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SAMMANFATTNING 
 

Runt om i världen pågår krig, konflikter och tvister, som grundar sig i problem som har uppstått till 

följd av människors missnöje när det gäller dragningar av statsgränser. Det är gränser som vanligtvis 

inte harmoniserar med nationers etnicitet och utbredning, vilket kan leda till att en 

matchningsproblematik mellan stat och nation växer fram. I november år 2012 hölls ett tidigarelagt 

parlamentsval i regionen Katalonien i Spanien, ett parlamentsval som indirekt kom att ses som en 

folkomröstning där de katalanska invånarna röstade för eller emot ett självständigt Katalonien. Syftet 

med den här uppsatsen har varit att visa på konsekvenser som detta val fick för Spanien och dess 

regioner, men också att utreda Kataloniens politiskgeografiska möjligheter att bryta sig loss från sin 

moderstat Spanien och bilda en självständig stat.  

 

Katalonien har i uppsatsen utgjort en fallstudie vars händelseförlopp och självständighetsprocess kan 

appliceras på andra regioner och nationer som befinner sig i en liknande situation. Uppsatsens 

undersökning utgörs främst av litteraturstudier där Kataloniens och Spaniens geografiska och 

historiska bakgrunder har beskrivits och jämförts med andra nationer inom Europa. På så sätt har det 

varit möjligt att dra slutsatser om Kataloniens politiskgeografiska möjligheter att skaffa sig ett ökat 

självstyre, och framöver även bilda en självständig stat oberoende av Spanien. 

 

Undersökningens slutsatser handlar främst om att Katalonien har förutsättningar att i framtiden bilda 

en egen stat, men att vägen dit är lång och komplicerad. Parlamentsvalet som hölls i Katalonien har i 

skrivande stund inte påverkat Katalonien eller övriga spanska regioner i någon större utsträckning, 

men uppsatsen visar att valet längre fram i tiden kan komma att få betydande konsekvenser, både för 

Katalonien och för övriga Spanien, men också för andra europeiska stater som har präglats av 

separatistiska strömningar. 
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Figurförteckning: 
 

Figur a: Kataloniens läge i Spanien. 

 

Figur b: Kataloniens fyra provinser. 

 

Figur c: Det katalanska språkets utbredning. 

 

Figur d: Kurdernas utbredning över Turkiet, Iran, Irak och Syrien. 

 

Figur e: Baskiens läge i Spanien, samt dess provinser. 
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1 INLEDNING 
 

Problematiken som kan uppstå när det gäller förhållandet mellan stater och nationer kan vara 

komplex och se ut på olika sätt. Genom att fördjupa sig i detta både på en geografisk och på en 

politisk nivå finns det en förhoppning om att öka förståelsen för den förändringsprocess som en 

nations strävan efter ett ökat självstyre kan medföra. I samband med uppstarten av vår uppsatskurs, 

skulle regionen Katalonien i Spanien gå till val, där invånarna förväntades ta ställning till om de var 

för eller emot ett självständigt Katalonien. Det låg väl till i tiden och därför fick Kataloniens strävan 

efter ett ökat självstyre bli det som kommer att utredas i denna uppsats. 

 

Uppsatskursen startade precis efter att vi under höstterminen hade avslutat en delkurs vid namn 

Politisk geografi. Där fick vi ta del av föreläsningar som bland annat behandlade stater och nationer 

samt den matchningsproblematik som kan uppstå. Det faller sig därför naturligt för mig att i denna 

uppsats referera till Hansson (2012) och hans olika föreläsningar som väl kan appliceras på 

fallstudien Katalonien och dess strävan efter ett ökat självstyre. Att valet föll på Katalonien beror på, 

utöver ovanstående faktorer, även på mitt eget starka intresse för just Spanien och andra 

spansktalande stater eftersom jag i min lärarutbildning, förutom geografi, har just spanska som 

undervisningsämne. Jag har en förhoppning om att efter ha skrivit denna uppsats kunna förmedla 

kunskaper om detta tema i båda mina undervisningsämnen. 

  

 

1.1 Problemformulering 
 

Runt om i världen har det sedan lång tid tillbaka pågått, och pågår än idag, tvister och konflikter av 

olika slag. Dessa kan i grund och botten handla om allt från religion och etnicitet, till exempelvis 

gränsdragningar mellan eller inom stater. Konflikter kan vara olika svåra att lösa och det finns en 

föreställning om att konflikter som uppstår inom en och samma stat kan vara extra svåra att få bukt 

med. Ett exempel på problem som kan leda till en besvärlig konflikt är då en eller flera nationer inom 

en stat känner sig missgynnade på något sätt. Historiskt sett har det stundtals handlat om nationer 

som helt och hållet vill bli självständiga stater och andra gånger vill nationer enbart uppnå ett ökat 

självstyre och en större acceptans hos staten. För att kunna förstå en sådan problematik är det 

betydelsefullt att skilja på begreppen stat och nation. Kortfattat förklarar Glassner (1996) att en 

nation består av en grupp av människor medan en stat är ett speciellt landområde och även en 

organisation som eftersträvar kontroll över ett visst landområde. 
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Statsgränser har aldrig harmoniserat fullständigt med kultur- och språkgränser utan är allt som oftast 

resultat av olika krig, freder och fördrag, beskriver Elenius (2006) i boken Nationalstat och 

minoritetspolitik. När det bildas motsättningar av olika slag mellan nationer och stater uppstår en 

tydlig matchningsproblematik. Invånarna inom en stat kan tillhöra ett flertal nationer, nationer som 

ibland är i minoritet i förhållande till statens övriga befolkning. Minoriteter som känner sig 

missgynnade av sin stat kan ta till olika åtgärder för att visa sitt missnöje, vilket sedan kan leda till att 

det blir komplicerat för staten att veta hur man ska ta tag i problemet. 

 

Vi behöver inte gå långt iväg för att hitta minoritetsnationer som på något sätt känner sig 

missgynnade av den egna staten. Samerna i Sverige är ett exempel som ligger nära till hands. Elenius 

(2006) förklarar att samerna räknas som en ursprungsbefolkning i Sverige vilket innebär att de aldrig 

har invandrat till andra folks territorier. Samernas traditionella näring har sedan lång tid tillbaka varit 

renskötsel och fångstnäring av olika slag. Delar av nationen har länge upplevt, och menar än idag att 

de diskrimineras och missgynnas av Sverige som stat. Delvis eftersom de oftast ses som en enda 

homogen grupp människor, vilket inte är fallet då nationen skiljs åt bland annat när det gäller språk 

och kultur. De upplever också sig missgynnade när det kommer till den problematik som har uppstått 

mellan Sverige som stat och de nomadiserande renskötarna, det vill säga de som måste vandra från 

plats till plats för att kunna upprätthålla en fungerande renhållning. De har sedan urminnes tider levt 

på detta sätt och hävdar sin rätt att fortsätta med det, samtidigt som det utgör problem för staten 

Sverige som förväntas lösa situationen på ett lämpligt sätt (Elenius, 2006). Här är det av intresse att 

fråga sig om allt måste vara svart eller vitt eller om det kanske i framtiden går att komma fram till en 

gemensam lösning där alla inblandade parter är nöjda.  

 

Glassner (1996) nämner nationen kurder som ett konkret exempel där matchningsproblematiken 

mellan stat och nation är påtaglig. Kurderna är en så kallad statslös nation vilket innebär att de inte 

har någon statstillhörighet men ändå är erkända som en nation. Kurderna har kämpat under lång tid 

och gör det än idag, de vill få till en egen självständig stat. Situationen vad beträffar kurderna är extra 

problematiskt eftersom nationen är utspridd över olika stater, framförallt över Turkiet, Iran, Irak och 

i Syrien. Det är stater som redan har ett antal konflikter sinsemellan, men de är dock överens om att 

de inte vill avsätta något landområde till kurderna. Det går att ställa sig frågande till hur kurderna kan 

kräva att få bli en självständig stat med tanke på att de inte har något eget territorium. 

Omständigheterna när det gäller kurderna är komplexa i många avseenden och än så länge har 

nationen inte lyckats skapa någon självständig stat. 
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Ett tydligt europeiskt exempel där det har uppstått en matchningsproblematik mellan stat och nation 

är Belgien. Belgien är en federal stat, vilket i praktiken innebär att staten består av olika regioner 

som i sin tur har ett visst självstyre. Staten Belgien utgörs av tre regioner och tre språkgemenskaper. 

Det finns en stor splittring mellan de två största regionerna, Flandern i norr, och Vallonien i söder, 

som har gjort det svårt för staten att bilda majoritetsregeringar. Flandern har det ekonomiskt sett 

bättre ställt och kräver nu ett ökat självstyre och vill inte dela med sig lika mycket av sina resurser 

till Vallonien som är en region som har en högre arbetslöshet och en sämre ekonomi (Landguiden 2, 

2012). Motsättningarna mellan regionerna är många och det är ytterst intressant att se om staten 

Belgien i framtiden kommer att bestå eller vad som kommer att ske.  

 

Precis som Belgien är Spanien en stat i Europa och där råder det delvis en liknande problematik som 

den i Belgien. Den autonoma regionen Baskien i Spanien är ett exempel som Glassner (1996) tar 

upp, där delar av en nation vill få till en självständig stat. Skillnaderna mellan kurder och basker är 

många, men den tydligaste skillnaden är att baskerna redan har ett särskilt territorium som består av 

sju mindre provinser, varav tre ligger i sydvästra Frankrike och resterande fyra i norra Spanien. 

Baskien har redan ett visst självstyre men många basker är inte nöjda med det utan vill ha ännu mer. 

Vidare är Baskien också ett tydligt exempel där en del människor har ingått i så kallade 

separatistgrupper och drivit en väpnad kamp gentemot staten Spanien för att uppnå total 

självständighet. När grupper tar till vapen för att driva sin kamp ökar risken för att svåra konflikter 

ska uppstå och situationen i sig blir ännu svårare när exempelvis civilbefolkning drabbas på olika vis. 

 

Om stater på ett enkelt sätt skulle ge med sig för minoriteters krav på självständiga stater skulle det 

som vi inom den geografiska sfären benämner dominoeffekten kunna inträffa med allt vad det 

innebär. Ett konkret exempel på detta kan vara att när en stat låter en nation bli självständig kommer 

nästa nation och knackar på dörren för att uppnå detsamma som föregående nation. När det gäller 

Spanien, som är uppdelat i flertalet autonoma regioner, kan det finnas risk för att fler folkgrupper tar 

efter baskerna och kräver mer självständighet eller till och med kräver att bli erkända som 

självständiga stater. En annan autonom region i Spanien som det diskuteras mycket kring i media för 

tillfället är Katalonien. Precis som Baskien är Katalonien en autonom region i Spanien med en nation 

som på senare tid uttryckt starka önskningar om att bryta sig loss från övriga Spanien. Det finns ett 

antal politiskgeografiska likheter mellan Baskien och Katalonien när det gäller önskan om att uppnå 

total självständighet. Nationerna i de båda regionerna har ett eget territorium, ett eget språk och en 

gemensam historia. Detta är enligt Glassner (1996) några av kriterierna som en nation måste uppfylla 
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för att senare kunna bli en självständig stat. Problematik uppstår dock eftersom regeringen i Madrid 

och övriga Spanien inte är överens med Baskien och Katalonien. 

 

Enligt Landguiden 1 (2012) är Madrid, Baskien och Katalonien de rikaste regionerna i Spanien 

medan Andalusien i söder och Extremadura i inlandet tillhör de fattigare områdena. Katalonien står 

för nästan en femtedel av landets BNP och tillhör därför en av de absolut viktigaste regionerna för 

Spanien. I det svåra ekonomiska läget som Spanien befinner sig i just nu passar Katalonien på att 

hålla en folkomröstning den 25 november där katalanerna kommer att rösta för eller emot 

självständighet. Bolling (2012) beskriver i en artikel i Dagens Nyheter att regeringen i Madrid inte 

har några planer på att ge efter för katalanernas önskan om att frigöra sig från Spanien. Det är av 

intresse att fråga sig hur eller om det kan vara möjligt för regeringen i Madrid att ignorera kraven på 

ett självständigt Katalonien om det visar sig att majoriteten av katalanerna röstar för en självständig 

stat. Det är också minst lika intressant att fundera över varför katalanerna väljer att gå till val just nu. 

Jonsson 1 (2012) nämner i en artikel i Dagens Nyheter att i den rådande ekonomiska krisen är 

Katalonien en av de spanska regionerna som begärt nödhjälp. En hypotes värd att undersöka kan 

därför vara att delar av den katalanska nationen ser självständighet som en god lösning på den 

ekonomiska krisen för Kataloniens del. 

 

Ovanstående tankegångar leder fram till en problemformulering om vilka politiskgeografiska 

möjligheter Katalonien egentligen har att bryta sig loss från Spanien, samt om hur valet i Katalonien 

kommer att påverka regionen i sig, men även Baskien till en viss del, och övriga Spanien. Valet i 

Katalonien är ett tidigarelagt parlamentsval som kom att ses som en indirekt folkomröstning om 

självbestämmanderätt. Därav kommer begreppet folkomröstning att användas i beskrivningen av 

uppsatsens syfte och frågeställningar. För att kunna ge någon form av framtidsutblick för Katalonien 

och Spanien är det nödvändigt att gå lite tillbaka i tiden för att på så sätt få en förståelse om varför 

läget är som det är idag. 

