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Abstract 

Denna studie är fallstudie av tre olika stater, detta med syftet att få ett större 

djup i studien. Vi har valt att undersöka varför Belgien blev en federal stat men 

inte Storbritannien och Spanien trots likartade problem. Genom att utgå från 

Nancy Bermeos teori om federalismens effekter valde vi att pröva ovanstående 

utvalda fall utifrån faktorer från utvalda teorin. Faktorerna är språkliga 

skiljaktigheter, territoriella splittringar och etniskt urpsrung. Resultatet var mycket 

varierande, där alla utvalda fall hade aspekter av teorins utvalda faktorer. Därför 

kunde vi inte dra några generella slutsatser och valde därför att ta in en ny faktor. 

Genom att betrakta länders historia med fokus på statsbildningsprocessen så tror 

vi oss ha funnit oss ett svar, där vi fick svaret att statsbildningsprocess och 

historien tillsammans med faktorerna från Bermeos teori gav ett klarare resultat, 

där statsbildningsprocessen och historien spelar stor på utfallet och varför 

faktorerna har skapats.. 

 

Nyckelord: federalism, decentralisering, autonomitet, statsbildningsprocess, 

Belgien, Spanien, Storbritannien, historia, språk, territoriella motsättningar, 
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1 Inledning 

1993 blev Belgien en federal stat som en följd av de olika motsättningarna i 

landet, främst innefattade en språklig oenighet och vilket gjorde det omöjligt att 

skapa regeringar. Till följd av federaliseringen av landet blev Belgiens stabilitet 

inte bättre utan snarare sämre. 2007 startade en politisk kris som varade till 2011 

där landet hade svårt att skapa en regering. 
1
 

Storbritannien har med sina fyra olika länder varit ett väldigt centraliserat land 

som numera, sedan 1999, är ett desto mer decentraliserat land men inte till den 

mån som är gången i Belgien. Skottland har fått flertalet mer utmärkande områden 

där man har lagstiftande och exekutiv makt, som exempelvis utbildning, polis och 

hälsa/vård, istället för att hela Skottlands lagstiftande makt ska utgå från 

Westminster i London. 
2
 

Katalonien i Spanien var för flertalet hundra år sedan ett självständigt område 

som sedan räknades in i Spanien och fick efter detta noll beslutsrätt och all makt 

utgick ifrån centralstyret och huvudstaden Madrid. Med Francos intågande i 

Spanien skapades ett förtryck mot det katalanska folket. Detta har lett till en större 

motståndskraft mot det centrala styret och detta har i sin tur lett till en 

decentralisering av makten och en större autonomitet till Katalonien med 

självstyre. 
3
 

Problematiken är ungefär densamma, men skillnaden ligger i att länderna är 

både federala (Belgien) och semi-federala (Storbritannien och Spanien). Vårt syfte 

blir i denna uppsats att se varför just Belgien har blivit federalt och inte de andra 

två. Den avgörande orsaken ligger i flera olika faktorer (språkliga, etniskt 

ursprung och de territoriella gränserna) men vi finner att en stor del ligger i 

statsbildningen och hur staterna har sett ut vid sitt bildande där Storbritannien och 

Spanien skiljer sig ifrån Belgien. 

Uppsatsen är upplagd på det vis att det kommer en presentation av vår 

problemformulering tillsammans med ett syfte, för att sedermera presentera vår 

teori- och metod-del. Efter de tre inledande kapitlen följer empiri för varje stat, 

empiri som vi valt för att styrka upp och kunna lösa vår nedre nämnda 

frågeställning. Efter detta kommer vår lösning på den ställda frågan och resultatet. 

Mellan resultatet och slutsatsen redovisar vi ett resonemang angående historia och 

statsbildning som vi anser har en viktig del i den här frågan. Till sist kommer det 

att finnas till hands en förd diskussion kring ämnesområdet och vad vi personligen 

                                                                                                                                                         

 
1
 Hooghe, Marc. “The political crisis in Belgium”. Representation, Vol. No. 48, No. 1, (2012) s. 133 

2
 Gallagher, Tom. ”Scottish democracy in a time of nationalism”. Journal of Democracy 20  no.3 (2009): s. 58 

3
 Henders, J Susan. “Catalonia as an Autonomous Community“. I Territoriality, Asymmetry, and Autonomy, s. 
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som uppsatsskrivare anser om det resultat vi har fått fram och vad som kan göras 

mer i framtiden inom forskningen i denna frågan. 

1.1 Problemformulering/Syfte 

Vår empiriska problemformulerings utgångspunkt är att beskriva hur det är i 

dessa tre stater och varför det har blivit som det blivit och varför just Belgien 

blivit federalt men Storbritannien och Spanien enbart blivit semi-federalt. Genom 

vår ställda problemformulering har vi en förhoppning om att det går att finna ett 

svar på detta. Med detta genomförande får vi också fram ett svar på hur det är just 

nu och vad det är som har lett fram till detta. 

 

Vår problemformulering är som följer: 

 

 Vad är den avgörande faktorn att Belgien blivit en federal stat men inte 

Storbritannien och Spanien? 

 

När vi skriver avgörande faktorn menar vi vad det är som är den största 

anledning som gjort att Belgien löpt linan ut och blivit en federal stat jämfört med 

Storbritannien och Spanien som har de federala dragen men inte blivit federala 

stater. 

Syftet med den här uppsatsen är att hitta den (eller de) avgörande faktorerna 

som gör att den här omvandlingen av ett land sker och vad det är som är 

skillnaden i Belgien jämfört med Storbritannien och Spanien. Till vår hjälp 

kommer vi att använda oss av en teori av Nancy Bermeo. Den kommer att hjälpa 

oss att besvara den ovan nämnda problemformuleringen. Att sedermera avgränsa 

vår teori till tre variabler gör att vi sätter ett ramverk för vad vi som 

uppsatsskrivare vill ta upp och kan fokusera på.  

 

1.2 Teori 

Belgien har idag ett federalt uppbyggt samhälle medan Storbritannien och 

Spanien idag har inslag av federalism i sitt styrelseskick. I Storbritannien har 

Skottland egna beslutande organ sedan 1999 i Edinburgh, i och med 

decentraliseringen av makten 1997 
4
, Belgien har ett helt utblommat federalt 
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system med uppdelade regioner med egna beslutsfattande i regionerna med start 

1970-1980-talet då Vallonien och Flandern fick en autonomitet. 
5
 Spanien har en 

start på federalism i och med den autonomitet som Katalonien (och flera andra 

regioner) i landet har fått, Katalonien fick denna autonomitet runt 1977. 
6
 

Nancys Bermeos artikel tar upp effekterna och utfallet av federalism medan vi 

tar upp varför en stat blir federal. Teorin beskriver också effekterna och utfallet i 

ett utförande utav federalism och hur detta ska leda till att staten ska undvika 

etniska motstridigheter i staten som är uppbyggt genom ett samhälle med flertalet 

medborgare med olika ursprung och etniciteter. 
7
 Vi anser att effekterna och 

utfallet av federalism har ett samband med förklaringen av hur federalism 

fungerar och varför man väljer att ha och införa ett federalt system och väljer att 

ta vårt avstamp i teorin med den tanken. 

Vår tanke i urvalsprocessen var att välja tre länder i Västeuropa som har haft 

olika problem och anledningar som har lett till det nu rådande federala eller –

semi-federala systemet. Inslagen tar Nancy Bermeo upp i sin artikel ”The Import 

of Institutions”, dessa inslag är: 

 

 Språkliga skiljaktigheter, 
8
 som har en förmåga att skapa rörelser i ett 

land som kan skapa separatist-rörelser som förespråkar en större 

autonomitet för ett visst område och som i sin tur är en anledning till 

att man kan införa federalism i ett land för att stävja dessa rörelser. 

 Territoriella splittringar 
9
 som har lett till stora splittringar mellan två 

olika områden inom ett land eller en region, där federalism ses som en 

lösning av dessa splittringar. 

 Etniskt ursprung och historiskt ursprung 
10

, där teorin menar att ett sätt 

att lösa etniska konflikter mellan olika etniciteter, med olika historiska 

ursprung på ett område, är att införa federalism och att varje etnisk 

grupp får en territoriell bas, liknande Belgiens regioner. 

 

Genom en undersökning av dessa tre variabler i teorin i varje enskilt utvald 

land så prövar vi vår tes, om det överhuvudtaget är de här inslagen som har skapat 

ländernas rådande systemen och om så är fallet; är det något utav de här inslagen 

som är huvudorsaken till att det ser ut som det ser ut och går det också att i så fall 

att jämföra den avgörande faktorn med ett annat fall? Vi sätter oss in i varje fall 

och försöker med hjälp utav ovan nämnda teori att försöka få fram ett resultat. 

