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Abstract 

This essay seeks to see patterns in parts of the Scottish independence manifest, which was 

released in connection with the Scottish Independence Referendum, 2014. Three chapters are 

chosen for their relevance to the purpose. Ideal Types – an analytical tool in Ideology 

Analysis – are then constructed, based on the theoretical discussion of each ideology earlier 

presented, for nationalism, regionalism and separatism. The Ideal Types are then used to 

analyse the manifest and examine the patterns of each ideology. Nationalism is most 

commonly found around culture and cultural economy. Regionalism is most commonly found 

around arguments for strengthening the region and as a call to action (to vote “yes” in the 

referendum) for the citizens of the region. Separatism focuses on the economic opportunities 

of independence and economic disadvantages of remaining with Westminster in charge. 
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1. Introduktion 

In particular, analysts have noted the EU’s success in influencing candidate states’ policies 

on preserving or implementing minority rights and eliminating discriminatory measures 

against ethnic minorities. This success, along with the idea of a Europe in which state 

boundaries are less relevant for determining the political and economic futures of citizens, 

has contributed to widespread optimism that nationalist conflict is slowly but assuredly 

exiting the European stage: in a “borderless Europe,” fighting to create new borders makes 

little sense.1 

Skottland har sedan unionens skapande 1707 varit en del av Storbritannien. Som så många 

andra områden med lång egen historia har det existerat rörelser som kämpat för att genom 

autonomi eller självständighet distansera sig från staten och erhålla ett ökat självbestämmande. 

Motiven bakom detta kan grunda sig i allt mellan etnicitet till ekonomi samt en kombination av 

båda och allt emellan. Den separatistiska rörelsen i Skottland beskrivs ofta som en separatistisk 

nationalism och har, likt många andra europeiska självständighetsrörelser, fått ett uppsving 

under den andra halvan av 1900-talet. 

I Skottland hölls under andra halvan av 1900-talet två folkomröstningar som båda försökte 

instifta ett regionalt skotskt parlament med vissa befogenheter och makt. Efter dessa två 

folkomröstningar, 1979 och 1997, lyckades de skotska nationalisterna få igenom skapandet av 

ett regionalt parlament. Denna kamp kulminerade 2014 i självständighetsomröstningen med det 

högsta valdeltagandet sedan allmän rösträtt inrättades i Storbritannien. I folkomröstningen 

röstade 45 % för självständighet, vilket inte var tillräckligt. Dock vittnar mängden ja-röster om 

att nationalisterna – ledda av Scottish National Party (SNP) – dröm om självständighet inte är 

död. 

Efter förlusten uttryckte den skotska regeringen att Skottland tillsvidare stannar kvar som 

en del av Storbritannien som i sin tur är medlem i EU – vilket var något SNP pointerade. Likt 

andra självständighetsrörelser i EU-länder, som i till exempel Katalonien och Belgien, har den 

skotska självständighetsrörelsen uttryckt sig positivt gentemot EU. Som senare kommer 

presenteras i uppsatsen finns det goda skäl till dessa separatistiska rörelsers positiva inställning 

till EU. Med Brexit – Storbritanniens folkomröstning om fortsatt EU-medlemskap – inom en 

snar framtid – 23 juni 2016 – finns det en chans att den skotska regeringen återigen lyfta frågan 

om Skottland bör vara en självständig nation om Storbritannien röstar för att lämna EU. 

                                                 
1 Janet Laible, Separatism and Sovereignty in the New Europe: Party Politics and the Meaning of Statehood in a 

Supranational Context (New York, NY: Palgrave McMillan, 2008). 



5 

 

Den skotska, och även de andra europeiska självständighetsrörelserna, beskrivs även som 

regionalistiska separatistiska rörelser. Tre olika begrepp är till synes relevanta för en analys av 

manifestet; nationalism, regionalism och separatism. Uppsatsens fokus kommer ligga på dessa 

tre begrepp och kommer i teorin försöka dela upp och differentiera dem. Detta görs för att sedan 

konstruera idealtyper – ett metodologiskt verktyg inom idé- och ideologianalys – som kommer 

användas för att analysera delar av det manifest den skotska regeringen släppte inför 

självständighetsvalet 2014. 

 

1.1. Syfte 

Uppsatsen ämnar urskilja uttryck ovh mönster för nationalism, regionalism och separatism i 

självständighetsmanifestet av den skotska regeringen samt frekvensen av dessa respektive 

uttryck i manifestet. 