 

 
1.2 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att utreda och skapa en ökad förståelse för den autonoma regionen 

Kataloniens politiskgeografiska möjligheter att bryta sig loss från Spanien och bli en självständig 

stat, samt att visa på olika konsekvenser som folkomröstningen den 25 november 2012 i Katalonien 

kom att få.  
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1.3 Frågeställningar 
 

 Hur ser den autonoma regionen Kataloniens politiskgeografiska möjligheter ut när det gäller 

att bli erkänd som en självständig stat? 

 

 Hur kan folkomröstningen om ett självständigt Katalonien komma att påverka regionen i sig, 

men även övriga regioner i Spanien, och andra nationer med separatistiska strömningar? 
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2 METOD 
 

I detta kapitel kommer de vetenskapliga angreppssätten, det vill säga metoderna, som har använts för 

att kunna besvara uppsatsens frågeställningar att presenteras och diskuteras. Argument för olika val 

av material och avgränsningar kommer också att tas upp här. 

 

 

2.1 Deskriptiv metod 
 

För att kunna utreda Kataloniens politiskgeografiska möjligheter att bryta sig loss från staten Spanien 

är det relevant att skildra den historiska och geografiska utvecklingen för både Katalonien och 

Spanien. Metoden som används för detta är en så kallad deskriptiv metod. Ejvegård (1996) förklarar 

att metoden går ut på att ett urval av material görs och fakta samlas in och kategoriseras och används 

sedan för att göra en beskrivning av något. I detta skede måste författaren till uppsatsen avgöra vad 

som är viktigt att framhäva och vad som stämmer överens med uppsatsens syfte. De fakta som tas 

upp ska inte enbart ska vara korrekta utan också relevanta. Vidare redogör Ejvegård (1996) för att en 

deskriptiv metod används främst vid frågeställningar av allmän karaktär. Denna uppsats första 

frågeställning: ”Hur ser den autonoma regionen Kataloniens politiskgeografiska möjligheter ut när 

det gäller att bli erkänd som en självständig stat?”, är av sådan art att en deskriptiv metod bör 

användas innan andra metoder tar vid. 

 

 

2.2 Fallstudie 
 

Den här uppsatsen behandlar i första hand Katalonien och dess strävan efter ett ökat självstyre, men 

vad som också är viktigt att ha i åtanke är att den förändringsprocess som beskrivs är applicerbar på 

andra nationer och stater. Därför utgör Katalonien och Spanien en slags fallstudie. Ejvegård (1996) 

beskriver att fallstudier ofta förekommer i vetenskapliga undersökningar i kombination med andra 

metoder och dess syfte är att beskriva verkligheten med hjälp av en liten del av ett stort förlopp. 

Denna del av ett stort förlopp får representera verkligheten, vilket kan vara riskabelt då ett enda fall 

inte fullt ut kan vara en god representant. Därför är det av stor vikt att metoden används med 

försiktighet och att slutsatser inte dras baserat på endast denna metod. I denna uppsats har Katalonien 

därför ställts mot, och jämförts med andra nationer, för att det ska vara möjligt att dra rimliga 

slutsatser.  
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Bell (1995) förklarar att genom att använda sig av fallstudier som metod för undersökningar, 

möjliggörs det att på en djupare nivå undersöka särskilda aspekter av enstaka problem under en 

bestämd tidpunkt. Vidare redogör Bell (1995) för vad som skiljer en ren beskrivning av en viss 

företeelse och en fallstudie åt. Till skillnad från en ren beskrivning av någon händelse eller företeelse 

undersöks i en fallstudie de olika faktorer som i en viss situation samverkar med varandra och på så 

sätt kan undersökningen visa specifika orsaker som har effekter på företeelsen i fråga. I detta fall 

handlar det om faktorer som påverkar Katalonien och dess möjligheter att bryta sig loss från staten 

Spanien. 

 
 

2.3 Komparativ metod 
 

Ejvegård (1996) betonar vikten av ett medvetet metodval och av att använda sig av flera metoder för 

undersökningar och uppsatsskrivande, eftersom det kan innebära att de analytiska slutsatserna stärks. 

I den här uppsatsen används utöver en deskriptiv metod, även en komparativ metod för att kunna 

svara på frågeställningarna. Ejvegård (1996) redogör för hur en komparativ metod används när det 

finns en avsikt att förklara en viss företeelse. Han tydliggör också för en rad punkter som är viktiga 

att ha i åtanke när en komparation ska göras. Till exempel måste de enheter som jämförs gå att 

jämföra med varandra, och för att det ska vara genomförbart kan det vara nödvändigt att generalisera 

de olika företeelser som sedan jämförs. Vidare ska både likheter och olikheter för enheterna och 

företeelserna beskrivas, de ska dessutom vara relevanta när det gäller uppsatsens syfte (Ejvegård, 

1996). 

 

 

2.4 Metoddiskussion och avgränsningar 
 

På vissa punkter jämförs Katalonien med en annan spansk autonom region, Baskien. Anledningen till 

att Baskien får utgöra en jämförande enhet beror på att denna region i förhållande till andra spanska 

regioner har ett stort självstyre. Baskien har även mer självstyre än vad Katalonien har i dagsläget, 

därmed faller det sig naturligt att jämföra de båda regionerna. Ett komparerande av regionerna kan på 

sikt underlätta utredandet av de politiskgeografiska möjligheterna Katalonien har när det gäller att 

skaffa sig mer självstyre, eller till och med bilda en egen självständig stat. 

 

I ett tidigt skede fanns en intention om att hela uppsatsen skulle bygga på en komparativ studie av de 

autonoma regionerna Baskien och Katalonien i Spanien och de bådas strävan efter ett ökat självstyre. 
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Det visade sig dock att det skulle bli svårt att få till ett tydligt fokus, och en sådan stor undersökning 

som det skulle innebära verkade inte kunna rymmas inom ramen för en C-uppsats om 15 

högskolepoäng. Samtidigt som uppsatskursen började, skulle Katalonien hålla parlamentsval och 

indirekt rösta för eller emot ett självständigt Katalonien, därför är det just denna spanska, autonoma 

region och dess strävan efter ett ökat självstyre som denna uppsats behandlar. 

 

När ämnet var valt och avgränsningarna för uppsatsen var klara fanns det en tanke om att skapa 

mervärde till uppsatsen genom att intervjua en spanjor i samband med det katalanska valet som hölls. 

Detta för att få en inblick i hur en civil kunde se på den rådande problematiken när det gäller att få 

till ett självständigt Katalonien. Det är möjligt att svaren skulle se annorlunda ut beroende på om en 

eventuell intervjuperson skulle ha katalanskt ursprung, eller komma från andra delar av Spanien. 

Efter en tids sökande visade det sig dock att en sådan intervju inte var möjlig att genomföra på grund 

av ett bristande kontaktnät. 

 

För att skapa mervärde till uppsatsen och framförallt aktualisera den, har utöver en beskrivning av de 

historiska förutsättningarna och jämförelser med andra nationer, även en undersökning av 

tidningsartiklar gjorts. Tidningsartiklarna är hämtade från en del svenska, men också från spanska 

dagstidningar, både före och efter Kataloniens parlamentsval. Det har funnits en tanke om att 

medvetet välja artiklar från olika dagstidningar för att på så sätt få med så många perspektiv som 

möjligt. Med hjälp av dessa artiklar skildras det politiska läget som råder i Spanien och i Katalonien.  
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3 TEORI 
 

Under detta kapitel kommer det att redogöras för teorier och tidigare forskning som är av betydelse 

för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar. I uppsatsen används genomgående olika 

betydelsefulla begrepp för att kunna beskriva Kataloniens förutsättningar att bryta sig loss från 

Spanien. Dessa begrepp definieras löpande här i teorikapitlet. 

 

Denna uppsats tar till största del sin teoretiska utgångspunkt i forskaren och geografen Martin Ira 

Glassners forskning kring nationer och stater. För att hans teori ska kunna tillämpas på 

problemområdet som rör katalanernas önskan om ett självständigt Katalonien är det nödvändigt att 

först definiera begreppen stat och nation, särskilt eftersom det är ofta förekommande att dessa två 

begrepps förväxlas eller används felaktigt. Glassner (1996) förklarar att nation är detsamma som en 

stor grupp av människor som på olika sätt känner en stark samhörighet. Oftast har en nation ett och 

samma språk som modersmål, de har en gemensam kultur, och delar samma religion och historia. 

Hur många människor som ska ingå i en nation, för att det ska få kallas för just en nation, har 

Glassner (1996) inget givet svar på men menar att det handlar om fler människor än vad som ingår i 

en familj eller stam exempelvis. I samband med begreppet nation dyker ofta begreppet minoritet upp, 

som kortfattat kan definieras som en folkgrupp som inte har landets huvudspråk som modersmål 

(Hansson 3, 2012). Till skillnad från nation definieras begreppet stat enligt Glassner (1996) kortfattat 

som en given plats. Det är dock mer komplicerat än så. Vidare beskrivs att en stat även är en politisk 

organisation som eftersträvar kontroll inom ett särskilt territorium. Det vill säga staten gör anspråk 

på auktoriteten och styret över människorna som bor inom territoriets definierade gränser. 

 

 

3.1 Politiskgeografiska kriterier som utmärker en stat 
 

Glassner (1996) har utarbetat en lista över politiskgeografiska kriterier som utmärker en stat. Det 

första kriteriet gäller territorium. En stat måste besitta ett specifikt landområde som till största del har 

erkända gränser, en del av gränserna kan dock vara odefinierade eller omtvistade. Kriterium nummer 

två handlar om befolkningen inom staten. För att få kallas stat måste det finnas en fast bofast 

befolkning inom territoriets gränser. Det innebär att ett område som helt och hållet saknar människor 

inte kan vara en stat. Glassner (1996) betonar att en stat är en mänsklig institution som har skapats av 

människan för att tillgodogöra några av behoven som människor har. Det tredje kriteriet innebär att 

en stat måste ha en regering, det vill säga att det måste finnas någon form av administrativt styre. En 
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organiserad ekonomi är det fjärde kriteriet för att en stat ska få kallas för stat. En stat ska ha ett 

ekonomiskt huvudansvar inom olika verksamheter som exempelvis reglering av utrikeshandel. Det 

femte och sista politiskgeografiska kriteriet som Glassner (1996) redogör för är kravet på en 

fungerande infrastruktur. Det måste alltså vara möjligt att på ett organiserat sätt transportera varor 

och människor inom territoriet. 

 

Det räcker dock inte att en nation lever upp till ovanstående fem politiskgeografiska kriterier för att 

bli en självständig stat. Det finns ytterligare två kriterier som måste uppfyllas, kriterier som enbart 

ses som politiska men som är minst lika betydelsefulla som de politiskgeografiska kriterierna. 

Glassner (1996) nämner dessa som suveränitet och erkännande. Begreppet suveränitet är komplext i 

det avseendet att det finns en allmän uppfattning om att stater är suveräna eller innehar suveränitet. 

Däremot finns det enligt Glassner (1996) ingen överenskommelse om vad suveränitet egentligen 

innebär i detalj. Rent generellt ses en stat med suveränitet som en stat som besitter makten över en 

bestämd grupp människor inom ett område som i sin tur inte låter sig styras av utomstående lagar. 

Mer kortfattat kan en suverän stat definieras som en stat som är helt självständig och står fri från 

direkt extern kontroll. Vidare förklarar Glassner (1996) att när det kommer till verkligheten är det 

komplicerat och benämningen suverän bör ofta stå inom citattecken eftersom stater kan inneha mer 

eller mindre suveränitet. Det andra och sista politiska kriteriet, erkännande, förklarar Glassner 

koncist (1996) att det innebär att en majoritet av det internationella samfundet, det vill säga andra 

redan befintliga stater, måste erkänna nya stater för att de ska kunna få bli självständiga stater. 

 

 

3.2 Förhållandet mellan stat och nation 
 

Hansson 2 (2012) redogör i en föreläsning för fyra olika kategoriseringar av förhållandet mellan stat 

och nation. En kategori kallas statslös nation, vilket innebär att ett folk är erkända som en nation, 

men saknar helt och hållet ett eget territorium. Ett tydligt exempel på detta är nationen kurder. 

Fortsättningsvis kan en stat vara en delnationsstat, som innebär att en nation befinner sig i 

befolkningsmajoritet i flera stater, vilket exempelvis araberna gör. Nationen är i majoritet i tio stater. 

Vidare beskriver Hansson 2 (2012) för kategorin som kallas multinationell stat. I en sådan stat finns 

två eller flera större nationer inom ett och samma territorium. Belgien (som omnämns i 

problemformuleringen, kapitel 1.1) är ett exempel på en sådan stat, men även Schweiz är en sådan 

stat. Hansson 2 (2012) förklarar att det i Schweiz finns en nation som är tysktalande, en annan som är 

en fransktalande och tredje som talar italienska. Den sista kategorin av förhållandet mellan stat och 
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nation benämns nationalstat och präglas av överensstämmelse. Ett exempel på en utpräglad 

nationalstat är Island där det till största delen bor islänningar (Hansson 2, 2012). Glassner (1996) 

redogör hur både stater och nationer i stor utsträckning efterstävar att vara så kallade nationalstater, 

vilket förenklat innebär att en enda nation bor samlad inom ett och samma territorium. I en 

nationalstat får dock etniska minoritetsgrupper finnas, men så fort denna grupp av människor vill 

tillhöra en annan stat, uppnå ett ökat självstyre, eller helt enkelt bilda en självständig stat upphör 

staten i fråga att vara en nationalstat.  