Vi väljer att kalla vår studie för en teoriprövande studie i och med att vi 

prövar ovan nämnda utvalda inslag på våra utvalda länder. 
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1.2.1 Operationalisering av federalism 

En federal stat, eller en förbundsstat, är en suverän stat som delats upp i icke 

suveräna delstater. Det krävs en författning som styr över vilka områden som 

överlåts till delstaterna, hur tvister ska lösas och ifall vetorätt ska få användas. I de 

flesta fall används tvåkammarsystem som politisk institution. Rör förbundet olika 

stater istället för delstater som kallas det för ett statsförbund. Skillnaden är att ur 

en förbundsstat finns det ingen möjlighet att kliva ur samarbetet och bli 

självständigt. 
11

 

1.3 Metod och material 

1.3.1 Metod 

Fallstudier inriktar sig, i motsats till exempelvis surveyundersökningar, på ett 

eller ett par olika fall och ger därmed ett större djup. Enskilda enheter hamnar i 

fokus med mål att kunna belysa det generella genom det enskilda. Även med en 

surveyundersökning kan forskaren visa på det generella, men det är ofta svårt att 

svara på vad som är orsak och vad som är verkan. Det som ofta är intressant ur en 

samhällsvetenskaplig synvinkel är processer och sociala strukturer och för att 

förstå en process så krävs djupare kunskaper. Är tanken bakom forskningen att 

undersöka tillräckligt många olika enheter för att kunna dra generella slutsatser så 

får varje enhet mindre utrymme, både för forskarens bakgrundsinläsning och i 

själva rapporten. Fallstudiens stora fördel är att det finns både tid och utrymme att 

gå på djupet och inte bara förklara hur saker och ting är, utan svara på frågan 

varför saker och ting är som det är. 
12

  

Vi som forskare väljer att jämföra utvalda fall och se om det finns några 

skillnader och likheter mellan dessa och om de har några likheter med vår valda 

teori. Vi testar om teorin kan förklara varför just Belgien har blivit federalt och 

varför inte Storbritannien och Spanien har blivit federalt, utan bara har ett semi-

federala system. Med hjälp av att addera en historiebeskrivning vill vi kunna 

utveckla svaret som presenteras nedan och styrka upp vårt syfte som var att se 

varför Belgien blivit federalt och vad det är som skiljer sig gentemot 

Storbritannien och Spanien. Vi tror att det inte enbart är dessa faktorer som har 

spelat in i hur Belgien skiljer sig från länderna Storbritannien och Spanien i sitt 

utförande och utformande av statsbildning. 
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 Nationalencyklopedin band 7. ”Förbundsstat” Kari Marklund (chef red) (1991) Förlaget Bra Böcker. Sid 190 
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Våra fallstudier som vi har valt att utgå från är teoristyrda med en förklaring 

som målsättning. Fallen är alla komplexa och då är en fallstudie ett lämpligt 

tillvägagångssätt. 
13

 De fall som vi har valt är naturligt förekommande, de är alltså 

inte processer eller fenomen konstruerade enbart för forskning. Även när 

forskningen är avslutad så kan det antas att processen eller fenomenet fortsätter på 

samma sätt. 
14

 

I en fallstudie finns det oändligt många variationer i fråga om metod och 

källor. Det går att kombinera både formulär, intervjuer, observationer och 

litteraturinläsning, allt för att ge en så allsidig bild som möjligt. 
15

 Detta såg vi 

som en fördel i vårt arbete, trots att tiden inte fanns till att undersöka allt vi hade 

velat. De huvudsakliga inslagen vårt arbetet med uppsatsen är olika former av 

litteraturgranskning och granskning av tidigare forskning. Arbetsprocessen har 

innefattat en omfattande inläsning och analys av sekundärmaterial, det vill säga 

litteratur och artiklar om teorin, federalism och länderna tillsammans med dess 

regioners rådande situationer och historia. För Skottland, Katalonien och Belgien 

finns flera böcker, artiklar och uppsatser som beskriver rådande situation och hur 

dess statsbildning har gått till. Detta tror vi kommer ge oss en stabil grund att utgå 

ifrån. 

Att genomföra en fallstudie är att göra många val för att begränsa sig. Att välja 

slumpmässigt är inte lämpligt, vi har lagt stor vikt vid att motivera våra val för att 

öka validiteten. Det finns många frågor forskaren måste ta hänsyn till under 

urvalsprocessen. Ett intressant fall att undersöka kan vara det som är typiskt för 

processen, men det kan också vara det fall som avviker från normen. Vill 

forskaren arbeta teoriprövande så väljs lämpligen ett fall som kan visa på något 

eller några avgörande element eller ett minst sannolikt fall. 
16

 Nackdelarna med en 

fallstudie ligger främst i urvalet. Dels i val av fall men också i angränsningen. Det 

går inte att lyfta upp alla aspekter av ett fall, någonstans måste gränsen dras. 
17

 

Varför just dessa tre länder? Vi utgick från ett mest-lika design, där våra 

utvalda länder är västeuropeiska lika länder med både utblommad federalism och 

federalistiska drag (Y-variabeln) för att sedan använda oss utav olika variabler (X-

variabeln; språk, territoriellt och etniskt ursprung) för att testa på våra fall. 
18

  

Katalonien som forskningsobjekt före Baskien motiveras med att det inte 

räknas som en demokratisk kamp för sin egen självständighet, när deras 

frihetskamp har varit igenom bland annat terror, hot och kidnappningar. Även om 

de, precis som Katalonien, var förtryckta under Franco-regimen, upphörde man 
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först 2011 med sin falang utav terrorism. ETA har idag inte samma inflytande i 

Baskien, även om man har haft en viss framgång i lokalvalen. 
19

 

Intresset för Skottland väcktes när vi läste mer ingående om hur situationen i 

Storbritannien har utvecklat sig i och där Skottlands tanke är att man ska ha en 

folkomröstning runt år 2014 för att rösta om att bli självständiga. 
20

 Situationen i 

Storbritannien ansåg vi som en vettig situation att undersöka och se vad det är där 

som är skillnaden mot den situation som idag finns i Belgien. 

Belgien ansåg vi vara ett intressant val just på grund utav den krisen har 

uppstått och som vi tidigare beskrivit. Situationen är intressant därför att de har ett 

federalt system för att motverka sina problem som uppstod under tidigare 1900-

tal, och därför är det intressant att se hur de har löst det och varför de inte har 

blivit samma utveckling i våra andra länder, Storbritannien och Spanien. 

 

 

1.3.2 Material 

Vårt arbete med empiri över gällande situationer i länder baseras på 

sekundärmaterial som avser tidigare forskning och litteratur på området och 

ländernas situation. Den tidigare forskningen på länderna har ett stort tidsspann 

(från 1700-tal fram till nutid). Sekundärmaterialet tar upp flertalet viktiga aspekter 

som behövs för att skapa en bild och få fram lämplig empiri, där materialet tar upp 

ländernas rådande situationer och splittringar och hur den rådande situationen har 

blivit som den är. Tillsammans med sekundärmaterial gällande ländernas historia 

och statsbildningsprocess ger det oss som uppsatsskrivare en bra överskådlig bild 

som behövs och skapar en grund att forska i vår fråga och finna ett svar. 

I fallet Belgien har vi använt oss av två arbeten gällande krisen och de 

språkliga skiljaktigheterna: ”The political crisis in Belgium (2007–2011): A 

federal system without federal loyalty” av Marc Hooghe och “Community conflict 

in Belgium and it’s linguistic reflections” Annual of Language & Politics & 

Politics of Identity av Anna Jassem-Staniecka.  

”Territotorialty, asymmetry and autonomy” av Susan J. Henders beskriver 

flera olika regioner i världen som har liknande problem som Spanien och 

Katalonien och i kapitlet om Katalonien beskrivs rådande situation väl och hur 

den har uppkommit tillsammans med ”Baskien och Katalonien: den långa vägen 

till självstyre: de baskiska och katalanska frihetssträvandena i historisk 

belysning” av Puig i Scotoni. 