 

 

2. Material 

Huvudmaterialet i uppsatsen består av det självständighetsmanifest som inför 

självständighetsvalet i Skottland 2014 publicerades av den skotska regeringen. Manifestet är en 

670 sidor lång redogörelse av den skotska regeringens, och självständighetsrörelsens, argument 

för självständighet. Den redogör för skillnaderna de vill/hoppas uppnå genom att bryta sig loss 

från Storbritannien. 

 Manifestet är uppdelat i tio olika kapitel samt en introduktion, sammanfattning, frågor 

och svar, förklaring och källor till all fakta som presenterats. På grund av manifestets omfattning 

görs en avgränsning av materialet för att möjliggöra en djupare analys och diskussion av 

materialet. Avgränsningen motiveras nedan.  

 I sin helhet uttrycker manifestet, i min mening, vänsterorienterade åsikter då det ligger 

ett stort fokus på gratis utbildning, bidrag till de hårdast drabbade, ökad välfärd och ökad 

jämlikhet. Skatter och policys satta av Westminster är också ett av manifestets huvudtema samt 

ekonomisk tillväxt och resurser. Det mest framträdande är dock argumentet ”release Scotland’s 

full potential” som genomsyrar hela manifestet.  

De valda kapitlen är “Chapter 1: The Case for Independece”, ”Chapter 2: Scotland’s 

finances” och “Chapter 9: Culture, Communications and Digital”. Generellt för de valda 

kapitlen är relevansen för det beskrivna syftet med uppsatsen. Efter att ha läst igenom materialet 

valdes dessa kapitel då jag anser att de ger en överblick över manifesten i sin helhet. Valet låter 
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mig även urskönja samband mellan nationalism, regionalism och separatism då dessa kapitel 

anses, i min mening, vara representativa för manifestet.  

Som ovan nämnt är välfärdspolitik inte relevant för uppsatsens syfte. Detta betyder att 

kapitel 4 – ”Health, Wellbeing and Social Protection” – och kapitel 5 – ”Education, Skills and 

Employment” inte ingår i analysen då dessa fokuserar på välfärdspolitik. Kapitel 6 – 

”International Relations and Defence” – väljs bort då dess fokus ligger på relationer med andra 

länder och Skottlands militära samarbeten samt de brittiska kärnvapen som är placerade i 

Skottland. Kapitel 7 – Justice, Security and Home Affairs – beskriver strukturen på 

rättssystemet, invandringmotagandet, underrättelsetjänsten samt hur medborgarskap kommer 

fungera om självständighet uppnås. Detta fokus på hur den exakta strukturen kan komma att se 

ut ligger utanför uppsatsens syfte. Samma anledning – fokus på hur olika aspekter av samhället 

kommer struktureras – ligger bakom valet av kapitel 2 – ”Scotland’s Finances” – över kapitel 

3 – ”Finance and the Economy” då kapitel 3 fokuserar mer på denna sorts strukturer. Kapitel 8 

– ”Environment, Rural Scotland, Energy and Resources” – och kapitel 10 – ”Building a Modern 

Democracy” – valdes bort på basis av deras fokus på vänsterorienterad välfärdspolitik samt 

fokus på strukturer – till exempel hur parlamentet är strukturerat och kommer struktureras.  

 

3. Tidigare forskning 

Nedanför kommer tidigare forskning inom relaterade områden presenteras för att ge en 

överblick över det generella ämnesområdet. Bakgrunden till uppsatsens ämnesval, samt teori, 

kommer från relevansen av nationalism, regionalism och separatism i dagens Europa samt en 

gästföreläsning 2013 av Skottlands dåvarande kultur-, Europa- och utrikesminister, Fiona 

Hyslop.2 Min utgångspunkt ligger därför inte i tidigare forskning utan snarare i samtida 

händelser så som självständighetsomröstningen i Skottland 2014 och den politiska debatten 

kring Brexit samt vad Brexit hypotetiskt skulle få för följd för det skotska fallet. 

Nationalismen i Europa beskrivs ofta vara på uppgång och med 

självständighetsomröstningen i Skottland är det tydligt att nationalism, regionalism och 

separatism är relevanta för vår nutid. Detta har lett till mycket forskning kring detta samt 

Skottland, Scottish National Party (SNP) och självständighetsomröstningen. 