 

Glassner (1996) framhåller att när en grupp människor som tillhör en nation på något sätt känner att 

de inte kan identifiera sig med staten de lever i, och samtidigt ger uttryck för detta på olika sätt inom 

den politiska världen, är det frågan om nationalism. Han beskriver även nationalism som en känsla 

som kan vara hälsosam och uppmuntra människor att identifiera sig med andra än enbart sina 

familjer och sina vänner. Vidare kan denna känsla stimulera individer att utvecklas och komma med 

nya idéer inom olika områden, idéer som i bästa fall kan leda till att samhället och staten som helhet 

avancerar och kanske till och med inleder samarbete med andra stater. Glassner (1996) betonar dock 

att om nationalismen växer sig allt starkare kan det leda till en ökad efterfrågan av självstyre bland 

små grupper av människor som i sin tur bidrar till en fragmentering av samhället istället för att ena 

det. Hansson 1 (2012) utvecklar definitionen av begreppet nationalism och förklarar att det är en 

stark kraft, med målsättning att skapa nationalstater genom att likrikta ett språk och standardisera 

kultur och religion. 

 

 

3.3 Staters administrativa struktur 
 

För att längre fram i uppsatsen kunna redogöra för Spaniens strukturella uppdelning av staten och för 

det politiska läge som idag råder i Katalonien kommer under denna rubrik en redogörelse och 

jämförelse av de två vanligaste sätten som stater är uppbyggda på rent strukturellt när det gäller styre 

och administration. Det kommer också att redogöras för en tredje struktur som inte är lika vedertagen 

som de två första, men som i framtiden kan komma att bli allt mer vanlig. 
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3.3.1 Den centralistiska staten 
 

Hansson 1 (2012) redogör för hur en så kallad centralistisk stat är uppbyggd och styrs. 

Karakteristiskt för en sådan stat är en tydlig territoriell hierarki, det vill säga en tydlig maktordning. 

Här är Sverige ett påtagligt exempel, där staten står överst i maktordningen följt av län, kommun och 

slutligen församling. Alla har de sina speciella politiska gällande ytor.  Hansson 1 (2012) poängterar 

att en centralistisk stat som Sverige inte är helt oberoende av andra styrande organ. Exempelvis är 

Sverige underordnat den överstatliga och internationella organisationen EU. Glassner (1996) 

förklarar att en stat som styrs enligt ovan, ofta har ett tydligt och gemensamt fokus trots att makten är 

fördelad ner på olika nivåer. Dessa stater är sällan särskilt stora eftersom ju större territorium en stat 

har, desto större är möjligheten att det existerar mer än en kulturell region samt att topografin i en 

stor stat kan utgöra problem när det gäller kommunikation av olika slag. Större stater är oftast 

uppdelade på ett annat sätt, i olika slags delenheter (Glassner, 1996). 

 

 

3.3.2 Den federativa staten 
 

Lundén (1997) förklarar att stater som är uppdelade i olika delenheter som i sin tur besitter ett visst 

självstyre, kallas federativa stater eller förbundsstater. På svenska språket kallas enheterna i sådana 

stater för delstater, men i andra stater förekommer andra benämningar. Självstyret hos enheterna i 

federativa stater kan se olika ut. En del stater har fört ner så mycket makt att delenheterna själva styr 

över lagstiftningen för att nämna ett exempel (Lundén, 1997). Hansson 1 (2012) beskriver att trots 

delenheternas självstyre kan de välja att föra upp beslut till en högre instans om de anser att besluten 

i fråga är alltför övergripliga att ta på delenhetsnivån. Glassner (1996) tydliggör att den centrala 

makten i en federativ stat representerar de olika delområdena när det gäller frågor som är av 

gemensamt intresse. Det kan till exempel handla om kommunikation, försvar eller utrikeshandel. 

Dessa frågor kan den centrala makten behandla samtidigt som de olika delenheterna kan bevara sin 

identitet, behålla sina egna lagar och tullar i viss utsträckning. Vidare kan varje enhet i en federativ 

stat ha sin egen huvudstad, guvernör, och en intern budget. Enheterna är i sin tur representerade i 

statens huvudstad och har därmed en röst i frågor som rör hela den federativa staten (Glassner, 

1996). 
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3.3.3 Regionstaten 
 

Utöver den centralistiska och den federativa staten tar Glassner (1996) upp ett annat begrepp, 

nämligen regionstaten. Han definierar detta begrepp som en gyllene medelväg mellan de andra två, 

det vill säga det styre som uppstår när olika regioner inom en centralistisk styrd stat tenderar att få 

mer och mer självstyre, eller när federativa stater tenderar att gå mot ett mer och mer centralistiskt 

styre. Glassner (1996) förklarar fortsättningsvis att till regionstater brukar främst centralistiska stater, 

som är uppdelade i olika regioner som i sin tur har ett visst självstyre, räknas.  

 

Ohmae (1993) tydliggör vad som karaktäriserar en regionstat och framhåller att det i första hand är 

frågan om ekonomiska faktorer som avgör en regionstats uppbyggnad. Regionstater är så kallade 

naturliga ekonomiska zoner vars gränser ibland kan sammanfalla med statsgränser, men behöver inte 

nödvändigtvis göra det. En regionstat kan även vara ett område inom en stat och behöver alltså inte 

utgöra en egen självständig stat, betonar Ohmae (1993). Ohmae (1993) redogör för att en regionstat 

vanligtvis har fem till 20 miljoner invånare. Dess område måste vara tillräckligt litet för att 

medborgarna som konsumenter ska kunna dela regionens ekonomiska intressen, samtidigt som det 

måste vara stort nog för att kunna upprätthålla en stark och fungerande infrastruktur. Exempelvis bör 

det i en regionstat finnas åtminstone en internationell flygplats och gärna en bra hamn med goda 

möjligheter att bedriva handel. Detta för att det ska vara möjligt för regionstaten att kunna samspela 

och ägna sig åt handel med andra stater på en global nivå (Ohmae, 1993). 

 

Ovanstående teoretiska stoff kommer längre fram i uppsatsen att diskuteras och appliceras på 

Spanien som stat, men framförallt på regionen Katalonien. 
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4 SPANIENS GEOGRAFISKA OCH HISTORISKA BAKGRUND 
 

För att kunna beskriva och utreda Kataloniens möjligheter att i framtiden bryta sig loss från Spanien 

är det nödvändigt att skildra det politiska läget som idag råder i Katalonien och i övriga Spanien. För 

att detta ska vara möjligt kommer här först en geografisk och historisk överblick av staten Spanien 

med vissa kopplingar till det som angivits i teorin. 

 

I dagens läge har staten Spanien ungefär 46 miljoner invånare (Landguiden 4, 2012). Gustafsson 

(2009) redogör för hur Spanien tillsammans med staterna Portugal och Andorra kallas för den 

Iberiska halvön. Dessa tre stater skiljs åt från övriga Europa på ett naturligt sätt av bergskedjan 

Pyrenéerna, en bergskedja som tillsammans med andra bergskedjor på den Iberiska halvön, korsar 

landskapet och är betydelsefulla faktorer som medför att klimatet varierar mycket i Spanien, 

beroende på vilken del av staten man befinner sig i (Gustafsson, 2009). Administrativt sett är staten 

Spanien uppdelat i 17 självständiga regioner som benämns autonomier, autonomier som i sin tur är 

uppdelade i 50 provinser (Gustafsson, 2009, s.21). Dessa autonomier och provinser besitter ett visst 

självstyre, men inte tillräckligt för att de ska utgöra enheter i en federativ stat (se vad som 

karaktäriserar en federativ stat under kapitel 3.3.2 i teorin). Spanien idag är en monarki som styrs av 

ett parlament, ett parlament som i sin tur består av två kamrar, kongressen och senaten. Till 

kongressen väljs 350 ledamöter vart fjärde år och till senaten, som består av 264 ledamöter väljs 56 

stycken av de autonoma regionerna (Nationalencyklopedin 2, 2012). 

 

 

4.1 De första civilisationerna på den Iberiska halvön 
 

Spanien och spanjorernas historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Gustafsson (2009) beskriver att 

det folk som bildade de allra första civilisationerna på den Iberiska halvön kallades Iberer, och att 

arkeologiska fynd visar på att de har bebott området sedan stenåldern. Runt om på halvön växte sig 

olika iberiska kungariken till, som utvecklades i olika takt beroende på de stora klimatskillnaderna 

som rådde. För mer än 5000 år sedan kom det första främmande folket till den Iberiska halvön. De 

kallade sig för fenicier och kom från början från det som är nuvarande Syrien och Libanon. Deras 

huvudsyfte var att utforska Medelhavet för att senare börja bedriva handel där. Tiden som följde kom 

en mängd olika folkslag att slå sig ner runt Medelhavsområdet.  
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Vi tar oss framåt i historien och hamnar på år 218 f.kr då Rom påbörjade sin erövring av den Iberiska 

halvön (Gustafsson, 2009). Romarna lyckades snabbt med sin erövring på grund av sin säregna 

strategi, de flyttade ett besegrat folk till en ny plats för att på så vis få dem mer medgörliga och 

fogliga. Vidare kom Rom att dela upp den Iberiska halvön i självstyrande provinser som senare kom 

att innebära att en del områden utvecklades snabbare än andra. På den tiden fanns det fem provinser 

utspridda över hela halvön och det var besvärligt redan då för olika kejsare att försöka få ihop 

provinserna till en enda enhet (Gustafsson, 2009). De olika områdena skiljde sig åt både när det 

gällde språk och kultur. Gustafsson (2009) redogör för att den regionala identiteten som finns i 

Spanien idag grundlades under just denna tid. 

 

I samband med romarrikets fall kom det germanska folkslaget som kallades goter, stegvis att härska i 

områdena på den Iberiska halvön. De lyckades överta makten bland annat eftersom de intog en viktig 

romersk provins som bildade en medeltid stormakt. Provinsen var det område som idag är nuvarande 

Katalonien. Goternas maktcentrum var lokaliserat till den spanska centralt belägna staden Toledo. 

Det innebar att det var svårt för goterna att nå ut till alla provinser som låg i de perifera områdena av 

den Iberiska halvön, exempelvis kom de att få problem med folket som bodde i Baskien. Folket där 

hade frigjort sig från romarna och var inte intresserade av att låta sig styras av goterna (Gustafsson, 

2009). 

 

 

4.1.1 Morerna 
 

Söhrman (2004) skriver om hur morerna, efter att ha tagit sig över Gibraltarsund, var det folkslag 

som kom att härska i Spanien och övriga Iberiska halvön efter goterna. Invasionen ägde rum år 711 

(Söhrman, 2004). Gustafsson (2009) betonar att morerna, som ofta benämns som ett enda folkslag, i 

själva verket bestod av flera olika folkslag så som berber, araber, syrier, egyptier och perser till 

exempel. Det de hade gemensamt var att de var muslimer och hade en intention om att sprida det 

som de ansåg vara den ”rätta läran”, till övriga världen. Gustafsson (2009) redogör för att morerna 

såg till att skaffa sig total kontroll över bland annat skatteindrivning i ett område så fort det hade 

erövrats. Morerna såg först till att överta de tätt befolkade områdena i det som idag tillhör södra 

Spanien innan de begav sig uppåt mot Pyrenéerna och södra Frankrike. Provinsen Asturien i 

nordvästra Spanien var ett av de få områdena som morerna inte lyckades att överta från goterna. Dels 

på grund av dess läge, det låg svåråtkomligt bakom bergen där det också rådde ett sådant klimat som 

gjorde att morerna inte alls engagerade sig för att erövra området. Inte heller brydde sig morerna om 
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Baskien på grund av de risker som skulle behöva ta om de gick genom dalgångarna där. Alltså fick 

baskerna än en gång behålla sin frihet och även sitt egna språk (Gustafsson, 2009). 

 

Än idag kan man i Spanien finna många spår sedan den tid då muslimerna härskade. Gustafsson 

(2009) nämner bland annat att det spanska språket har över tretusen lånord från arabiskan. Det 

islamiska Spanien styrdes från nuvarande staden Córdoba som är beläget i regionen Andalusien i 

södra Spanien. Där uppfördes en stor moské som än idag står kvar om än i annan skepnad. Staden 

kom att intas av kristna styrkor som lät restaurera moskén invändigt och bygga en katedral, men 

många anor sedan den muslimska epoken finns fortfarande kvar inuti och utanpå byggnaden. 

Eftersom moskén på den tiden var imponerande förmådde man sig inte att riva den (Gustafsson, 

2009). 

 

 

4.2 Spanien under medeltiden 
 

Under medeltiden var Spanien uppdelat i olika kungariken och för att verkligen förstå varför och hur 

Spanien blev staten Spanien är det av stor vikt att redogöra för en historisk sammanslagning av två 

helt olika kungadömen, Aragonien i nordöst och Kastilien i centrum av landet. Söhrman (2004) 

beskriver hur områdena förenades när prinsessan och tronföljerskan Isabel av Kastilien i slutet av 

1400-talet gifte sig med kronprinsen Fernando av Aragonien trots att Isabels föräldrar hade planerat 

att hon skulle gifta sig med den portugisiske kungen. Om så hade skett hade troligtvis indelningen av 

den Iberiska halvön sett annorlunda ut jämfört med vad den gör idag förklarar Söhrman (2004). 

Gustafsson (2009) skriver att Spanien för första gången skapades när dessa kungariken slogs 

samman och bildade en dubbelmonarki. Inte långt därefter kom även regionerna Granada i söder och 

Navarra i norr att bli delar av riket. I omkring 500 år har Spaniens gränser sett ut som de gör idag och 

därmed har Spanien de äldsta gränserna i Europa (Gustafsson, 2009). 