                                                                                                                                                         

 
19

 Utrikespolitiska institutet. Baskien. Säkerhetspolitik 2011-08-23. 

http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Baskien/ (Hämtad: 2013-05-02) 
20

 Holmström, Patrik. Skottland förbereder sig för självständighet. SR, 2012-01-26. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4930077 (Hämtad: 2013-05-03) 

http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Baskien/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4930077
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Vernon Bogdanor beskriver processen i den brittiska konstitutionen som lett 

till rådande situation i ”Devolution: Decentralisation or disintegration?”  Vi 

använder också en studie om den brittiska och skotska identiteten, ”Scottish 

devolution and national identity” (Daniel P.J. Soule m.fl, 2012). Även en rapport 

angående den skotska nationalismen som heter ”Scottish democracy in a time of 

nationalism” av Tom Gallagher ligger till grund för empirin på området om 

Storbritannien. 

Till följd utav att vårt svar inte enbart innefattas av de faktorer vi lyft fram i 

vår teori behövde vi en kompletterande bild för att få en helhetsbild av historien 

bakom stadsbildningen och dess påverkan på nuvarande statsbildning har vi 

baserat vår empiri på ”Europa i världen ca 1700 – 1900. Revolution och 

Nationalism” av Thomas Magnusson. 

De här anses som viktigast i processen med arbetet därför att de ger en klar 

bild av rådande situation och hur den egentligen har uppkommit. Böckerna och 

artiklarna är av det slag att de har granskat situationerna och beskriver dem på ett 

bra sätt och det gör att det blir lättare att bygga upp en lämplig empiri och bygga 

och finna vårt svar på vår problemformulering.  
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2 Empiri 

2.1 Belgien 

2.1.1 Den politiska situationen på 1900-talet och framåt 

Belgien har en komplex uppdelning i landet, där landet är uppdelat i en federal 

gemenskap och i en regional gemenskap. Den federala gemenskapen är tre 

regioner (den flamländska gemenskapen, den tyskspråkiga gemenskapen och den 

franska gemenskapen) 
21

 som är baserade på kulturell och språklig tillhörighet, 

detta till följd av vilket språk man pratar i regionen. Den regionala gemenskapen 

består i sin tur av regionerna Flandern, Valloninen och Bryssel. 
22

 Gemenskaperna 

(flamländska, valloninen och den tyska) har egna parlament med eget styre, där de 

också samarbetar med sina representanter i regionen Bryssel. 
23

 

Den belgiska staten hade från 1944 – 1999 ett parti med en oerhörd makt, 

Kristdemokraterna. Med tiden blev Kristdemokraternas makt alltid mindre, detta 

till följd av det fragmenterade partisystemet som tillkommit i och med att man har 

ett extremt proportionellt valsystem som i sin tur leder till många partier. I ett 

försök att förhindra detta infördes en valspärr på 5 % för parti att nå parlamentet 

vilket i sin tur inte hade någon större effekt, då övriga partier redan hade ett stöd 

runt 5 %. 
24

 

Nedbrytningen av partisystemet ledde till en uppdelning av de nuvarande 

partierna. Kristdemokraterna, socialdemokraterna och de liberala splittrades till 

varje språklig region mer och mer. I norr ligger det flamländsktalande Flandern 

och i syd ligger det fransktalande Vallonien. I de här två regionerna uppstod 

tidigare nämnda partier i nya former, där de antingen pratade flamländska och 

riktade sig till det flamländska folket och tvärtom i Valloninen gällande de 

fransktalande. 
25

 

Den här splittringen som skedde under 1970-1980-talet skapade ett politiskt 

tumult och ett katastrofläge då inget parti fick majoriteten som behövdes för att 

styra landet. För att ändra på detta beslutade sig landet för att göra konstitutionella 

ändringar som skapade en större autonomitet för invånarna i Flandern och 

                                                                                                                                                         

 
21

 The Belgian Constitution. (2012) Article 2 
22

 The Belgian Constitution. (2012) Article 3 
23

 The Belgian Constitution. (2012) Article 115 
24
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Vallonien. De två regionerna skapade sina egna politiska system, där de hade 

regionala parlament och egna regeringar. Efter de här reformerna råder det 

politisk stabilitet utan tumult i landet, jämfört med hur det har sett ut och kommer 

se ut, då Belgien har en stabil politisk situation med enbart två premiärministrar på 

15 år. 
26

 

Under perioden med enbart två premiärministrar blir dock splittringarna större 

i landet mellan de olika regionerna och populationen i regionerna. Den norra 

delen, Flandern, började utvecklas ekonomiskt och tjäna mer pengar medan den 

södra delen, Valloninen halkade efter och fick problem med ekonomin. Detta 

gjorde i sin tur att det rikare Flandern får betala och hjälpa till för att hålla uppe 

Valloninen. Ekonomin blir grogrunden till rådande kris, då detta ses som en 

ekonomisk nationalism, där de flamländska invånarna börjar anklaga de vallonska 

invånarna att vara lata och enbart använda sig av de flamländska pengarna som 

kom till. Den här nationalismen har också en lätthet att blossa upp igen, då det 

under tidigare årtionden funnits en annan slags nationalism i Flandern, nämligen 

den språkliga nationalismen gentemot Valloninen och tvärtom. Under en lång tid 

var det förbjudet för de flamländska invånarna att prata sitt eget språk och franska 

var det språk som användes officiellt i Flandern, Vallonien och Bryssel-området. 
27

 

1993 är året då Belgien ingick en federation 
28

, detta i ett led där den 

flamländska delen utav befolkningen åberopade detta, för att utveckla den 

autonomitet som man fick under 70-talet. Detta gjorde att den flamländska delen 

av befolkningen fick ett skydd för sin kultur och sitt språk vilket också områdena 

Bryssel och Vallonien fick och genom detta fick också varje region ett större 

ansvar för många områden, så som infrastruktur, regionala ekonomiska frågor, 

miljöfrågor, jordbruksfrågor. 
29

 

I federalismens spår har sedan de politiska kriserna i Belgien avlöst varandra. 

2003 valde det kristdemokratiska partiet i Flandern att samarbeta med det 

nationalistiska ”New Flemish Alliance” i hopp om att återfå sin forna stormakt 

och genom att locka väljare med sin nya tillvägagångssätt till politiska frågor och 

med en inriktad politik för den flamländska befolkningen. Fram till valet 2007 

jobbar kristdemokraterna med att framhäva och lyfta sig själva som det nya 

alternativet, vilket leder till att under valet 2007 skapades det enbart flamländska 

partier i den flamländska regionen, franska partierna i den vallonska regionen. I 

Bryssel representerades alla partier, detta till föga hjälp då det enbart representerar 

10 % av landets befolkning. I ett land som Belgien, med tidigare nämnda 

fragmenterade partisystem (och ett federalt system) blir det problematiskt när en 
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nationalistisk retorik börjar användas, då det måste råda konsensus i och med det 

fragmenterade partisystemet när en regering ska bildas. 
30

 

Under den här perioden presenteras också ett förslag från den flamländska 

regionen att man ska dela upp Bryssel på hälften, i syftet att de boende i 

huvudstaden ska få mer makt. Detta är något den fransktalande regionen sätter sig 

upp emot då detta skulle skapa ett underläge för de fransktalande i huvudstaden. 

För att få till stånd en ändring i konstitutionen måste en 2/3 majoritet i varje 

region och i varje språk-region rösta för det, något som inte sker och istället 

skapar ett större bråk där man inte kan komma överrens. 
31

 

Krisen förvärras och flera olika partier försöker samarbeta med det 

nationalistiska ”New Flemish Alliance” för att få ett stopp på krisen som har 

skapat ett tomrum i regeringskammaren och det är en kris som inte verkar gå att 

lösa. ”New Flemish Alliance” är det parti som står bakom lagförändingen om en 

uppsplittring av regionen Bryssel och man för också ett resonemang om man att 

också ändra den skattepolitik som förts i och med att den flamländska regionen 

har fått betala mer för att ”försörja” den franska regionen. ”New Flemish 

Alliance” får inte igenom sina förslag och krav och ger upp, vilket sedermera 

leder till att övriga partier når en överenskommelse för att splittra upp Belgien och 

den rådande skattepolitiken stoppades för att enbart användas i absoluta nödfall 

när en region är i fara. 
32

 

 

2.2 Storbritannien 

2.2.1 Skotska identiteten och den politiska situationen i nutid 

Skottlands politiska situation utvecklades 1999 i och med att Tony Blair 

tillträde som premiärminister i Storbritannien. Det skotska parlamentet, Holyrood, 

i Edinburg skapades och Skottland fick egenmakt på flertalet punkter, som ett eget 

nationellt styre. I detta nationella styre innefattades vård och omsorg, ekonomisk 

utveckling, undervisning, transport och en egen polis. Däremot fick Skottland 

ingen utmärkande makt när det gäller styrandet av skattenivåerna i landet och 

utrikespolitik. 
33

 

Flertalet aspekter tas upp i decentralisering av makt gällande Skottland och 

dess status som enskild stat. Decentraliseringen av makt gjorde sig aldrig gällande 

att vara en slags självständighetsstatus för Skottland, utan snarare enbart en aspekt 
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av att Skottland ska få en större maktkoncentration utifrån sitt eget folk och stat. I 

själva verket handlar det om hur Westminster i London vill behålla det centrala 

styret med makt och självständighet. 
34

 En fråga som tyder på att det här är fallet 

är när man gjorde gällande att Skottland enbart ska ta del av och styra inom ovan 

ställda områden medan kanske den viktigaste punkten i ett lands styre och tecken 

på självständighet, utrikespolitiken, fortsatt är ett ämne för Westminster, där de 

styr Skottlands talan utåt. 

