar VOX begreppet Reconquista? 

2. Hur använder VOX begreppet Reconquista på sociala medier? 

 

 

Svaret på McCutcheons fråga som jag ställde i inledningen av denna uppsats är att ett ords 

innehåll är komplext och tendensiöst. Detta är i synnerhet sant när man diskuterar ordet La 

Reconquista. De slutsatser som har framkommit med hjälp av kritisk diskursanalysen av 

källmaterialen har besvarat frågeställningarna.  

 

Den första frågeställningen besvaras med att VOX tolkar reconquistan som källan till 

spanskheten. Genom analysen kunde tre huvudsakliga teman urskiljas som konstituerar VOX 

tolkning av reconquistan som innefattas av Platser, Underkastelse och Frihet, samt Krig. 

  

Temat Platser uppkom genom att VOX återkommande valde att betona de olika platsernas 

signifikans som materialen skildrade. I de tre videoklippen betonar Abascal med emfas varför 

VOX har valt Covadonga som etappstart på deras valkampanj. Covadonga symboliserar 

spanskhetens essens vilket definieras som upproriskhet och krigaranda som föddes på denna 

plats när de kristna stod emot muslimernas attack.  Abascal förklarar i videoklipp ett ” 

Covadonga 2015” att idéerna om uthållighet, ihärdighet och rätten till att stå upp för sitt 

levnadsätt föddes i Covadonga. Dessa idéer blir följaktligen definitionen av spanskheten.  I 

videoklipp två ”EspíritudeCovadonga” beskriver Abascal vidare hur spanskhetens värderingar 

skapades i Covadonga och dessa bör försvaras ifrån det nya ansättandet av muslimer som 

uppkommit de senaste åren. I och med detta definieras de sanna spanjorerna till katolskt kristna, 

och de folkgrupper som inte tillhör denna majoritetsgrupp blir definierade som icke-spanjorer. 

Det implicita budskapet blir därmed att de inte är värda nog för att bli klassificerade som sanna 

spanjorer.  

 

VOX ser reconquistan som en oförgänglig kamp mellan de två styrande koncepterna i världen, 

Underkastelse och Frihet. Islam karaktäriseras här i materialet som en monolitisk, aggressiv 

och grym religion som endast vill underkasta världen dess doktriner.  

 

Vidare menar VOX att man inte kan förhandla på ett fredfullt sätt med Islam. Detta grundar sig 

i synen på att Islam representerar en annan världssyn vilket inte går att sammanföra med den 

spanska grundidén om frihet. Islam vill enligt denna syn endast underkasta det spanska folket 

med svärdet i hand. Av denna anledning måste Spanien återuppta sitt svärd och mod mot dessa 

spanska ärkefiender. Ordvalet Krig syftar på väpnad konflikt men i dagens kontext betyder det 

mer en begräsning av immigration, samt ett försvårande för muslimer att utöva sin religion 

inom Spaniens gränser.  

 

Den andra frågeställningen, vill besvara hur VOX använder reconquistan på sociala medier. 

Det som framkommit tydligast är att VOX använder begreppet som en måttstock till att värdera 

hur spansk en företeelse är, eller om den utgör ett hot emot spanskheten existens. VOX 

använder reconquistan på social media som ett försvar för spanskheten genom att utpeka 

människor och ting som ”icke-spanska”. Genom att ladda upp och publicera bilder som berör 

reconquistan ämnar VOX att erinra deras följare om den ”sanna” spanskheten.  
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VOX använder således begreppet reconquista huvudsakligen som ett sätt att definiera ett ”vi”. 

VOX använder således begreppet reconquistan som ett försvar av den ”sanna” spanskheten.  
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