 

Regionen Baskien var en del av kungadömet Navarra, och när Navarra införlivades i Isabels och 

Fernandos enade rike splittrades Baskien upp, vilket ledde till att delar av Baskien kom att tillhöra 

Frankrike, det är en uppdelning av Baskien som gäller än idag. Tre av Baskiens sju provinser är 

belägna i södra Frankrike. Precis som tidigare män som härskat i Spanien lovade Fernando att 

respektera privilegierna baskerna redan hade om de i utbyte underordnade sig den spanske kungen 

(Gustafsson, 2009). Scotoni (1986) förklarar att dessa baskiska privilegier härstammar från 

medeltiden och kallades för fueros. Karlsson (1993) redogör för vad fueros specifikt innebar för 
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baskerna. Han förklarar att de baskiska provinserna hade sådana rättigheter att de nästan sågs som 

självständiga stater. Baskerna behövde inte ställa upp och kriga utanför sina egna provinser och 

dessutom var de befriade från statsskatter. De franska provinserna som tillhör Baskien fick sina 

fueros upplösta efter den franska revolutionen som inleddes år 1789 medan provinserna på den 

spanska sidan förlorade det mesta av sina fueros under artonhundratalet (Karlsson, 1993). 

 

I samband med giftermålet mellan Isabel och Fernando och föreningen av deras kungadömen 

Kastilien och Aragonien, upptäckte Christoffer Columbus Amerika. Det var dessa händelser som var 

början på Spaniens stormaktstid som kom att vara i ungefär 300 år (Landguiden 3, 2012). 

 

 

4.3 Kataloniens geografiska och historiska bakgrund 
 

Den ovanstående historiska genomgången visar på några av de mest betydelsefulla händelserna som 

till viss del förklarar varför Spanien och dess regioner ser ut som de gör idag, både när det gäller 

gränser och styret av de olika områdena. För att kunna utreda Kataloniens politiskgeografiska 

möjligheter att bryta sig loss från Spanien och bilda en självständig stat är det nödvändigt att i denna 

uppsats gå in extra djupt på just Kataloniens geografiska förhållanden och dess historia som kan 

bidra till att öka förståelsen för det politiska läge som idag råder i regionen. 

 

Regionen Katalonien har ungefär 7,5 miljoner invånare (Nationalencyklopedin 3, 2012). Katalonien 

är beläget i nordöstra Spanien och dess territorium har formen av en triangel (se lägeskarta under 

figur a på nästa sida). Territoriet utgörs av fyra olika provinser, Girona, Barcelona, Tarragona och 

Lleida och uppdelningen av de olika provinserna visas på följande sida under figur b. 

  



 

 

 

Figur a. Kataloniens läge i nordvästra Spanien (Hooson,1994).   Figur b. Kataloniens fyra provinser. (Hooson,1994). 

 

Scotoni (1986) förklarar att Katalonien har en egen autonom regering vid namn Generalitat de 

Catalunya. En egen regering är ett av de politiskgeografiska kriterierna som enligt Glassner (1996) 

är utmärkande för en stat (se kapitel 3.1 i teorin). Kataloniens regering ansvarar idag nästan helt och 

hållet för utbildningsväsendet, men har dock ingen makt när det gäller polis- och rättsväsendet trots 

att regionen har egna militär- och polisstyrkor (Landguiden 5, 2012). McRoberts (2001) förtydligar 

att regeringen inte spelar någon stor roll när det gäller ekonomi, utan när det kommer till större 

ekonomiska frågor är möjligheten för Kataloniens regering att påverka tämligen begränsad. 

Katalonien som region är då underställd den spanska staten, trots att regionen under en lång tid har 

haft en organiserad ekonomi. 

 

 

4.3.1 Marca Hispanica 
 

När romarriket hade fallit sönder lyckades goterna inta en viktig romersk provins vid namn 

Tarraconensis, som utgjorde samma område som dagens Katalonien. Goterna passerade Pyrenéerna 

och intog även det franska landskap som idag heter Roussillion. De två provinserna sammanfogades 

geografiskt och Katalonien kom senare att utgöra en medeltid stormakt (Gustafsson, 2009). Söhrman 

(2004) beskriver hur morerna, efter att de hade tågat genom Spanien och tagit sig in i Frankrike 

stoppades och mötte motstånd av det dåvarande dominerande folkslaget frankerna, som var ett 

germanskt folkslag precis som goterna. Det stora moriska väldet på den Iberiska halvön och det 

moriska folkets erövringsframgångar skapade en osäkerhet bland frankerna. Denna osäkerhet kom att 
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vara grunden till att Karl den Store, mannen som härskade och styrde i dåvarande Frankrike, bildade 

Marca Hispanica (Spanska marken) i slutet av 700-talet.  Scotoni (1986) beskriver att Marca 

Hispanica var lokaliserat i områdena mellan floden Llobregat söder om Barcelona och Pyrenéernas 

utlöpare Les Corberes i regionen Roussillion i södra Frankrike. Marca Hispanica var en så kallad 

buffertstat vilket i praktiken innebär att en stat är lokaliserad mellan andra stater och hindrar genom 

sitt geografiska läge att stridigheter mellan de andra staterna uppstår (Nationalencyklopedin 1, 2012). 

 

 

4.3.2 Gamla och Nya Katalonien 
 

Scotoni (1986) förklarar att i samband med att Marca Hispanica bildades hamnade delar av 

Katalonien under frankiskt kontroll och människorna inom området förlorade därmed all kontakt 

med goterna som var det folkslag som då härskade på övriga Iberiska halvön. Det kom att leda till att 

nya lagar och institutioner upprättades inom Marca Hispanica, vilket är sådant som delvis är 

karaktäristiskt för en stat (se kapitel 3.1 i teoridelen). Även språket kom att skilja sig från det språk 

som talades i övriga delar av Spanien och den Iberiska halvön. Historiskt sett delades Katalonien in i 

Nya och Gamla Katalonien. Marca Hispanica tillhörde Gamla Katalonien medan områdena mellan 

floden Llobregat och floden Ebre i söder tillhörde Nya Katalonien. Områdena skiljde sig åt på olika 

sätt, till exempel stannade morerna i Gamla Katalonien till slutet av 700-talet, medan de stannade i 

nya Katalonien ända fram till 1100-talet. Detta har inneburit att det i området finns fler moriska 

särdrag än vad som finns i Gamla Katalonien. När det gällde hela regionens ekonomi, kultur och 

politik var det Gamla Katalonien som hade övertaget (Scotoni, 1986). 

 

4.4 Maises 
 

Gustafsson (2009) redogör för hur de moriska härskarna vid deras invasion av den Iberiska halvön 

inte var intresserade av småbönder i gränstrakterna. De var mer angelägna om att befästa städer och 

de stora jordbruken. Detta ledde till att bönderna i bland annat norra Katalonien och i regionen 

Baskien förblev självägande. Dessa bondgårdar kallades på spanska för maises. Scotoni (1986) 

förklarar att maises oftast bestod av isolerade gårdar som var avsedda att tillgodose en familjs behov, 

det vill säga allt som behövdes fanns inom ett och samma område. Vidare beskriver Scotoni (1986) 

en markant skillnad mellan Gamla och Nya Katalonien när det gäller dessa självförsörjande gårdar. I 

Nya Katalonien finns inga byggnader eller gårdar som påminner om maises, utan där bodde 
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människorna på landet samlade i byar kring en gemensam brunn eller källa. Detta märks tydligt i 

Katalonien än idag då många av maisesen står kvar i de norra delarna av regionen. Scotoni (1986) 

tydliggör att det var nödvändigt att människorna i de södra delarna av Katalonien bodde samlat 

eftersom det utgjorde en styrka och de hade behov av att försvara sig gentemot morerna som dröjde 

sig kvar länge i närheten av området. 

 

4.5 Katalonien under medeltiden 
 

Söhrman (2004) redogör för hur Gamla Katalonien styrdes av greven av Barcelona, men under 

fransk övervakning. Det var hans grevskap som senare skapade kungadömet Aragonien som kom att 

präglas av katalansk kultur. Scotoni (1986) betonar att historiskt sett fick kungadömet namnet 

Aragonien men egentligen handlade det om ett unionskungarike, bestående av Aragonien men också 

av Katalonien. Greven av Barcelona lyckades under 1100-talet ta andra grevskap i besittning och i 

samband med det gav han ut den första lagsamlingen som sedan kom att gälla i de flesta delar av 

Katalonien. Både Gamla och Nya. Kyrkan erkände de katalanska grevskapens självständighet år 

1089 medan den franska staten inte erkände deras självständighet förrän år 1258 (Scotoni, 1986).  

 

Söhrman (2004) beskriver att under tiden som följde, medeltiden, kom katalanska handelsmän att 

bilda kolonier runt Medelhavet vilket i sin tur ledde till att det katalanska språket spreds allt 

snabbare. Under denna tid fick Katalonien, i union med Aragonien, uppleva en stormaktstid. 

Expansionsframgångarna i områdena runt Medelhavet berodde främst på att Barcelona, som styrde 

över större delen av handeln i området, hade många kontakter med bra och viktiga hamnar. De kom 

att behärska handeln ända upp till England och Nederländerna. Att ha ett ekonomiskt huvudansvar 

och därmed kunna bedriva en utrikeshandel så som Barcelona kunde är ett av de politiskgeografiska 

kriterier en stat måste kunna leva upp till för att få kallas för stat (se kapitel 3.1 i teoridelen). Makten 

under Kataloniens stormaktstid delades mellan kungen och Barcelonas rådsförsamling (Scotoni, 

1986). 

 

Stormaktstiden för Kataloniens del varade fram till slutet på 1400-talet då ett inbördeskrig bröt ut 

som följd till en maktkamp mellan de som hade delat på makten. Läget försvårades också på grund 

av en ekonomisk kris och på grund av den återkommande pesten, som i samband med utvandringar 

från området ledde till att befolkningen minskade (Scotoni, 1986). 
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När kungadömena Kastilien och Aragonien förenades innebar det ingen stor förändring för 

Kataloniens del eftersom det nya kungadömet var uppbyggt på ett federalt sätt, det vill säga 

Katalonien kunde ha kvar sitt självstyre. Kungarna kunde endast komma in och styra om de svor 

eden att följa regionens egna lagar och ta hänsyn till deras privilegier (Scotoni, 1986). Med tiden som 

gick kom Katalonien att missgynnas på olika sätt. Söhrman (2004) förklarar att regionen inte fick ta 

del av de rikedomar som Aragonien och Kastilien förskansade sig genom upptäckten av Amerika, de 

fick heller inte bedriva någon handel med Amerika. Detta innebar att katalanerna var tvungna att 

utveckla sin egen handel och modernisera sin produktion, vilket längre fram kom att löna sig 

eftersom den ekonomiska utvecklingen i Aragonien och Kastilien stannade upp. 

 

 

4.6 Katalonien under åren 1500-1800 
 

1500-talet löpte på utan några större konflikter mellan Katalonien och kungamakten. I början på 

1600-talet började förhållandet dock försämras och år 1640 bröt ett krig ut då kungen Filip IV ville 

upphäva Kataloniens självtyre (Söhrman, 2004). Katalonien backades upp av Frankrike vilket 

medförde att de fick lite mer självstyre, men förlorade istället mark till grannlandet och blev 

underställda fransmännen så länge kriget varade. Scotoni (1986) redogör för att Katalonien efter 

freden fick behålla sin autonomi. Inte sent därpå, i början av 1700-talet utbröt ett nytt krig som ledde 

till att Katalonien förlorade sin frihet och sålunda också sitt politiska inflytande i Spanien (Sccotoni, 

1986). Katalanerna gjorde motstånd till en början, men fann sig snart i situationen och när de nya 

myndigheterna hade slutat att använda våld lät katalanerna sig sedan styras av Madrid. Trots att 

katalanerna underkastade sig politiskt, fick ekonomin i Katalonien ny fart under senare delen av 

1700-talet i samband med att industrier utvecklades, städer växte och befolkningen fördubblades. Av 

olika orsaker kom de moderna katalanska frihetssträvandena att växa fram under 1800-talet (Scotoni, 

1986). 

 

 

4.7 Katalanismen 
 

Scotoni (1986) redogör för hur de katalanska frihetssträvandena, även kallat katalanismen började ta 

form till följd av invånarnas besvikelse över det styre som rådde under mitten av 1800-talet. Det var 

då ett liberalt styre som medförde att de flesta samhällsklasserna i Katalonien upplevde att de inte 

fick ut något alls av styret. Exempelvis fick de inte ett större inflytande i politiken och inte heller 
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bättre regeringar. Allt som oftast leddes de liberala regeringarna i Madrid av militärer som ofta tog 

till vapen och våld för att lösa konflikter, konflikter som till exempel uppstod i samband med frågor 

som rörde tullar och frihandel. Detta var något som katalanerna ogillade. Scotoni (1986) förklarar 

vidare att ännu en väsentlig orsak till katalanismens uppkomst var att katalanerna kände sig 

annorlunda jämfört med den övriga spanska befolkningen, delvis på grund av den snabba 

moderniseringsprocess som regionen genomgick under 1800-talet. När en grupp människor upplever 

att de inte kan identifiera sig med staten de lever, i kan nationalism av olika slag växa fram (se 

kapitel 3.2 i teoridelen). Detta kom delvis att ske. 