En problematik som uppstår utifrån detta är att Westminster i London 

representerar hela befolkningen i Storbritannien, inte enbart den skotska 

populationen. Detta nämns aldrig när det gäller den decentralisering av makt som 

har uppstått och att det på det stora hela finns en annan politisk vilja hos en del av 

medborgarna i Skottland. 
35

 

2007 tar det nationalistiska partiet ”Scottish National Party” makten i 

Skottland efter decentraliseringen som skedde 1999. Detta parti förespråkar att 

Skottland som land ska bli helt självständigt ifrån Storbritannien, man vill att 

Skottland ska stanna kvar i EU, lämna NATO och till slut få en egen beslutsmakt 

över de utrikespolitiska frågorna. 
36

 

Den nationalistiska andan har länge och väl funnits i Skottland och har också 

förespråkat en större självständighet ifrån Storbritannien och Westminster. 1936 

blomstrade den nationalistiska andan i Skottland, då handlade det dock till större 

del om kultur, sport och religion, tre områden som skiljer sig väsentligt från 

Storbritannien och England. Skottlands medborgare och politiker ansåg att de 

själva hade spelat en stor roll i uppbyggande av det brittiska imperiet och igenom 

detta vill de ha en större roll över sig själva. Efter 1945 och efter kriget 

centraliseras Storbritannien hårt och makten över bland annat ekonomin och den 

sociala lagstiftningen centraliserades. 
37

 Detta fortsatte och stramades åt ännu 

hårdare på 60-talet med en ökat centralisering och i vågorna utav detta så 

skapades ovan nämnda parti SNP, ”Scottish National Party”. 
38

 

Vad har då skapat den nationalistiska andan i Skottland och dess vilja att bli 

en självständig stat istället för att ingå ett samarbete på djupare nivå som 

Storbritannien som närmar sig ett federalt statsskick? Den historiska biten i 

Skottland har spelat en stor roll, där det finns länkar mellan både då och nu. På det 

stora hela handlar det om det medborgerliga i Skottland och dess ursprung, inte 

språket eller det territoriella. När de pratar om ursprung menar Skottlands 

medborgare inte enbart nation utan snarare är födelse och ens föräldrar den största 

markören för sin nationalitet. Den skotska historiken, till exempel gamla 

symboliker som William Wallace, har också spelat en roll. 
39

  Slutsaten utifrån det 
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här är att en del av Skottlands medborgare vill ha en identitet som alla andra och 

inte bara vara inbakade i begreppet ”britt”. 

Det finns även en annan aspekt av detta och det är att det är svårare i denna tid 

att se om det ens finns någon identitet och nationalitet att härleda till och att 

historien inte alls spelar samma roll för de skotska medborgarna. Skottland har 

länge tillhört Storbritannien och en stor del av Skottlands medborgare ser sig 

själva numera som britter och skottar, inte det ena eller det andra och det gör att 

det är svårt att sätta en identitet. 
40

 

Sammanfattningsvis av de här två aspekterna är att det finns två led som går 

att utröna. Det ena ledet är de som ser sig som skottar till följd av sin historia och 

nationens egna historia och ursprung. Igenom detta vill den här delen av 

populationen ha en egen stat och en större makt, en makt som nu besitts av det 

centrala styret i Westminster. Å andra sidan finns det medborgare som inte ser till 

den här aspekten har historisk och födelse som viktigt utan man ser sig själva som 

britter och en del av unionen och trivs med den nuvarande situationen. 

Frågan om den skotska nationalismen och dess identitet är en komplex fråga 

och svår att sammanfatta. Det flera artiklar tar upp är att decentralisering av makt, 

som har skapat ett semi-federalt samhälle i Storbritannien, kan ses som ett 

misslyckande i och med att man hade som mål att ge lite makt åt medborgarna i 

Skottland, detta har istället skapat en ännu större vilja hos medborgarna att få 

ännu mer makt och 2014 är en folkomröstning planerad för att rösta om 

Skottlands självständighet. 

2.3 Spanien 

2.3.1 Den katalanska identiteten och politiska situationen i nutid 

 

Den katalanska historien har varit kantad av misär och motsättningar. 1936 

hade Katalonien ett eget parlament med en egen president och ett parlament med 

verkställande utskott där de hade en autonom status och var sin egen exekutiv 

över sin region. En omvälvande process startade 1938 med det spanska 

inbördeskriget, och till följd av detta krig tog Franco över makten i Spanien som i 

sin tur tog bort denna status som Katalonien hade byggt upp. Den nya regeringen 

den autonoma statusen för alla Spaniens regioner vilket skapade motsättningar. 

Till följd av Francos övertagande i landet började en jakt mot katalaner och 

deras kultur. Bokbål med katalanska böcker anordnades och brändes upp och det 

katalanska folket fick inte utöva sin kultur eller livsstil. Kataloniens nationalsång, 
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flagga, deras sånger, danser och deras språk förbjöds att visas och utövas 

offentligt men också privat. Flera katalanska män fängslades för sina åsikter och 

sin rätt att utöva sin kultur. 
41

 

Som det ser ut idag lever många katalaner, sedan Francos död och diktaturens 

fall, ut sin kultur igen och detta har lett till en stark känsla för regionen där man 

numera kräver självstyre och samma autonoma status som man hade 1936. Deras 

kultur och livsstil gör sig uttryckt i deras gemenska språk, katalanska och det 

anses vara den viktigaste kommunikationspunkten i Katalonien när det gäller både 

arbete och privat. 
42

 

Under 1980-talet, närmare bestämt 1986, går Spanien med i EU-samarbetet 

vilket ledde till en liknande stat som EU är formerat, det vill säga en 

decentralisering av makten.
43

 Den katalanska regionen får en autonomare status 

som var vek ifrån början och inte alls hade samma status som den under 30-talet. 

Införandet av den autonoma staten skapade ett ”smörgårdsbord” för de olika 

regionerna där de fick välja vilka områden i den exekutiva makten de ville styra 

över, t.ex. skog, vattenresurser, energifrågor, boskap, fiske, landsbygdsfrågor, 

ekonomisk styrning. 
44

 Utöver detta har också Katalonien egen polisstyrka, vilket 

inte alla regioner har. När den här makten över många politiska frågor nått 

Katalonien försökte man också införa det katalanska språket som ett officiellt 

språk över det spanska. Språket återkommer som i den viktigaste delen för 

Katalonien som den viktigaste frågan då det har det största värdet för den 

katalanska identiteten jämfört med andra element. 
45

 

Frågan om en federal stat har lyfts flertalet gånger efter Francos död i Spanien, 

men detta har dementerats av Jordi Pujol (tidigare partiledare för Convergència 

Democràtica de Catalunya) att detta inte är en väg att gå för Katalonien. 