 

Gustafsson (2009) tydliggör att katalanismen var en katalansk så kallad nationaliströrelse som hade 

en politisk inriktning, men som kom att utvecklas åt olika håll. De mest radikala ville se Katalonien 

som en självständig stat medan andra nöjde sig med att kämpa för att modernisera hela den spanska 

staten, och som Scotoni (1986) framhäver, ”öka den spanska marknadens köpkraft” (Scotoni, 1986, 

s.134). Gustafsson (2009) beskriver hur katalanismens förste ansedda ideolog, Valentí Almirall, 

redan på 1800-talet menade att det inte enbart var historian som skiljde Katalonien från övriga 

Spanien. Han påstod vidare att Katalonien var den enda moderna regionen i hela Spanien och då det 

ansågs att Madrid inte kunde lösa de problem som existerade i regionen hävdade Almirall att ett 

självstyre var oumbärligt. Vidare ansågs det att utvecklingen av regionen hämmades på grund av 

Madrid och centralmaktens styre. Dock var ideologen Almirall mån om att övriga Spanien inte skulle 

stanna upp i utvecklingen, varför hans förslag var att hela Spanien skulle styras från Barcelona i 

Katalonien och inte från Madrid (Gustafsson, 2009). 

 

 

4.8 Inbördeskrig och diktatur i Spanien 
 

För att fullt ut kunna förstå dagens politiska läge i Spanien och i Katalonien är det betydelsefullt att 

redogöra för den period under 1900-talet då Spanien präglades av inbördeskrig och diktatur. 

Gustafsson (2009) förklarar kortfattat att inbördeskriget som startade i juli år 1936, och pågick fram 

till april år 1939, var ett krig som fördes mellan den sida som slogs för ett auktoritärt styre av staten 

och den sida som kämpade för individens frihet. Kriget handlade också om de olika regionerna och 

deras förhållande till centralmakten. Regionalisterna stred för att behålla sitt självstyre medan 

nationalisterna gjorde allt för att Spanien skulle vara en sammanhållen stat. Dessa missnöjen och 

motsättningar var inte nya påhitt utan de hade legat och grott under flera år för att sedan bryta ut i ett 

svårt och blodigt inbördeskrig där civilbefolkningen ofta var målet för de olika arméerna. Till slut 
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var det nationalisterna som kom att segra och en tid av diktatur låg framför spanjorerna (Gustafsson, 

2009). 

 

 

4.8.1 Katalonien under Francoregimen  
 

Söhrman (2004) beskriver att Madrid och Barcelona var de som utgjorde störst hot för 

nationalisternas arméer men även den som efter krigets slut kom att bli diktator, general Franco. 

Barcelona intogs dock år 1938 och Katalonien kom att underkastas centralmakten. Viktiga 

katalanska politiker avrättades, det katalanska språket förbjöds och likaså katalanska namn 

(Söhrman, 2004). Scotoni (1986) förklarar att även ämnen som handlade om Katalonien eller dess 

språk avskaffades på universiteten och ortsnamn eller gatunamn fick inte stå kvar på katalanska. 

Regionen kom efter inbördeskrigets slut även att drabbas hårt ekonomiskt under den diktatur som 

följde. Exempelvis fick inte Kataloniens industrier råvaror i samma utsträckning som övriga Spanien. 

Detta eftersom de flesta katalanska industrierna inte ansågs vara av nationellt intresse. Scotoni 

(1986) utvecklar vidare att det i Katalonien fanns ett stort motstånd mot diktatorn Franco och hans 

sätt att styra staten Spanien. Först efter Francos död, år 1975 bedrevs den tuffaste motståndskampen 

för att få tillbaka autonomin i Katalonien. Regionen fick tillbaka sitt självstyre år 1979 efter att ha 

förhandlat med Madrid (Scotoni, 1986). Söhrman (2004) betonar att det inte enbart var Katalonien 

som efter Francos död ville återfå autonomin utan även regioner som Galicien i nordvästra Spanien 

och Baskien gjorde anspråk på att få tillbaka sina självstyren. 
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5 ÄR KATALONIEN EN STAT ELLER EN NATION? 
 

I kapitel 5 och 6 kommer det att redogöras för resultatet av uppsatsens undersökning. Kataloniens 

politiskgeografiska möjligheter att bryta sig loss från staten Spanien är det som kommer att utredas i 

detta kapitel. Inledningsvis kommer sådant som indikerar på att Katalonien är en nation, att tas upp. 

För att kunna svara på uppsatsens frågeställningar och stärka slutsatserna i uppsatsen kommer även 

Katalonien som nation att jämföras några av de nationer som nämns i problemformuleringen för 

uppsatsen under kapitel 1.1. Störst fokus kommer att ligga på jämförelsen mellan Baskien och 

Katalonien. 

 

 

5.1 Katalonien som en nation 
 

McRoberts (2001) redogör för att Katalonien har en egen nationalsång och en egen flagga, vilket är 

sådant som visar på att Katalonien utgör en nation. Utöver dessa symboler finns det en faktor som 

katalanska nationalister kan använda som ett starkt argument för att de är en nation, nämligen 

språket.  Scotoni (1986) framhåller hur Kataloniens egna språk, katalanska, har kommit att bli något 

av det viktigaste för den katalanska identiteten. Ett eget modersmål är ett av elementen en grupp 

människor bör ha för att få kallas nation (se beskrivning av vad som karaktäriserar en nation under 

kapitel 3 i teorin). Språket uppkom under 600–700-talet och talas även i områden som Valencia som 

är beläget utmed den spanska östkusten söder, om Barcelona, och på Balearerna (öarna Mallorca, 

Menorca och Ibiza). Figur c på nästa sida visar på det katalanska språkets utbredning.  
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Figur c. Katalanska talas i de områden som är gråskuggade (Hooson, 1994). 

 

Det beräknas att katalanskan talas av ungefär sju miljoner människor och det innebär att det är ett av 

de största minoritetsspråken i Västeuropa (Scotoni, 1986, s.98). Gustafsson (2009) förtydligar också 

att katalanskan inom EU räknas som ett av de viktigaste minoritetsspråken. 

 

I slutet av 1800-talet hade regionen genom sin gemensamma historia och kultur (se kapitel 4.5 och 

4.6) införskaffat tillräckligt med material för att forma en övertygande bild av en katalansk nation. 

McRoberts (2001) beskriver hur Katalonien redan i slutet av medeltiden hade skapat ett parlament 

och institutioner som var det som utgjorde grunderna för den politiska och ekonomiska stormakt som 

Katalonien kom att bilda. Katalonien sågs då som en virtuell prototyp av en nationalstat (se 

definition av begreppet nationalstat under kapitel 3.2 i teorin), vilket ledde till att den spanska staten 

framträdde som en motståndare genom att försöka eliminera den katalanska särprägeln, samt 

avskaffa Kataloniens olika politiska institutioner (McRoberts, 2001). 
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5.2 Katalonien som en regionstat 
 

McRoberts (2001) redogör för att Kataloniens regering, La Generalitat de Catalunya, har gjort 

långsiktiga satsningar för att främja regionala, ekonomiska förbindelser mellan Katalonien och andra 

ekonomiskt starka regioner. Dessa förbindelser och kontakter med andra regioner utanför Spanien 

har varit mer gynnsamma ekonomiskt sett, än de som funnits mellan Katalonien och övriga Spanien. 

Detta är något som indikerar på att Katalonien med sin starka ekonomiska ståndpunkt skulle kunna 

utgöra en regionstat. Vidare beskriver McRoberts (2001) att Katalonien har en internationell 

flygplats och goda hamnar med möjligheter att bedriva handel, samt en väl fungerande infrastruktur, 

något som Ohmae (1993) menar karaktäriserar en regionstat (se kriterierna som en regionstat ska 

uppfylla under kapitel 3.3.3 i teorin). McRoberts (2001) förklarar vidare att Kataloniens ekonomiska 

förbindelser med andra regioner är betydelsefulla i sig, men att de inte har försett Katalonien med 

några nya former av politisk autonomi. Kataloniens regering har inte i någon större utsträckning 

lyckats etablera formella kontakter och förbindelser med suveräna stater utan främst med regioner 

inom de suveräna staterna (McRoberts 2001). 
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5.3 Katalonien i jämförelse med andra nationer 
 

McRoberts (2001) redogör för hur Katalonien är en statslös nation (se definitionen av begreppet 

statslös nation under kapitel 3.2 i teorin), som skiljer sig från andra statslösa nationer på olika sätt. 

Framförallt eftersom liknande nationer som inte har någon hemmastat tenderar att vara 

underutvecklade och/eller starkt beroende av andra stater. McRoberts (2001) framhåller att 

Katalonien i dagens läge har en ledande ekonomisk roll i staten Spanien. Han menar att Katalonien 

utgör en av de största ekonomiska kärnorna i Spanien samtidigt som regionen har hamnat i periferin i 

staten när det gäller politik. 

 

Vidare framhåller McRoberts (2001) att Katalonien skiljer sig från många andra självutnämnda 

nationer genom att nationalismen (se definition av begreppet nationalism under kapitel 3.3 i teorin), 

växte fram relativt sent i regionen trots dess historia som katalanerna kunde luta sig hårt tillbaka mot. 

Katalanska nationalister kunde tillexempel använda sig av det starka argument att Katalonien som 

region hade existerat sedan slutet av 900-talet. McRoberts (2001) förtydligar dock att sedan de 

katalanska frihetssträvandena växte fram under slutet av 1800-talet har detta kommit att prägla och 

vägleda den katalanska politiken. 

 

Jonsson 2 (2012) beskriver i en artikel hur delar av den katalanska befolkningen, i den finanskris 

som i skrivande stund råder i Spanien, har tröttnat på att dela med sig av sina resurser till de fattigare 

regionerna och att majoriteten som är för ett självständigt Katalonien har ökat till följd av detta. 

Liknande mönster går att finna hos den europeiska staten Belgien som omnämns i 

problemformuleringen under kapitel 1.1. Holmgren (2012) förklarar att Flandern som är den 

ekonomiskt starka regionen i Belgien vill ta avstånd från Vallonien som har det sämre ställt 

ekonomiskt sätt. Det finns många invånare i Flandern som upplever att deras skattepengar inte går 

till rätt saker eller gynnar dem själva och att en separation från det fattigare Vallonien skulle kunna 

vara en lösning på problemet. Holmgren (2012) nämner i samma artikel även Skottland som i Europa 

räknas som den region som har kommit längst när det gäller självständighetsprocessen. En del 

skottar vill bryta sig loss helt från unionen med England, medan andra nöjer sig med att mer makt 

flyttas från London till det skotska parlamentet. Det är bestämt att Skottland år 2014 ska hålla val där 

befolkningen får rösta för eller emot ett självständigt Skottland. 
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5.3.1 Katalonien jämfört med kurder 
 

Vid en direkt jämförelse mellan kurder och katalaner finns både likheter och skillnader som är av 

vikt att ta upp för att få en ökad förståelse för den matchningsproblematik som råder mellan stat och 

nation för de båda folkgrupperna. Enligt Glassner (1996) är både kurder och katalaner erkända som 

nationer, som saknar statstillhörighet. De båda nationerna har även en bofast, permanent befolkning 

(Hansson 4, 2012). En skillnad är dock att kurderna är utspridda över flera olika stater medan 

katalaner främst bor inom ett och samma territorium (se problemformuleringen kapitel 1.1). 

Katalanerna har alltså ett specifikt territorium, vilket kurderna i dagsläget saknar. Se figur d för en 

översikt av kurdernas utbredning.  

 

 

 

Figur d. Det mörkgrå området i mitten av kartan visar att majoriteten av nationen kurder är bosatta i Turkiet, Iran, Irak 

och Syrien (Glassner, 1996). 

 

Hansson 4 (2012) förklarar vidare att kurderna inte har någon egen regering eller organiserad 

ekonomi, vilket Katalonien har (se kapitel 4.3) och är stärkande för en nation som vill uppnå ett ökat 

självstyre. Fortsättningsvis beskriver Hansson 4 (2012) att kurderna inte heller har något fungerande 
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infrastruktursystem, till skillnad från Katalonien som har en väl utvecklad infrastruktur (se kapitel 

5.2). 

 

Genom att jämföra nationen kurder med katalaner framgår att när det gäller uppfyllandet av 

forskaren Glassners fem uppställda politiskgeografiska kriterier som utmärker en stat (se kapitel 3.1 i 

teorin), uppfyller Katalonien fler kriterier än vad kurderna gör. Kurderna uppfyller endast ett av 

kriterierna, nämligen att de har en permanent bosatt befolkning, medan Katalonien lever upp till alla 

fem. När de kommer till suveränitet och erkännande, de två politiska kriterierna som Glassner 

redogör för att nationer måste uppfylla för att senare kunna utgöra en stat (se kapitel 3.1 i teorin), 

uppfyller inte kurderna någon av dem (Hansson 4, 2012). Nationen står inte fritt från yttre kontroll, 

vilket krävs för att uppnå suveränitet, utan de är underställda de olika staternas lagar och har varken 

egen militär eller parlament. Kurderna, precis som Katalonien, vinner erkännande för att de är en 

egen nation men de har hittills inte vunnit något erkännande som en egen självständig stat (Hansson 

4, 2012). Katalonien har genom sin autonoma ställning i Spanien en viss makt över sin befolkning 

inom regionens territorium. Dock är Katalonien underställd centralmakten i Spanien i en del 

avseenden och därför uppnår inte regionen fullständig suveränitet (se kapitel 4.3). 

 

 
5.4 Katalonien jämfört med Baskien 
 

Precis som Katalonien är Baskien, eller Euskadi som regionen heter på baskiska, en autonom region i 

Spanien, beläget i landets perifera delar. Baskien har enligt Scotoni (1986) en historia som går långt 

tillbaka i tiden, likt Kataloniens historia. Den baskiska historian går så långt tillbaka som till antiken, 

det är från den tiden de första tillkännagivandena om baskerna återfinns, förklarar Scotoni (1986). 