  

”… federalism of the regions, of all the 14 or 15 regions 

and nationalities that make up Spain, is no more than a new 

disguised uniformism. And it is certain that, as things are 

going, we will have to be vigilant that we are not going to end 

up with this.” 
46

 

 

Istället för att införa federalism har det katalanska politikerna och 

medborgarna arbetat för en lagstiftning gällande allas lika rättigheter och speciellt 

för minoriteter genom publika protester och mobiliseringar. 
47
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Efter nyss nämnda decentralisering har Katalonien idag fått igenom än mer 

maktfaktorer som gjort att regionen är mer självgående där Katalonien numera är 

lagstiftare och har exekutiv makt att ta beslut för att skydda den katalanska 

kulturen, språket har börjat användas publikt igen och lärs dessutom ut i skolan 

och den katalanska högsta domstolen är inte lika beroende som den statsliga 

domstolen har genom detta stärkt sina befogenheter. 
48

 

Det spanska systemets utformning skapades efter Franco-tiden där det var ett 

väldigt centraliserat styre. Kataloniens inflytande, och också övriga regioners 

inflytande, skapades igenom att den spanska högern och vänstern kom med en 

kompromiss; högern ville ha en centraliserad makt och vänstern ville ha en federal 

maktstruktur. Igenom att mötas på mitten fick man det nuvarande styret som kan 

liknas vid ett semi-federalt samhälle med regionernas eget självbestämmande på 

vissa områden. Politiska områden som social välfärd, försvarspolitik och 

utrikespolitik är områden som är och kommer förbli styrda från den centrala 

makten, i ett konstitutions bestämmande. 
49

 

Formellt är Spanien fortsatt en enhetsstat där man överlåter en del av makten 

till de autonoma regionerna och där Spanien hålls ihop av att Spaniens centrala 

politik styrs av dess centrala styre i Madrid. Men trots att Spanien är en enhetsstat 

formellt så är styret som till exempel Katalonien fått ärva ett tecken på ett semi-

federalt samhälle, där man nästan kan säga att den makten som regionerna har fått 

ärva är minst lika start som i Schweiz kantoner och Tysklands land. 
50
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3 Resultat 

Vår teoriprövande studie har gett oss ett skiftande resultat i vår undersökning. 

Våra tre variabler; etniskt ursprung, territoriella gränser och språk har alla tre på 

något sätt, antingen tillsammans eller enbart som ensamstående variabel, varit en 

faktor, som vi kommer rangordna här under för varje enskild stat med en 

kommentar för vad den, eller de, avgörande faktorerna har varit i varje enskild 

stat. 

3.1 Spanien 

Det resultat man kan se utifrån våra undersökningar med våra utvalda 

variabler är att i fallet Spanien och Katalonien har det skapats en situation där 

Spanien i princip har” tagit över” Katalonien som sedan tidigare haft ett eget 

språk, med ett eget territorium. Innan den här situationen uppstod klarade man sig 

själva och efter detta har man istället blivit förtryckta och inte kunnat leva som 

man vill, speciellt under tiden med Franco som diktator i Spanien. I Kataloniens 

politiska historia går det att urskönja att en stor del i motsättningarna ligger i det 

territoriella, men inte minst i det språkliga som verkligen får ses som den 

avgörande faktorn. Detta märks inte minst genom det förbud och avgränsande av 

deras språk där man kan lyfta frågor som ett förbjudande av deras egen 

nationalsång och brännande av Katalanska böcker och där den nuvarande 

situationen visar på vikten av deras språk, när man nu har infört katalanska i 

skolor och som ett språk som används både privat och i arbetslivet. 

Vi kan även se skiljaktigheter i vår variabel med etnisk- och historisk- 

bakgrund om man granskar hur vi beskriver det med ” olika etniciteter, med olika 

historiska ursprung på ett område” under teori-delen. Det katalanska folket har 

under en längre tid haft området som sitt eget, ända fram till 1936 hade man ett 

eget parlament som då störtades av Franco och centralstyret från Madrid. Detta 

skapade en klyfta i landet mellan spanjorer och katalaner.  

 De språkliga skiljaktigheterna är tydliga, och hierarkin mellan språken är 

otvetydig. Men det är främst de territoriella traditionerna som talar för federalism 

där Katalonien tidigare har varit ett eget område och innan Franco diktaturen hade 

ett starkt autonomt samhälle med eget styre, vilket delvis är tillbaka i dagens 

Katalonien. Det katalanska folket sätter sig dock emot en federal stat då de menar 

att Kataloniens egna starka status gentemot de andra regionerna skulle försämras 

betydligt och att den autonomitet de nu har fått kan gå förlorad. 
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3.2 Storbritannien 

I Storbritannien är situationen en annan. England och Skottlands 

överenskommelse 1707 är ett led i den situation som har uppstått idag, där 

Skottlands medborgare, och speciellt politiker i det nationalistiska SNP (Scottish 

National Party) i fronten, har rest sig och börjat diskutera kring ett självständigt 

Skottland. Skillnaden gentemot Katalonien är att Skottland och Englands union 

skapades på ett fredligt sätt med ett erkännande av 1707-års avtal och den 

decentraliseringen som har skett i landet. Det har inte lett till några stora 

motstridigheter i den skotska delen av landet, utan man har utlyst en 

folkomröstning där de skotska medborgarna ska få rösta om ett självständigt 

Skottland eller inte. Det historiska och etniska ursprunget har spelat en viss roll 

gällande Skottlands vara som decentraliserad stat, men i undersökningen skulle vi 

vilja påstå att det är svårt att bevisa att det etniska och historiska ursprunget spelar 

en stor roll då det råder delade meningar i Skottland hur medborgarna vill att 

staten skall utformas. Många förespråkar en emancipation och mer makt gentemot 

Westminster genom decentralisering som skedde 1999, men många medborgare 

ser sig fortfarande som britter lika mycket som skottar och anser att det inte är 

någon stor sak. Vi anser dock att utifrån vår teori gällande federalismens vara eller 

icke-vara är en tanke om Skottlands medborgares historiska och etniska ursprung 

den avgörande faktorn som gör att landet har det som ”behövs” för att skapa en 

fullfjädrad federalism i Storbritannien. Kravet på emancipation kan tillgodoses till 

viss del genom just federalism, och legitimeras genom främst det etniska 

ursprunget. Tillsammans med de territoriella splittringarna som har uppstått och 

där man menar att Skottland ska få tillbaka sina forna gränser tillsammans med 

sin egen stat så menar vi att också territoriella splittringen spelar in som en faktor. 

De språkliga skiljaktigheterna i Skottland har inte varit en huvudfråga 

gällande den skotska rätten till mer makt, men den har kommit på tal. I Skottland 

pratar man både skotsk och gaeliska. Skotsk uppges pratas av 30 % av 

befolkningen medan en undersökning visade att enbart 17 % kunde prata det i 

själva verket i hela landet. 
51

 2003 lovade den skotska regeringen att skotsk ska en 

ny språköverenskommelse där de menar att barnen i den skotska skolan ska lära 

sig både deras traditionella språk och andra språk.  
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”We will develop a plan to support our traditional and other 

languages” 
52

 

3.3 Belgien 

Belgien har haft inbördes motsättningar under lång tid över dess 

regionsgränser. Våra faktorer har funnits inom de Belgiska landsgränserna hela 

tiden. Genom att titta på Belgien kan man se att den avgörande faktorn för de inre 

motsättningarna i landet snarast enbart handlar om språket och den språkliga 

motsättningen som finns i landet. Det vi har presenterat i vår empiri gällande 

Belgien är att genom hela 1900-talet ligger det en faktor med språkliga 

motsättningar i landet, motsättningar som har eskalerat ju mer tiden har gått och 

ännu mer när staten blev en federal stat och det skapades en större uppdelning, 

speciellt inom politiken där varje parti i varje region riktade in sig enbart på 

invånarna i deras egen region. Den federala tanken i Belgien var till för att stävja 

dessa motsättningar och aggressioner gentemot varandra, det har snarare 

undergrävt och eldat på motsättningar och varit som en eldfackla och detta låg 

sedermera till grund för den politiska kris som blossade upp på 2000-talet och 

fortarande har sina spår i det splittrade Belgien och detta har också skapat 

territoriella splittringar med de 2 huvudsakliga regionerna, Flandern och 

Vallonien som tagit allt mer avstånd till varandra. Att varje region har sitt eget 

styrande parlament och att varje region har likartade partier (Kristdemokrater, 

Socialdemokrater, Liberaler) som enbart diskuterar kring regionens egna bästa har 

inte gjort situationen lättare och dessa partier har sedan fått oerhört svårt att arbeta 

över regionsgränserna. Den avgörande faktorn i Belgiens fall, för att bli en federal 

stat, var helt enkelt de språkliga motsättningarna. Belgien är idag en officiellt 

flerspråkig stat, i motsats till de andra fallen i vår studie. De är därmed 

jämbördiga, vilket skulle kunna skapa en stabilare grund för en federal stat. 

 

3.4 Sammanfattning 

Resultatet ovan visar med våra faktorer på att alla våra tre utvalda fall har alla 

eller praktiskt taget alla faktorer som Bermeo menar krävs för att införa en federal 

stat eller vara på väg mot att införa en federal stat. Detta skedde i Belgien, där den 
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språkliga variabeln har varit den avgörande faktorn för att skapa den federala 

staten med territoriella splittringar och etniskt ursprung som bi-faktorer. De tre 

variablerna finns också i Katalonien och i Skottland finns variabeln med historiskt 

och etniskt ursprung till viss del tillsammans med territoriella splittringar, som vi 

återkommer till i vårt avsnitt angående statsbildningsprocess. 