Baskien, precis som Katalonien och övriga regioner i Spanien har under historien kämpat mot olika 

folkgrupper, bland annat romare, goter och morer (se kapitel 4 och kapitel 4.1.1). Idag utgörs 

Baskien av sju provinser varav fyra tillhör Spanien och resterande tre tillhör Frankrike. Se hur 

uppdelningen av dessa provinser gick till under kapitel 4 i uppsatsen.  

 

Antalet invånare som bor i Baskien är ungefär 2,1 miljoner (Nationalencyklopedin 4, 2012), jämfört 

med Katalonien som har cirka 7,5 miljoner invånare (se kapitel 4.3). Dessa siffror bör nämnas i 

samband med de båda regionernas storlek ytmässigt, för att få en uppfattning om den verkliga 

befolkningsskillnaden. Scotoni (1986, s.9) anger att Baskiens yta mäter ungefär 25 000 



 

 35 

kvadratkilometer, medan Kataloniens yta har en storlek på cirka 32 000 kvadratkilometer (Scotoni 

1986, s.87). 

 

McRoberts (2001) förtydligar att både Baskien och Katalonien är belägna i Spaniens perifera delar 

rent geografiskt sett, men också när det kommer till politiken. Vidare klargör han att när 

industrialiseringen påbörjades i Spanien skedde detta först i regionerna Katalonien och Baskien och 

det kom att dröja årtionden innan den nådde övriga Spanien. Vidare har de båda regionerna utgjort 

de största ekonomiska kärnorna i Spanien historiskt sett. En annan likhet mellan Baskien och 

Katalonien är att de båda nationerna har ett eget officiellt språk, förklarar Gustafsson (2009). Vidare 

beskriver han hur både baskiskan och katalanskan under diktaturen och Francoregimen i Spanien var 

förbjudna, och att båda regionernas regeringar efter övergången till demokratin satsade extra mycket 

på att stärka språkets ställning. 

 

 

5.4.1 Katalansk nationalism jämfört med baskisk nationalism 
 

Liksom Kataloniens nationalism växte fram under slutet av 1800-talet (se kapitel 4.7) till följd av att 

de kände sig missgynnade av den spanska staten kom nationalismen att växa i Baskien vid ungefär 

samma tid och på grund av liknande orsaker som dem i Katalonien. Scotoni (1986) menar att den 

baskiska nationalismen kom att utvecklas på grund av att baskerna menade att Spanien var en stat 

som svek, var omoralisk och hämmade en utveckling av den baskiska regionen. Avskaffandet av 

deras fueros, de medeltida privilegierna som innebar att regionen var självstyrd, (se kapitel 4.2), ses 

som det som verkliga startskottet för den baskiska nationalismen (Scotoni, 1986). 

 

Det finns en stor skillnad mellan de båda regionerna när det kommer till deras strävan efter ett ökat 

självstyre. I kapitel 4.7 redogörs det för katalanismens uppkomst och trots att frihetssträvandena i 

Katalonien har funnits under lång tid och existerar än idag, liknar de inte alls de baskiska. McRoberts 

(2001) redogör för att den katalanska nationalismen inte har givit upphov till några direkta starka 

rörelser för politisk självständighet och för en egen självständig stat, utan de flesta nationalistiska 

partier har fram till idag, främst gjort anspråk på ett ökat självstyre inom staten Spanien. Här skiljer 

sig regionerna Baskien och Katalonien sig åt. Gustafsson (2009) förtydligar hur den baskiska 

nationalismen har präglats hårt av separatistiska och våldsbenägna rörelser som har kämpat för ett 

självständigt Baskien. Mest känd är den terroriststämplade organisationen ETA (Euskadi Ta 

Askatasuna), en förkortning som på svenska betyder ”Baskernas land och frihet”. Liksom Katalonien 
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upplevde även Baskien att de var förtryckta av diktatorn Franco och hans regim, därav bildades 

organisationen ETA år 1959 som en motståndsrörelse till den diktatur som rådde. ETA förde en 

väpnad kamp mot centralmakten där de främst riktade in sig på politiker och andra högt uppsatta 

myndighetsmän. ETA sade sig kämpa för en ökad frihet och hade därför till en början ett stort stöd 

hos det baskiska folket förklarar Gustafsson (2009). Det var ett stöd som kom att avta i samband med 

Francos död, då ETA kom att bli en slags isolerad terroriströrelse som inte var beredd att lägga ner 

sina vapen förrän Baskien hade blivit en självständig stat. De krävde att den självständiga staten 

skulle få nya gränser som skulle följa deras historiska gränser (se kapitel 4.2).  

 

Hansson 3 (2012) förklarar att militanta separatister har det tufft världen över att rekrytera nya 

anhängare eftersom det finns ett stort motstånd och vrede mot väpnade kamper. I dagens läge har 

ETA därför lagt ner sina vapen, men menar att de ska fortsätta att driva sin kamp politiskt. 

 

Vid övergången till demokratin efter Francos död såg läget i Katalonien och Baskien olika ut. 

Baskerna upplevde att de inte fick ut alls mycket av skiftet och därför var läget mer oroligt och 

våldsamt än vad det var i Katalonien förklarar Scotoni (1986). 

 

 

5.4.2 Katalonien och Baskien i förhållande till Glassners politiskgeografiska 
kriterier som utmärker en stat 
 

I kapitel 5.3.1 i uppsatsen redogörs för hur Katalonien som region lever upp till forskaren Glassners 

fem olika politiskgeografiska kriterier som utmärker en stat, och till en viss del uppfyller ett av de två 

politiska kriterierna. Precis som Katalonien har Baskien ett eget territorium och en permanent bofast 

befolkning, klargör Scotoni (1986). Därmed lever Baskien likt Katalonien upp till de två första 

politiskgeografiska kriterierna som utmärker en stat (se kriterierna under kapitel 3.1 i teorin). 

Kataloniens territorium och provinser visas under kapitel 4.3, och Baskiens landområde, läge i 

förhållande till övriga Spanien, och provinsindelning visas i figur e på nästa sida. 
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Figur e. Det mörkgråa partiet på bilden i vänstra hörnet visar Baskiens läge i förhållande till övriga Spanien, medan 

resten av bilden visar Baskiens sju provinser, varav tre ligger inom franskt territorium (Scotoni, 1986). 

 

I kapitel 4.3 klargörs att Katalonien har en egen regering, vilket också Baskien har. De båda 

regionerna fick år 1980 sina egna parlament och var de första i Spanien som fick det efter diktaturens 

slut (Landguiden 5, 2012). Gustafsson (2009) redogör för hur både Katalonien och Baskien återfick 

sin autonomi efter diktatorn Francos död och Spaniens inträde i demokratin. Dock kom självstyret 

mellan de båda regionerna till en början att skilja sig åt avsevärt på en punkt. Baskiens regering fick 

genom självstyret makten över regionens skatteintäkter, vilket inte Katalonien fick. Båda regionernas 

regeringar fick dock ansvaret över utbildning, språk- och kulturpolitik, samt över sjukvården. 

Gustafsson (2009) förklarar fortsättningsvis att Katalonien genom förhandlingar har fått mer och mer 

makt när det gäller ekonomin och skatteintäkter, men att de fortfarande till viss del är underställda 

den spanska centralmakten när det kommer till skattefrågor. Att en nation har en egen regering och 

en organiserad ekonomi är det tredje, respektive fjärde politiskgeografiska kriteriet som enligt 

Glassner (1996) är utmärkande för en stat och uppfylls av både Katalonien och Baskien. Det femte 

och sista politiskgeografiska kriteriet som en nation behöver uppfylla för att senare kunna utgöra en 
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stat handlar om kravet på en fungerande infrastruktur. I kapitel 5.2 i uppsatsen beskrivs att 

Katalonien har detta. McRoberts (2001) klargör att Baskien också har en väl utvecklad infrastruktur.  

 

När det kommer till de två politiska kriterierna som Glassner ställt upp lever Katalonien delvis upp 

till det första kriteriet, nämligen suveränitet men inte till det andra, erkännande (se kapitel 5.3.1). 

Samma sak gäller för Baskien. Baskien uppnår suveränitet eftersom regionen besitter makten över 

invånarna inom territoriet (se definition av begreppet suveränitet under kapitel 3.1 i teorin). Dock 

står inte Baskien helt fritt från den spanska staten utan styrs i viss utsträckning av dess lagar. Därför 

uppnår inte heller Baskien det politiska kriteriet suveränitet fullt ut. Både Katalonien och Baskien är 

erkända som nationer och regioner men inte som suveräna stater (Scotoni, 1986). 

 

Sammanfattningsvis har Katalonien och Baskien relativt lika förutsättningar när det gäller att i 

framtiden kunna bryta sig loss från staten Spanien och bilda egna suveräna stater. Baskien har något 

försprång eftersom de har mer självbestämmanderätt än vad Katalonien har (se ovanstående stycken i 

detta kapitel). 
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6 VALET I KATALONIEN DEN 25 NOVEMBER 2012 
 

I detta kapitel kommer det politiska läget som har rått och råder i Katalonien i samband med 

regionens parlamentsval, att återges och problematiseras. Med hjälp av olika tidningsartiklar kommer 

läget före och efter folkomröstningen den 25 november 2012 att skildras. Till att börja med är det 

dock betydelsefullt att under detta kapitel kortfattat redogöra för vilka de största ledande partierna i 

Spanien och Katalonien är, samt vad de står för. Detta för att senare kunna förstå och sätta sig in i 

valresultaten. Hur Spanien styrs rent politiskt framgår i kapitel 4 i uppsatsen. 

 

 

6.1 Ledande politiska partier i Spanien och Katalonien 
 

Ett av de största partierna i Spanien är det så kallade socialistpartiet vid namn Partido Socialista 

Obrero Español (förkortas PSOE). Partiet grundades år 1879, men var förbjudet under tiden Franco 

och hans regim styrde i Spanien. Under lång tid var partiet starkt vänsterinriktat men kom att 

utvecklas till ett socialdemokratiskt parti (Landguiden 5, 2012). Det andra stora spanska partiet är det 

konservativa folkpartiet Partido Popular (PP) som grundades 1976. På den tiden hade partiet ett fåtal 

anhängare på grund av att den dåvarande partiledaren hade stått diktatorn Franco nära. Sedan år 2011 

är det dock detta parti som har regeringsmakten i Spanien. När det kommer till frågor som behandlar 

politisk ekonomi tillhör båda dessa partier den politiska mitten. Det finns också en vänsteropposition 

som kallas för den Förenade vänstern, (Izquierda Unida, UI) som främst domineras av ett 

kommunistparti, Partido Comunista de España, (PCE) (Landguiden 5, 2012). Det finns också ett 

flertal mindre regionala partier som har kommit att spela en avgörande roll för politiken då de har 

fungerat som vågmästare åt både höger- och vänsterregeringar (Nationalencyklopedin 2, 2012). 

 

Ett parti som har haft en viktig vågmästarroll i den spanska politiken, och som är ett av de ledande 

partierna i regionen Katalonien, är partiet Samling och Enhet (CiU, Convergència i Unió på 

katalanska). CiU är ett nationalistiskt parti som består av en sammanslutning av två katalanska 

konservativa partier. Det här partiet har makten i dagens Katalonien och har, bortsett från åren 2003-

2010, varit det regerande partiet sedan år 1980. Det finns även ett parti i Katalonien som kräver total 

självständighet för regionen. Detta parti heter Esquerra Republicana de Catalunya, (ERC), 

Kataloniens republikanska vänster (Landguiden 5, 2012). Partido Popular de Cataluña, (PPC), är 

precis som Partido Popular, PP, ett konservativt parti fast inom den katalanska regeringen (Noguer 1, 

2012). 



 

 40 

6.2 Kataloniens politiska läge före folkomröstningen 
 

Jonsson 2 (2012) skriver i en artikel i Dagens Nyheter, att skatteintäkterna är i princip det enda som 

inte Katalonien själva kan styra över och fördela hur de vill. I Spanien finns ett så kallat 

utjämningssystem som innebär att de mest förmögna regionerna betalar mer skatt till staten än vad de 

får tillbaka. I problemformuleringen under kapitel 1.1 redogörs för att regionerna Andalusien och 

Extremadura tillhör de fattigare regionerna i Spanien och Jonsson 2 (2012) beskriver att en del 

katalaner har tröttnat på att skicka sina pengar till dessa områden. De förmodar att regionen 

Katalonien skulle klara sig bättre om de vore en självständig stat, trots att de faktiskt är den region i 

Spanien som har de största regionala skulderna (Jonsson 2, 2012). 

 

Bolling (2012) förklarar i en tidningsartikel att på Kataloniens nationaldag, den 11 september, gav 

sig över en miljon människor ut på Barcelonas gator för att demonstrera för att visa sitt missnöje. 

Demonstranterna utropade högt att de ville att Katalonien skulle bilda en egen stat, fri från Madrids 

kontroll. Katalanerna visade missbelåtenhet främst på grund av att Madrid och centralregeringen styr 

över Kataloniens skatter, särskilt i ekonomiskt svåra tider som i skrivande stund råder i hela Spanien. 

Rojas (2012) redogör för att den nuvarande katalanske ledaren Artur Mas träffade Spaniens 

statsminister Mariano Rajoy några dagar efter demonstrationen i Barcelona, för att försöka förhandla 

sig till rätten till separata statsfinanser, och därmed kunna avgöra hur mycket pengar man vill avsätta 

till landets övriga regioner. Detta var dock något som Rajoy sa nej till och därmed utropade Mas att 

ett självständigt Katalonien skulle vara det enda alternativet som kvarstod. Det kom att leda till den 

katalanske ledarens beslut att tidigarelägga Kataloniens parlamentsval (Rojas, 2012). 