Genom att vi återknyter till vår utvalda teori med språklig-, territoriell-

bakgrund och etniska och historisk-ursprung visar detta på att alla våra tre utvalda 

fall har något eller några av dessa inslag funnits, och de här inslagen har varit 

avgörande och dominerande inslag under 1900-talet och framför. Den prövade 

teorin ger det vill säga sitt stöd för att länderna har en grund för att vara federala 

och då blir det intressant att fråga sig varför, i och med att de har delvis samma 

faktorer, varför Storbritannien och Spanien inte blivit federala medan Belgien 

blivit det trots att till exempel Belgien och Spanien har samma status i sina 

regioner med den språkliga faktorn och de territoriella splittringarna. 

 

 Språkliga 

skiljaktigheter 

Territoriella 

splittringar 

Etniskt ursprung/ 

historisk bakgrund 

Belgien Ja Ja Ja 

Storbritannien Nej Ja Ja 

Spanien Ja Ja Ja 

 

Vi kan se att i Belgien finns samtliga aspekter och är en federal stat, på det sätt 

som Nancy Bermeo beskriver. I Storbritannien finns det territoriella splittringar 

och etniska skillnader, men de språkliga skiljaktigheterna är få. Landet är inte en 

federal stat, helt i likhet med Bermeos teori. Spanien däremot har samtliga 

aspekter men är inte federalt. Hur kommer det sig att två av våra utvalda länder 

har inslag av samtliga aspekter men att bara ett av länderna är federalt?  

För att få en klarare bild och en rättvisare bild har vi då valt att använda oss av 

ländernas statsbildningsprocess och historia från 1700-talet och framåt. Som 

nämndes under teori-delen ansåg vi som uppsatsskrivare att de tre faktorerna som 

Nancy Bermeo lyfter fram har ett värde och spelar roll i alla länderna men enligt 

oss finns det också en till faktor som spelar roll och det är statsbildningsprocessen 

i Storbritannien, Belgien och Spanien och ländernas olika skillnader i 

uppbyggnads- och statsbildningsprocesses. Detta på grund av att vi anser att en 

oerhört stor del av de skeenden som har skett idag har sin grund i tidigare historia. 
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4 Historia 

4.1 Belgiens historia och statsbildning 

 

Efter fransk ockupation så fick Österrikes utrikesminister, Klemens Metternich, 

under Wienkongressen 1814-1815 möjlighet att införa ett system för att försäkra 

sig om att Frankrike inte skulle bli för mäktigt ännu en gång. Belgien, med starkt 

utvecklad industri, och Nederländerna, med väl utvecklad handel, slogs samman. 

En vinnande union kan tyckas, men de nationella tendenserna i båda länderna blev 

för påfrestande. 1830 rinner bägaren över i Bryssel, belgarna vill få bli 

självständiga och vänder sig till Storbritannien för stöd. Upproret lyckas och 1830 

blir Belgien en egen stat. 
53

 

Belgien är redan då kulturellt och socialt indelat i Vallonien och Flandern. I 

fransktalande Vallonien blomstrar industrialiseringen och levnadsstandarden är 

hög, medan flamländarna talar nederländska och ägnar sig främst åt jordbruk.  I 

slutet av 1800-talet lyfts frågan om etnicitet i den politiska arenan som en följd av 

ojämlikheterna. Brysselområdet är officiellt fransktalande sedan bildandet 1939, 

men flamländska grupper gör försök att höja medventandet i nationen bland 

flamländarna och får stöd både bland det vanliga folket och inom politiken. 1898 

beslutas att Belgien officiellt är en tvåspråkig stat, men det visar sig svårt att få det 

att fungera i praktiken. Under hela 1800-talet trodde de flesta belgare att 

Frankrike var det stora hotet vilket fick flamländarna att hårdna i sin politik. 

Under första världskriget visar sig en annan granne vara den reella fienden, 

nämligen Tyskland. Delar av det internationellt erkänt neutrala Belgien 

ockuperades och användes som en väg in i Frankrike. Efterkrigstiden med 

medföljande depression slog hårt mot Belgien. 1921 antas en lag om språkgränser 

och under 1920-talet tar för första gången ett enat flamländskt parti plats i det 

belgiska parlamentet. Efter ett misslyckat motstånd mot Hitlers trupper 1940 

kapitulerar Belgien och framförallt Vallonien drabbas hårt av kriget. 

Språkgränserna fixeras på nytt under 1960-talet samtidigt som Bryssel och 

Vallonien känner av flamländarnas ökade krav på självständighet. 
54
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4.2 Storbritanniens historia och statsbildning 

 

År 1558 har den engelska drottningen Mary, ibland kallad Bloody Mary, just 

avlidit och en ny drottning tar över tronen. De två är systrar och döttrar till Henrik 

XIII, som har gått till historien som den kung som lät mörda alla sina fruar. 

Henrik XIII var katolik, drottning Mary likaså. Den nya drottningen, Elisabeth I, 

tar över en stat som är mycket svag militärt och i allmänt dåligt skick.
55

 En av 

hennes första beslut som drottning var att göra sitt land protestantiskt. I omvärlden 

väcktes starka protester, påven bannlyste Elisabeth och hon kom att kallas kättare. 

Beslutet var ovälkommet i många kretsar. Exempelvis så hade en florentinsk 

köpman vid namnet Ridolfi för avsikt att gifta sig med Mary Stuart, den skotska 

drottningen och Elisabeths kusin, och sedan ta över tronen även i England. Dock 

så avslöjades planen och Ridolfi avrättades. 
56

 Ytterligare en mordkomplott mot 

Elisabeth avslöjades, nu med inblandning av Mary Stuart, och 1587 skrev 

drottning Elisabeth på avrättningsordern. Mary Stuarts son Jacob VI, som tagit 

över tronen i Skottland, valde klokt nog att inte gräva djupare i sin mors 

avrättning. 
57

 

Efter Elisabeths bortgång lämnas den engelska tronen nämligen över till 

skotske Jacob VI, Elisabeth hade inga andra släktingar. England och Skottland 

ingår i den så kallade Personalunionen 1603, en union med vissa skotska 

privilegier såsom delvis självstyre och egen kung. Inledningsvis så styrs de 

skotska delarna av olika rådgivare i Skottlands parlament, men det uppstår 

motsättningar mellan de med presbyterianska åsikter och de som var för 

kungamakten. Presbyterianerna bildade the National Convenant som kom att 

besegra kungen i små men väpnade strider.  När det engelska inbördeskriget 

fördes så stöttade the National Convenant det engelska parlamentet före 

kungamakten. Åsikter om var som var viktigast, parlamentet eller kungamakten, 

ledde till ännu en väpnad konflikt som i sin tur ledde till att monarkin återinfördes 

år 1660. Då problemen fanns kvar så gav den skotska kungen amnesti till de 

skottar, främst katoliker, som ändå valde att acceptera den nya regimen. 1707 tas 

flera eftergifter tillbaka och personalunionen blir en realunion. 
58

 

Storbritannien var under 1700 och 1800 talet långt framme i utvecklingen 

jämfört med andra länder i Västeuropa. Under den agrara revolutionen infördes 

enclosure, ett slags allmänningar som ledde till en agrarkapitalism. Befolkningen 

ökade från 5,5 miljoner år 1700 till 9 miljoner år 1800, framförallt ökade den 
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nyuppkomna samhällsgruppen proletärerna. 
59

 Under denna tid var centralmakten 

svag och inrikespolitiken försiktig, eftersom politikerna ofta var jordägare och 

hade ett intresse i att öka deras eget maktutrymme. 
60

 På det imperialistiska 

området var politiken långt ifrån försiktig. Kolonialpolitiken var i det närmaste 

systematisk. Eran som stark kolonialmakt ser sitt slut då de 13 brittiska kolonierna 

i det som skulle bli USA gör uppror mot centralmakten och slutligen blir fria. 
61

 

Efter en orolig tid då Napoleon har härjat i hela Europa så tar ett antal stater 

initiativ till att skapa en jämn maktbalans i Europa för att förhindra att någon stat 

blir för mäktig. I Wienkongressen 1814-1815 tar Storbritannien, Preussen, 

Österrike och Ryssland ledande roller och började efter detta att omnämnas som 

stormakter. De tidigare ockuperade länderna, Nederländerna, Belgien, Italien 

Spanien, Rhenlandet och Polen, fick inget större utrymme. 
62

  

4.3 Spaniens historia och statsbildning 

Relationen mellan Spanien och Katalonien kan historiskt sätt beskrivas som en 

slags eftergifts-politik som sedan har dragits tillbaka.  

 

Katalonien är historiskt sett Karl den Stores utvidgande av sitt rike på den spanska 

sidan av gränsen under 700-talet. Under detta franska herravälde uppkom 

skillnader mellan resten av folket på iberiska halvön, katalanerna blev de 

annorlunda. Främst språkligt blev skillnaderna stora. När karolingernas rike 

sönderföll så blev Katalonien till viss del en feodal, autonom stat men fortfarande 

under frankiskt herravälde. Området styrdes av feodalherrar, såsom grevar och 

biskopar, som i sin tur delade sin makt och mark med dem som kunde vara nyttiga 

som bundsförvanter. 987 bröt sig ett sönderdelat Katalonien sig ur frankerriket 

under ledning av greve Borell av Barcelona. På 1100-talet enades Katalonien då 

den dåvarande greven av Barcelona kunde besitta alla grevskap utom två. 
63

 

I slutet av 1400-talet enades Kastilien och Aragonien till det vi idag kallar 

Spanien och Katalonien gjordes till en autonom del i riket. Kataloniens lagar stod 

över spanska kungens. Men under 1600-talet försämrades relationerna då 

Katalonien visade sitt missnöje mot ett militärt samarbete. Denna konflikt ledde 

till Seperationskriget 1640-1652. Katalanerna vänder sig till Frankrike för att få 

hjälp och går med på att låta Ludvig XIII bli greve av Barcelona. Med ytterligare 
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en motståndare ändras krigets premisser och det blir fred. Autonomin är säkrad 

men till priset av att en del av landområdet tillfaller Frankrike. 
64

 Det spanska 

tronföljarkriget 1701-1714 kom att bli ödesdigert för Katalonien. Man allierade 

sig med fel sida, den österrikiska, med hopp om större inflytande i området. 1714 

stormas Barcelona och katalanerna tvingas ge upp. Staten lät utsätta Katalonien 

för olika sanktioner som följd av detta felaktiga val, såsom höga skattesatser, 

beslagtagna egendomar, avskaffat självstyre och viss terror mot befolkning. Ett 

decennium senare är relationen betydligt bättre och katalanerna har börjat 

acceptera Madrid som maktcentra. 
65

 

Varför uppkom den nationalistiska tanken i området som har fått katalanerna 

att kämpa för självständighet i med och motvind? En tänkbar förklaring kan vara 

att Kataloniens moderniseringsprocess startade tidigt, mycket tidigare än i resten 

av Spanien, och att de därför sågs som annorlunda. En ”vi och dem” syn kom att 

prägla relationen mellan spanjorer och katalaner. Exempelvis så blev Barcelona 

under 1800-talet en industriell stad medan Madrid fortfarande var förindustriellt. 

Tillsammans med misslyckandena som Spanien led av under den första tiden som 

republik, då få katalanska intressen tillgodosågs, så enades katalanerna. Till 

skillnad från andra grupper med krav på självständighet i Spanien så fanns det få 

aktivt separatistiska rörelser och ännu färre som förespråkade våld som en lösning 

på problemet. 
66

 

Enandet yttrade sig tydligt då Centre Catalá bildades 1882, en patriotisk 

organisation som stod utanför de politiska partierna. Målet var enande mot den 

spanska oligarkin. Organisationen fick bara fram sin vilja i frågan om bevarandet 

av Kataloniens civilrätt, och efter detta misslyckande så bildade ledningen en ny 

organisation, Unio Catalonia. Kraven höjdes, nu var målet inte bara 

självständighet utan rätt till att införa katalanskan som officiellt språk i området. 

Det första partiet, la Lligas, lyckades 1912 få regeringen i Madrid att införa en 

sammanslagning av Kataloniens 4 landsting. Katalonien blev en mer enad front 

och la Lligas vann stor popularitet. 
67

 Det glada 20-talet syntes det inga spår av i 

Spanien, landet präglades av en stark diktatur med starka repressalier gentemot 

Katalonien. I början av 30-talet för diktatorn och genom en sammanslagning av 

katalanska småpartier lyckas katalanerna få republiken att åter bevilja en 

katalansk autonomi. Innan inbördeskriget är läget stabilt och utan fascism i 

Katalonien. 
68

 

 

1938 har inbördeskriget nått Katalonien som inte kan stå emot särskilt länge. 

Återigen avskaffas autonomin, förbud mot politisk aktivitet och förtryck. Området 

genomgick en ”spanskifiering” med nya namn på gator, städer och liknande, 
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industrin begränsades kraftigt. Motståndet mot Franco blev stort men många 

vågade inte visa detta förrän efter de allierades seger i andra världskriget. Först på 

70-talet fanns det en enad opposition mot Franco, som dör 1975. Dödsfallet leder 

till spridd oro och ekonomisk kris i Spanien. 
69

 När kravet på autonomi återigen 

lyfts så går Madrid med på förhandlingar där katalanerna vinner stor framgång. 

Katalonien får egna politiska institutioner och blir en ”självstyrande gemenskap”. 

Målet att bryta sig loss helt nåddes inte men de tog ett stort steg på vägen. 
70

  

4.4 Resultat ur den historiska aspekten 

 

Det är tydligt att de teorier som Nancy Bermeo lyfter fram i hennes teori är de 

facto representerade i våra utvalda fall och att det torde också betyda att även 

Storbritannien och Spanien borde bli ett federalt samhälle eller i alla fall ha en 

”anledning” att införa ett federalt samhälle, precis som Belgien. Vi vill lyfta in en 

fjärde aspekt som vi anser är viktigt i vårt redovisade resultat, den gällande den 

historiska biten i statsbildningsprocessen som Nancy Bermeo inte lyfter fram i sin 

teori. Den kan visa tydligare på, enligt oss, varför Storbritannien och Spanien inte 

blivit fullgoda federala stater utan enbart semi-federala stater. 

En intressant aspekt är hur enandet av de utvalda staterna gått till och hur 

hierarkin ser ut. I Belgien enas ett splittrat land, i Spanien har Katalonien 

behandlats styvmoderligt och trots att England fick en skotsk kung så har England 

tagit sig en roll där de själva står överst i hierarkin. Bermeo tar inte upp dessa 

aspekter i sin teori kring effekterna. 

 

Belgiens enande var ett resultat av folkets vilja att bryta sig ur unionen med 

Luxemburg. Kanske var det denna yttre fiende som fick belgarna att skapa en mer 

enad front. Skiljaktigheterna kommer senare i statens historia. Under realunionens 

uppkomst 1707 så dras Skottland in i en union med en tydlig överherre, nämligen 

England. Hierarkin i relationen är tydlig, unionen är främst för Englands skull. 

Om Belgiens enande präglades av enande så präglades Storbritanniens uppkomst 

av övertagande. Någonstans däremellan befinner sig Spanien, men med viss 

dragning mot det brittiska tillvägagångssättet. En ge och ta-politik har förts mellan 

Spanien och Katalonien, men i slutändan har oftast ta-politiken som varit mest 

frekvent. 
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5 Slutsatser 

Det går att konstatera att vår utvalda teori av Nancy Bermeo går att pröva på 

de här fallen och den kan till viss del förklara ländernas ställning gentemot att 

införa federalism eller inte. Teorin har visat på att grunderna för federalism finns i 

alla tre staterna och att två av dem, Storbritannien och Spanien, har valt trots 

detta, att inte införa federalism utan istället infört ett semi-federalt samhälle där 

istället motsättningarna har växt och istället mynnat ut i tankar och aktioner om 

självständighet för Skottland och Katalonien.  

Belgien, som införde federalism, på bland annat de språkliga motsättningarna 

och de territoriella splittringarna i landet, har i sin tur inte haft ett fläckfritt 

förfarande efter införandet av federalism där landet på sätt och vis har blivit än 

mer splittrat och uppdelat mellan dess olika folkgrupper och språkgemenskaper. 