 

Holmgren (2012) poängterar att spänningarna mellan Katalonien och Madrid inte är något som dykt 

upp plötsligt från ingenstans, utan en del katalaner har under en längre tid upplevt att Madrid inte har 

sett till Kataloniens bästa, och den ekonomiska krisen var det som ledde till att katalanerna fick nog. 

Bolling (2012) beskriver hur Artur Mas i samband med den stora demonstrationen i Barcelona beslöt 

att tidigarelägga parlamentsvalet som i praktiken skulle ses som en folkomröstning där huvudfrågan 

skulle vara ett självständigt Katalonien. Detta trots att regionerna enligt spansk grundlag inte får 

utlysa folkomröstningar utan stöd från Madrid och centralmakten (Bolling, 2012). 

 

Jonsson 1 (2012) bekräftar ovanstående som Bolling (2012) har skrivit när det gäller orsaker och 

faktorer som ledde till att det katalanska valet tidigarelades. Han tillägger också att finanskrisen och 

de nedskärningar som har gjorts i Spanien har medfört en ökad arbetslöshet och ett allmänt missnöje 
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som bara växer. En viss effekt av detta har enligt Jonsson 1 (2012) varit att separatistiska stämningar 

har vuxit sig större i regioner som Baskien och Katalonien. Inför valet i Katalonien den 25 november 

förväntades det att nationalistpartierna som är för självständighet skulle vinna, uppger Jonsson 1 

(2012). 

 

 

6.2.1 Olika syn på Kataloniens politiska läge 
 

I Madrid har det funnits och finns en annan syn både på den ekonomiska krisen, och på Kataloniens 

strävan efter ett ökat självstyre. Noguer 1 (2012) skriver i en artikel i en spansk dagstidning om hur 

Rajoy, Spaniens regeringschef, är övertygad om att Kataloniens satsningar på en suverän stat enbart 

skadar den ekonomiska tillväxten. Rajoy anklagar även den katalanske ledaren Mas för att genom 

suveränitetssatsningarna ha skadat den internationella bilden av Spanien och han anser också att de 

tidigarelagda valen i Katalonien endast medför att arbetet mot den ekonomiska krisen fördröjs 

(Noguer 1, 2012). Jonsson 2 (2012) beskriver att Madrid ser ekonomiska problem med att förlora 

Katalonien, främst eftersom regionen står för ungefär en femtedel av Spaniens BNP. 

 

Luis (2012) skriver ungefär 20 dagar innan Katalonien håller sitt parlamentsval om hur Europeiska 

kommissionen varnar för att det finns risk att den region som bryter sig loss från sin huvudstat förblir 

marginaliserad och kommer att stå utanför EU. Holmgren (2012) förklarar att EU inte har något 

allmänt förhållningssätt till vad som sker om en stat delas och en region separeras, men att det mest 

sannolika är att den nya regionen får gå igenom samma förhandlingsprocesser som alla stater gör när 

de ansöker om medlemskap i EU. Luis (2012) beskriver vidare att kommissionen menar att detta är 

en lång och besvärlig process, och det finns inga garantier för att Katalonien kommer att erkännas av 

övriga medlemsländer. Luis (2012) redogör dock för hur det här inte har varit något som skrämt en 

av de mest drivna när det gäller ett självständigt Katalonien, CiU´s ledare, Arur Mas. Han menade att 

om det skulle bli aktuellt skulle en ansökan om ett EU-medlemskap inte skulle ta mer än någon dag 

att få igenom. Jonsson 2 (2012) skriver också om hur det inte finns något som säger att Katalonien 

skulle bli en ny stat i EU av automatik, utan det finns en överhängande risk att andra spanska stater 

som inte förespråkar Kataloniens utbrytning från Spanien lägger in ett evigt veto. 

 

Det är inte enbart centralmakten i Madrid som antar att ett självständigt Katalonien inte skulle gynna 

varken regionen eller övriga staten, utan även inom Katalonien finns de som är emot att Katalonien 

bryter sig loss från Spanien. Noguer 1 (2012) nämner att Alicia Sánchez-Camacho, ledaren för det 
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konservativa folkpartiet inom den katalanska regeringen, Partido Popular de Cataluña, (PPC), har 

uttalat sig om att en direkt separation från Spanien troligtvis skulle leda till en utvisning från EU. 

Något som en stat som Spanien som befinner sig inte behöver i ett läge då staten enligt PPC´s ledare 

faktiskt befinner sig i ett av de viktigaste ögonblicken inom spansk demokrati. Partiledaren Sánchez-

Camacho riktar också stark kritik mot övriga partier inom den katalanska regeringen, utöver de 

partier som är för en separation. Hon anser att det enda partiet som med gemensamma krafter skulle 

kunna förhindra att Katalonien separeras från övriga Spanien, är just PPC (Noguer 1, 2012). 

 

 

6.3 Parlamentsvalets resultat 
 

För att Artur Mas och hans nationalistiska högerparti, CiU skulle få egen majoritet och ensamma 

kunna styra Katalonien de kommande åren krävdes att de skulle få minst 68 av de 135 mandat som 

totalt ingår i det katalanska parlamentet, förklarar Küchler (2012) i en tidningsartikel i Svenska 

Dagbladet dagen efter folkomröstningen i Katalonien. CiU tappade väljare jämfört med föregående 

val, år 2010 då de lyckades nå upp till 62 säten (Pedersen 1, 2012). Küchler (2012) redogör vidare 

för att CiU under kommande period måste samarbeta med något av de andra partierna för att kunna 

styra regionen. Det partiet som fick näst flest säten var partiet ERC, som beskrivs i kapitel 6.1. De 

fick vid detta val 21 stolar vilket innebär att de sedan föregående regeringsperiod ökade sina platser 

med mer än dubbelt (Küchler, 2012). Pedersen 1 (2012) redogör för att ERC tidigare hade 10 mandat 

och att partiet ser fördubblingen som en stor framgång. Vidare beskriver Pedersen 1 (2012) att det 

parti som hamnade strax efter ERC när det gäller antal mandat i parlamentet var PSC, ett socialistiskt 

parti som fick sammanlagt 20 mandat, jämfört med deras tidigare 28. Därefter, på en fjärdeplats kom 

det konservativa partiet, PPC, som fick totalt 19 mandat, de hade tidigare 18 mandat. 

 

 

6.3.1 Parlamentsvalets konsekvenser 
 

Ungefär en vecka efter valet skriver Pedersen 2 (2012) att ERC, som är starkt inriktade mot 

vänsterpolitik, först inte var villiga att regera tillsammans med borgerliga CiU. Küchler (2012) 

redogör för att en klar anledning till att de inte vill regera ihop beror på att ERC är ett så pass radikalt 

vänsterparti som troligen inte skulle stötta CiU´s borgerliga ekonomiska politik. Det de har 

gemensamt är dock att de båda strävar efter ett självständigt Katalonien. Pedersen 2 (2012) beskriver 

dock att ERC eventuellt kunde tänka sig ett framtida samarbete, om CiU skulle fortsätta att driva 



 

 43 

frågan om ett självständigt Katalonien, samt om de skulle korrigera sin starkt högerinriktade 

ekonomiska politik. 

 

Noguer 2 (2012) skriver i en artikel i en spansk dagstidning, knappt en vecka efter valet, att Artur 

Mas och hans nationalistiska högerparti CiU kommer att bilda en koalitionsregering tillsammans 

med ERC, Kataloniens republikanska vänster. Vidare redogörs för att Mas i en presskonferens har 

uttalat sig om att han inte ångrar att han tidigarelade parlamentsvalet trots att hans CiU tappade 12 

mandat gentemot tidigare regeringsperiod. Enligt Mas är det viktigaste att bilda en stabil regering 

som kan samarbeta på ett bra sätt för att kunna få Katalonien ur den ekonomiska krisen. Dessutom 

nämner Mas att han och ERC´s ledare har kommit överens om att inom fyra år vill de båda partierna 

hålla en folkomröstning där katalanerna får svara ja eller nej för självständighet (Noguer 2, 2012). 

 

Küchler (2012) redogör för att borgerliga CiU tappade så mycket som 12 mandat troligen främst på 

grund av ett missnöje gentemot de nedskärningar som har gjorts bland annat inom skola och vård 

under de senaste två åren. Pedersen 2 (2012) nämner att Artur Mas och CiU inte ser valet som en 

prestigeförlust, deras parti är fortfarande det största i Katalonien och det menar Mas innebär att de 

flesta katalaner faktiskt också är för en kommande omröstning om självbestämmanderätt. 

 

Drygt en månad efter Kataloniens parlamentsval skriver Pedersen 3 (2012) att det står klart att 

borgerliga CiU och vänstern ERC har ingått i en politisk pakt som innebär att katalanerna någon 

gång under år 2014 ska få rösta om självbestämmanderätten. Vidare har ERC röstat in Artur Mas 

som president i Kataloniens regering, en minoritetsregering där ERC själva inte tänker sitta med för 

att bilda majoritetsregering, men ERC lovar dock att stödja Mas och den politik han och hans parti 

för. Detta eftersom att borgerliga CiU har gått med på att göra vissa ändringar i deras ekonomiska 

politik, ändringar som ERC har kämpat för och förespråkat (Pedersen 3, 2012). 

 

I detta kapitel har det med hjälp av olika aktuella tidningsartiklar redogjorts för det politiska, och 

även för det ekonomiska läget i Spanien och i Katalonien före och efter det tidigarelagda 

parlamentsvalet. Parlamentsvalet kom, som nämnt i detta kapitel, att ses som en indirekt votering för 

eller emot ett självständigt Katalonien. Det visade sig att trots att inte resultat blev som en del hade 

förväntat sig, var det partier som driver frågan om ett självständigt Katalonien som fick flest röster 

av de katalanska invånarna. 
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7 ANALYS 
 

I analyskapitlet kommer resultatet av uppsatsens undersökning att analyseras och ställas mot tidigare 

forskning som finns beskrivet i teorikapitlet. Analysen kommer att ta sin utgångspunkt i uppsatsens 

frågeställningar och syfte. 

 

 

7.1 Kataloniens politiskgeografiska möjligheter att bilda en självständig stat 
 

Granskningen av de politiskgeografiska möjligheterna som Katalonien har när det gäller att bryta sig 

loss från staten Spanien och bilda en egen suverän stat, visar att det inte är troligt att Katalonien inom 

de närmsta åren kommer att separeras från Spanien eftersom det är en lång och komplicerad process. 

Noguer 1 (2012) tydliggör att Spaniens regeringschef, Mariano Rajoy har riktat skarp kritik mot 

framförallt politiken som Artur Mas, ledaren för nationalistiska CiU i Katalonien, har fört. Det är 

rimligt att anta att självständighetsprocessen försvåras då de inblandade parterna, centralmakten i 

Madrid och separatistiska partier i Katalonien, inte är överens om vad som är mest gynnsamt för 

Katalonien respektive övriga Spanien och dess regioner. 

 

Fortsättningsvis har undersökningen visat att Katalonien lever upp till forskaren Glassners fem 

uppställda politiskgeografiska kriterier som en nation böra leva upp till för att i framtiden ha en 

möjlighet att kunna utgöra en självständig stat. Dessa uppfyllda kriterier, territorium, permanent 

bofast befolkning, regering, organiserad ekonomi och en fungerande infrastruktur (se kapitel 3.1 

under uppsatsens teoridel), bildar tillsammans för Kataloniens del en stadig utgångspunkt i deras 

strävan efter ett ökat självstyre, men det innebär inte med automatik att Katalonien som nation har 

full rätt att bryta sig loss från sin moderstat.  

 

När det kommer till de två politiska kriterierna som Glassner (1996) redogör för, uppfyller 

Katalonien ett av dem till en viss del, nämligen suveränitet, men de vinner än så länge inget 

erkännande som en stat, vilket är det andra politiska kriteriet som bör uppfyllas. Utredningen av 

uppsatsens frågeställningar åskådliggör att ju fler av Glassners kriterier Katalonien lever upp till, 

desto starkare skulle argumenten för deras självständighet bli, och förutsättningarna att i framtiden 

kunna bilda en egen stat, oberoende av Spanien, skulle därmed förbättras. 
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Genom att ha nyttjat en deskriptiv metod i uppsatsen har det hämtats information som har bearbetats 

och det har visat på att Katalonien har en omfattande historia som går långt tillbaka i tiden (se kapitel 

4.3), och regionen har existerat som en politisk enhet under en längre tid. Detta, tillsammans med en 

stark gemenskap, och en förenad kultur är något som stärker nationen Kataloniens identitet, men det 

går inte att visa på att dessa utgör faktorer som oberoende av andra, skulle kunna avgöra huruvida 

Katalonien i framtiden kan bilda en självständig stat eller inte. 

 

I kapitel 5.2 i uppsatsen framgår att regionen Katalonien lever upp till de kriterier som enligt Ohmae 

(1993) ställs på så kallade regionstater (se kriterierna i kapitel 3.3.3 under teorin). Detta beror på 

Kataloniens starka ekonomiska ståndpunkt och regionens kontakter och förbindelser med andra 

starka och viktiga regioner inom olika stater. Det är befogat att anta om dessa kontakter skulle kunna 

knytas även med andra självständiga stater och inte enbart mindre områden inom statsgränser, skulle 

Kataloniens ställning som en regionstat kunna bli ännu mer betydelsefull och regionen skulle därmed 

antagligen kunna tillskansa sig mer makt när det gäller ekonomin inom regionen. Om detta sker 

framöver, är det mot bakgrund av det som har beskrivits om Kataloniens politiskgeografiska 

möjligheter att bilda en självständig stat, troligt att möjligheterna att bryta sig loss från Spanien och 

centralmakten förbättras. Katalonien skulle då kunna använda regionstat som ett starkt argument för 

självständighet, eftersom de sålunda kan visa att de även när det kommer till ekonomi och kontakter 

med andra stater, kan styra sig själva. 

  

 

7.2 Det katalanska parlamentsvalets påverkan på Katalonien som region 
 

Undersökningen av nyhetsuppdateringen i olika dagstidningar när det gäller det katalanska 

parlamentsvalet som hölls den 25 november 2012, visar att den politiska situationen i Katalonien 

både före och efter valet var komplex i olika avseenden (se kapitel 6). Det beskrivs att det största 

partiet i Katalonien, CiU, före valet förväntades få flest röster av de katalanska invånarna, men det 

var dock oklart om det skulle räcka till för att de ensamma skulle kunna bilda en majoritetsregering. I 

ett senare skede visade det sig att CiU hade tappat mandat jämfört med föregående regeringsperiod. 

Det uppstod därför, som beskrivs i uppsatsen, en situation där partiet som kämpade för, och som 

trodde på att de skulle få ensam majoritet, hamnade i ett oroligt läge där man till en början inte hade 

några direkta svar på hur man inom den katalanska regeringen skulle gå vidare. 
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Den bearbetning som kortfattat har gjorts av valresultatet i uppsatsen, åskådliggör att trots att inte 

CiU fick tillräckligt med mandat för att bilda en majoritetsregering, var det ändå partier som är för ett 

självständigt Katalonien som hamnade i topp. Efter CiU kom vänsterpartiet ERC som precis som 

CiU kämpar för att Katalonien ska utgöra en egen suverän stat. Därför är det skäligt att ha en hypotes 

om att dessa separatistiska partier, nu när det var de som fick flest röster, kommer att fortsätta att 

driva frågan om självbestämmanderätt för regionen, om än möjligt i ännu större utsträckning i 

framtiden, än vad de har gjort hittills. 

 

Granskningen av det tidigarelagda katalanska parlamentsvalet visar att valet i praktiken kom att bli 

en folkomröstning, där invånarna förväntades ta ställning till huruvida ett självständigt Katalonien 

tilltalade dem eller inte. I kapitel 6.2 i uppsatsen framkommer det att en folkomröstning inom 

regionerna, utan stöd och godkännande från centralmakten i Madrid, enligt lag är direkt olaglig 

(Bolling, 2012). Därför är det rimligt att anta att den katalanske ledaren Artur Mas utropade ett 

tidigarelagt parlamentsval, just för att komma runt den spanska grundlagen. Fortsättningsvis 

åskådliggör undersökningen av det politiska läget före Kataloniens parlamentsval, att det i regionen 

var allmänt oroligt främst på grund av den ekonomiska krisen som råder i Spanien. Undersökningen 

av den nyhetsuppdatering som har gjorts i samband med parlamentsvalet, tydliggör att den 

ekonomiska krisen inte ses som den direkta orsaken till att ett flertal katalaner vill bryta sig loss från 

Spanien och bilda en självständig stat, utan separatistiska tankegångar har tidigare existerat inom 

nationen. Däremot går det efter att ha studerat det som har framkommit i undersökningen av 

tidningsartiklarna, att konstatera att den ekonomiska krisen ses som den faktor som till stor del kan 

förklara varför Katalonien gick till val vid just det tillfället som de gjorde. 

 

Vidare visar granskningen att ett hett ämne i samband med parlamentsvalet har varit frågan om 

huruvida Katalonien skulle förbli medlem i EU, om en separation från staten Spanien skulle bli 

aktuell. Utifrån det som tidigare beskrivits under kapitel 6 i uppsatsen är de flesta politiker överens 

om att en ansökan om ett nytt medlemskap i EU skulle bli en svår och lång process för Kataloniens 

del. Detta höll dock inte CiU´s ledare, Artur Mas med om, utan han var övertygad om att ett EU-

medlemskap inte kommer bli svårt att få till om Katalonien väl blir en självständig stat. Utifrån det 

som har framgått i undersökningen av tidningsartiklarna är det problematiskt att i ett tidigt skede, 

som i skrivande stund, avgöra hur processen för ett katalanskt medlemskap i EU kan komma att gå 

till, och om övriga EU-medlemmar skulle erkänna Katalonien som en ny medlem eller inte. 
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I uppsatsens undersökning av tidningsartiklar som berörde Kataloniens parlamentsval på något sätt, 

framgår det att Kataloniens ledare för CiU utropade ett tidigarelagt parlamentsval på grund av att den 

spanske regeringschefen Rajoy hade sagt nej till Kataloniens krav på att få ta eget ansvar över 

skatterna. Eftersom både CiU och ERC är partier som under en längre tid har drivit 

självständighetsfrågan är det inte orimligt att anta att dessa partier i den katalanska regeringen skulle 

fortsätta kämpa för ett självständigt Katalonien även om Rajoy och centralmakten i Madrid hade gått 

med på att låta Katalonien styra över sina skatter, precis som regionen Baskien gör. 

  

 

7.2.1 Det katalanska parlamentsvalets påverkan på andra regioner 
 

Resultatet av granskningen av olika tidningsartiklar inför det katalanska parlamentsvalet visar på att 

det före valet fanns en allmän oro för hur andra europeiska stater med liknande separatistiska 

strömningar, i den allmänt rådande ekonomiska krisen, skulle reagera om nationalistiska CiU skulle 

komma att bilda en majoritetsregering i Katalonien. Holmgren (2012) beskriver hur den spanska 

regionen Baskien någon månad innan det katalanska valet, hade hållit regionval där nationalistiska 

partier fick ungefär 60 % av invånarnas röster. I uppsatsens undersökning framgår det också att 

Belgien är en stat som under en tid har präglats av separatistiska strömningar där invånare i den 

rikare regionen är missnöjda med bland annat statsstyret (Holmgren, 2012). Uppsatsens 

undersökning visar att det fanns en risk för att det skulle uppstå en så kallad dominoeffekt, det vill 

säga att fler regioner och nationer kunde komma att kräva självständighet, om katalanska 

nationalistiska partier skulle ha fått ännu fler mandat. 

 

Pedersen 1 (2012) redogör för att styrkeförhållandet mellan de olika partierna inom den katalanska 

regeringen som är för, respektive mot självständighet, efter Kataloniens parlamentsval, i princip blev 

oförändrat, och det har i skrivande stund inte rapporterats om att Baskien, Belgien, eller några andra 

regioner med separatistiska strömningar har vidtagit några extrema åtgärder till följd av det 

katalanska parlamentsvalet. Det är dock rimligt att anta att när Skottland, och även Katalonien (se 

kapitel 6.3.1), håller folkomröstning om självständighet år 2014, kommer det att bli mer påtagligt att 

det i hög grad är frågan om att bryta sig loss från moderstaten.  Det är då, mot bakgrund av det som 

beskrivits i denna uppsats, sannolikt att andra regioner och nationer kommer att påverkas i större 

utsträckning. 
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8 DISKUSSION 
 

Under detta avslutande kapitel kommer en diskussion att föras om undersökningens resultat, det vill 

säga Kataloniens politiskgeografiska möjligheter att bryta sig loss från Spanien, samt om hur 

regionens parlamentsval den 25 november 2012 har kommit att påverka regionen i sig, men även 

andra utbrytningsbenägna nationer och övriga Spanien. Diskussionen kommer delvis att hållas 

utifrån den teoretiska bakgrunden, som finns beskriven i uppsatsens teorikapitel, och syftar till att 

knyta samman undersökningens syfte och resultat. Eftersom Katalonien vid avslutandet av denna 

uppsats är mitt inne i en period då många nya politiska beslut tas, kommer också en möjlig 

trendframskridning för regionen att diskuteras.  I diskussionskapitlet kommer även sådant som jag 

som uppsatsförfattare stött på under uppsatsens gång, och som jag har ansett varit relevant och 

intressant, att tas upp och diskuteras. 

 

Undersökningen visar på att Katalonien lever upp till geografen och forskaren Glassners fem 

politiskgeografiska kriterier som är utmärkande för en stat, men uppfyller dock inte fullt ut de två 

politiska kriterierna som har beskrivits i uppsatsens teoridel. Efter att ha granskat Kataloniens 

möjligheter att bryta sig loss från Spanien och bilda en egen självständig stat är det förståeligt att en 

nation inte hur som helst kan utropa ett krav på att bli självständiga. Det krävs att nationen i fråga har 

belägg för sina krav, och för Kataloniens del är det tydligt att trots att de lever upp till så många av 

Glassners kriterier, är det en lång och svår process att bryta sig loss från sin moderstat. Situationen 

försvåras ytterligare när det inom ett och samma område, som i Katalonien, finns olika grupper. Det 

finns både de som kämpar för självständighet och de som kämpar emot det och istället vill att 

regionen ska ha ett ökat samarbete med centralmakten. 

 

I november 2012 gick Katalonien till val, ett tidigarelagt parlamentsval som kom att bli en indirekt 

folkomröstning om självständighet. Genom uppsatsens undersökning framkommer det att det inte var 

en ren tillfällighet att parlamentsvalet utropades under just hösten 2012. Den ekonomiska kris som 

härjat i Spanien under en tid var inte den egentliga orsaken till att parlamentsvalet utropades, men det 

förklarar tidpunkten för valet. I uppsatsen har det också framkommit att politiker och partier i 

Katalonien inte har sett självständighet som en lösning på den ekonomiska krisen som har drabbat 

regionen hårt. Utan att veta har jag dock en hypotes om att det finns många katalaner som i bitterhet 

och uppgivenhet har röstat på de separatistiska och nationalistiska partierna i parlamentsvalet då de 

har upplevt att Madrid och centralmakten inte har prioriterat regionen Katalonien under den svåra 
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ekonomiska krisen.  De har därmed hoppats på att ett självständigt Katalonien skulle vara mer 

gynnsamt för deras del. 

 

Under uppsatsens gång, och framförallt i samband med bearbetningen av den andra frågeställningen, 

huruvida Kataloniens parlamentsval skulle påverka Katalonien och övriga spanska regioner, dök 

frågan om ett framtida EU-medlemskap upp. De som är för ett självständigt Katalonien tror inte att 

det i framtiden kommer att bli problem att kunna bli erkända av övriga medlemsstater som en ny 

medlem i EU. EU är en union bestående av demokratier som samarbetar på en överstatlig nivå, och 

om samarbete är ett av ledorden inom EU är jag därför skeptisk till om medlemmarna inom denna 

union verkligen skulle vilja erkänna en nation som Katalonien. Detta för att Katalonien har visat 

separatistiska sidor och haft nationalistiska tankegångar under lång tid. De har heller inte på allvar 

försökt samarbeta med centralmakten inom deras stat. 

 

I uppsatsens teoridel redogörs för olika administrativa strukturer som stater kan ha, det vill säga olika 

sätt som en stat kan styras på. I en centralistisk stat finns vanligtvis en påtaglig hierarki när det gäller 

maktordning och ett gemensamt fokus inom staten. Spanien är, som det redogörs för i kapitel 4 i 

uppsatsen, en centralistisk stat i grund och botten, om än något annorlunda med sina autonoma 

regioner. Motsatsen till den centralistiska staten är den federativa där mer eller mindre makt är 

nedförd till olika delenheter, och många gånger liknar faktiskt Spanien mer en federativ stat när det 

gäller den administrativa strukturen. När det kommer till frågor som rör skatteintäkter däremot, har 

regioner som Katalonien inte någon övergriplig makt och det är då det blir tydligt att Spanien trots 

sina relativt självstyrande regioner inte utgör någon federativ stat. En intressant hypotes, när det 

gäller Spaniens administrativa struktur, är om Katalonien skulle ha varit så angelägna om att bilda en 

självständig stat om Spanien istället för en centralistisk stat vore en federativ stat. Om det inte sker 

några revolutionerande förändringar i Spanien när det gäller Kataloniens, och kanske till och med 

Baskiens självständighet, kunde det i framtiden vara intressant att utreda Spaniens möjligheter att 

förändra sin administrativa struktur och istället för att förbli en centralistisk stat, bilda en ny federativ 

stat. 

 

Madrid och centralmakten har hittills tydligt visat att inte de är intresserade av att ge Katalonien 

förtroendet att styra över sina egna skatteintäkter, och inte heller vill de se Katalonien som en 

självständig stat utanför Spanien. Med tanke på den stora ekonomiska krisen, med till exempel hög 

arbetslöshet och allt vad det innebär, kommer troligtvis både Katalonien och Spanien ha fullt upp 

med att komma på fötter igen. Därför tror jag att läget, när det gäller frågorna om ett ökat självstyre 
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och självständighet, kommer att vara relativt låst fram till då Katalonien kommer att hålla 

folkomröstning år 2014. Först när Spanien och Katalonien kommer till rätta med de ekonomiska 

svårigheterna, och när eller om en annan europisk stat vidtar revolutionerande åtgärder när det gäller 

separation från moderstaten, och den så kallade dominoeffekten kan få effekt, kan Katalonien få en 

möjlighet att bli självständigt. Sker detta är jag optimistisk till Kataloniens önskade framtid som en 

egen stat. Den här resan kommer att bli lång, men den ska bli intressant att följa. 
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