Trots att vi har konstaterat att teorin ger sitt stöd för att de tre länderna har 

grund för att vara en federal stat valde vi att också visa på att den historiska 

aspekten i de tre olika ländernas statsbildningsprocess spelar en större roll och att 

den faktorn och aspekten av det hela ger en klarare bild av varför Belgien blivit 

federalt men inte Storbritannien och Spanien. Det går att konstatera att Spanien 

och Storbritannien har ett mer komplext förflutet i historien än vad Belgien har, då 

Storbritannien haft en politik som snarare liknar att man tar över och tvingar in, in 

detta fall Skottland, i sin union. Skottland gick med på att ansluta sig till unionen, 

men dess rättigheter inskränktes och Storbritannien med England i spetsen tog sig 

friheten att bestämma och ta kommandot i unionen. Spanien har haft en ge-och-ta 

politik tillsammans med Katalonien och övriga regioner i landet istället för att ta 

vägen till federalism, historien i Spanien visar på att för ena stunden har regioner 

som Katalonien fått rätten att bestämma, för att det sedermera ska dras in och nu 

är man där man har en autonom region med egna rättigheter som skiljer sig ifrån 

Spanien. Belgien har däremot varit från sitt enande (1831) varit en gemensam stat 

med gemensamma intressen, enda fram till införandet av federalism 1993. 

Den prövade teorin går att applicera på vårt utvalda fall helt klart och vårt 

resultat som vi fått fram ger sitt stöd för den men samtidigt anser vi att historien 

om ländernas statsbildningsprocess har en stor koppling till varför det har blivit 

som det blivit. Det som också går att konstatera är att statsbildningsprocessen 

ligger till en viss grund för att Storbritannien och Spanien inte har blivit 

fullfjädrade federala stater. 
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6 Diskussion 

Vi vill återknyta vårt resultat till Bermeo och det visar på att faktorerna som 

hon lyfter fram har en påverkan på federalismens och gemensamt med 

statsbildningsprocessen och staternas historia ger det en bra bild av hur det 

förhåller sig och varför det blivit som det har blivit. Utifrån detta skulle man 

kunna forska vidare kring djupare i ländernas politik, i både nutid och dåtid, och 

dess konsekvenser och vad man egentligen gör för att stävja motsättningarna och 

varför man egentligen inte gör mer som vi anser skulle behövas. Enligt oss skulle 

ett större utbyte mellan centralmakt och regioner ge ett bättre resultat. En djupare 

analys av partierna som styr i länderna Belgien, Storbritannien och Spanien och 

dess argument för deras arbete med motsättningarna och hur de tänker hade varit 

intressant att gå djupare in på. Tillsammans med vad vi har fått fram skulle man 

förhoppningsvis kunna få en ännu klarare bild av varför det ser ut som det gör. 

Resultaten vi har fått fram i det här arbetet känns rimliga och i och med att vi 

fört in diskussionen kring staternas uppkomst och statsbildningsprocess känns det 

än mer rimligare. Vi vill återigen peka tillbaka på att det vore intressant att forska 

vidare kring staternas politiska grunder och hur de agerar på djupet i dessa frågor 

och hur styrande politiska makt i varje enskild stat ställer sig i dessa komplicerade 

frågor. 

Belgien valde att införa federalism efter flera kriser på mitten av 1900-talet 

och framåt för att stävja missnöjet för varje språkgrupp, något som på det stora 

hela inte alls har varit ett lyckat drag och som ledde till än större motsättningar i 

landet vilket krisen under 2000-talet talar för.  

Vad är det då på det stora hela som egentligen gör att Belgien tog steget men 

inte Storbritannien och Spanien? Vi har några tankar och den första är att kan det 

vara så att en federal stat i nutid är en svårt ”nöt att knäcka”? Belgien är det 

senaste landet att införa federalism i världen (-93) och deras utveckling visar på 

att det kan varit fel väg att gå. Mycket möjligt är att andra stater försöker se andra 

lösningar då skolboksexemplet. Belgiens federalisering visade sig leda till stora 

problem. Det finns sannerligen flera andra anledningar till att det gått som det gått 

och inte bara den språkliga motsättningen menar vi. Ofta är länder som inför 

federalism större länder (USA, Brasilien, Kanada, Australien, Indien) och 

federalism är en vanlig lösning för att organisera upp större stater med stort 

territorium. 
71
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Ur den aspekten går det diskutera om Storbritannien och Spanien är i behov av 

en federal stat i och med deras mindre landsyta och att man har en större kontroll 

över dess landområde. Åsikten om storleken på landet kan dock kännas som en 

petitess, då det inte i första hand handlar om det i federalism utan snarare 

motsättningarna i landet. 

Samtidigt går det vända på situationen, varför skulle Storbritannien och 

Spanien INTE införa federalism och följa Belgiens exempel? Länderna har 

flertalet anledningar att göra det och man har också gjort det på ett mindre plan 

med den decentraliserade makten. De har faktorerna och de har länder som i nutid 

förespråkar ett självständigt styre, i så fall vore ett federalistiskt samhälle en bättre 

tanke än det man har nu; ett ”semi-federalt” system där regionerna får en liten bit 

av kakan men inte hela och väljer istället att förespråka sina rättigheter till 

självständighet.  

Nationalismen i Storbritannien talar inte för annat, situationen erfars att vid 

decentraliseringen 1999 gav man Skottland ett finger, behöll hela handen och 

sådde ett frö till en federal stat när Holyrood i Edinburgh fick rätt till lagstiftning 

och exekutiv makt i flertalet olika områden. Här hade Storbritannien kunnat välja 

att införa en federal stat, men Storbritannien väljer att fortsätta att ha den centrala 

styret i Westminster. Detta skapar en större legitimitet hos Scottish National Party 

(SNP) som anser att istället för att någon makt överhuvudtaget ska utgå från 

Westminster, ska Skottland få sin rättmätiga egna exekutiva makt över sina egna 

medborgare.  

En intressant aspekt är att efter olja hittades i norra Nordsjön
72

 höjdes rösterna 

än mer för att lämna unionen i SNPs kretsar, där man menade att Skottland skulle 

klara sig än bättre utan resterande delar av Storbritannien.  

Det har antagligen satt sina spår att England haft en ledande roll i unionen och 

satt sig över Skottland och haft ”bestämmandet” i sina egna händer. För att slippa 

Skottlands vilja att bli självständiga hade Storbritannien kunnat välja att utveckla 

en fullfjädrad federalism istället för som det är nu, men vi tror att historien, med 

England och London som ledande, sätter stopp för detta och att man är för stolta 

för att dela med sig av makten. Problemet blir nu istället att Skottland kan 

försvinna helt ifrån unionen och lämna Westminster. 

Kataloniens situation erfars mer komplex. Precis som Belgien har man 

motsättningar i flera regioner, men motsättningarna härleds mest gentemot 

centrala styret i Madrid. Språkens skiljaktigheter har varit den stora motsättningen 

tillsammans med territoriella splittringar från Katalonien gentemot centralstyret. 

Även här har man grunden för att bilda en federal stat men har valt att göra som i 

Storbritannien med att ge den autonoma regionen Katalonien mer makt inom vissa 

frågor, men detta leder till samma sak som i Skottland; Spanien ger Katalonien ett 

litet finger och det betyder att de i sin tur kräver hela handen. Det hade antagligen 

det centrala styret kunnat undvikas om man istället blivit en på pappret federal stat 

och gett alla regioner samma makt och styre. I sin ur sätter sig det egna 

Katalanska folket och regionen emot en federal stat, vilket antagligen härleds 
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tillbaka till deras misstro mot det centrala styret i och med förtrycket man fick 

uppleva under Franco-diktaturen. 

Vi tror att mycket ligger i delen av historian av statsbildningsprocessen är 

svaret på varför det ser ut som de gör idag. Historien och statsbildningsprocessen 

är den grund som har skapat den situation som finns idag och de skiljaktigheter 

som finns idag i länderna går att finna i hur staternas historia och hur deras 

statsbildningsprocess ser ut. Storbritanniens och Spaniens historia och 

statsbildningsprocess skiljer sig oerhört från Belgiens, där Belgien var enat och 

jämlikt från start medan Spanien har haft en mer av ge-och-ta politiken och 

Storbritannien haft en agenda av att ta över landområden och styra från central 

makten i Westminster. 

På grund av Belgiens kris och misstag kan det ha skapats en tanke i riktningen 

att federalism inte är en bra idé och att det finns en rädsla, som till exempel i 

Storbritannien, att Westminsters maktsymbol kan tappas och inte alls kan förbli 

samma maktsymbol och ha kvar styret i en federal stat när varje region i unionen 

ska ha ett eget centralstyre. Det faktum att Belgien är det senaste landet i världen 

att bli en federal stat visar kanske på att införa federalism är oerhört svårt och att 

det är en anledning till att det inte är flera länder efter 1993 som blivit federala. 
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