James Mitchell, Lynn Bennie och Rob Johns undersöker i boken The Scottish National 

Party: Transition to Power SNP direkt efter att de kom till makten i det skotska parlamentet 

                                                 
2 Fiona Hyslop, “Scotland’s Place In Europe”. 



7 

 

2007.3 Mitchell et al. försöker skapa en bild av partiet samt diskuterar likheter och olikheter 

med olika brittiska partier genom en enkätundersökning skickad till alla medlemmar samt 80 

intervjuer. Resultatet går emot tidigare uppfattning av partiet som en ung och decentraliserad 

folkrörelse. Istället beskrivs SNP bestå av äldre, och övervägande manliga, medlemmar. 

Huvudanledningen för medlemskap är viljan att uppnå självständighet men en ansenlig 

minoritet sympatiserar med partiets framtidsvision. 

Gerry Hassan undersöker i boken Independence of the Scottish Mind hur den skotska 

politiken, kulturen och identiteten har påverkat varandra de senaste 30 åren.4 Ur detta försöker 

han urskilja vilka idéer och röster som har influerat den skotska självständighetsdiskursen. 

Hassan grundar denna analys i den historiska utvecklingen av autonomi i Skottland. Boken 

utgår efter det från utförliga intervjuer med ”politikerklassen” och undersöker hur idéer och 

debatter kan förändra folkets åsikt över tid. Samtidigt undersöks hur saker som det kollektiva 

minnet och folktro påverkar den politiska debatten. 

Doktorsavhandlingen Nationalism and national identity in Scottish politics, av Murray 

Stewart Leith, grundar sig i debatten om Skottlands ökade autonomi är vägen mot 

självständighet eller ett närmare band med Storbritannien.5 Leith argumenterar för att den 

skotska nationalismen bara kan förstås genom ett erkännande av det etniska inflytandets och 

massinflytandets (folket) påverkan på den skotska identiteten. Avhandlingen analyserar 

därefter manifesten, som skapades specifikt för Skottland inför parlamentsvalen mellan 1970 

och 2005, för att beskriva den skotska identiteten och nationalismen. Resultatet indikerar att 

både det etniska inflytandet och massinflytandet inte erkänns tillräckligt för att förstå den 

skotska identiteten. 

Samhällsvetaren Neil McGarvey, från University of Strathclyde i Glasgow, beskriver i 

artikeln The 2014 Scottish Independence Referendum and Its Aftermath de oförutsedda 

konsekvenser som nej-vinsten fick i folkomröstningen.6 För att kontextualisera detta börjar han 

med att beskriva de politiska processer som ledde till folkomröstningen för att sedan beskriva 

själva omröstningen. McGarvey antyder att den överväldigande segern i parlamentsvalet 2015 

                                                 
3 James Mitchell, Lynn Bennie och Rob Johns, The Scottish National Part: Transition to Power (Oxford: Oxford 

University Press, 2011), 2016-05-08, 

http://www.oxfordscholarship.com.ludwig.lub.lu.se/view/10.1093/acprof:oso/9780199580002.001.0001/acprof-

9780199580002 
4 Gerry Hassan, Independence of the Scottish Mind (New York, NY: Palgrave McMillan, 2014), 2016-05-08, 

http://www.palgraveconnect.com.ludwig.lub.lu.se/pc/doifinder/10.1057/9781137414144 
5 Murray Stewart Leith, “Nationalism and national identity in Scottish politics” (PhD diss., University of 

Glasgow, 2006) 
6 Neil McGarvey, “The 2014 Scottish Independence Referendum and Its Aftermath” i Social Alternatives 34, no. 

3 (December 2015): 34-40, Academic Search complete, EBSCOhost. Hämtad 2016-05-08. 

http://www.oxfordscholarship.com.ludwig.lub.lu.se/view/10.1093/acprof:oso/9780199580002.001.0001/acprof-9780199580002
http://www.oxfordscholarship.com.ludwig.lub.lu.se/view/10.1093/acprof:oso/9780199580002.001.0001/acprof-9780199580002
http://www.palgraveconnect.com.ludwig.lub.lu.se/pc/doifinder/10.1057/9781137414144
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visar att nej-sidans vinst i folkomröstningen (45 % - 55 %) har lämnat frågan öppen snarare än 

avslutad. 

Janet Laible undersöker i sin bok Separatism and Sovereignty in the New Europe: Party 

Politics and the Meanings of Statehood in a Supranational Context hur separatistisk 

nationalism har lyckats överleva och frodas i EU-länder trots motgångar.7 I boken argumenterar 

hon för att Europeiska Unionen har varit till stor fördel för dessa rörelser trots att allmänna 

åsikten tidigare har ansett att EU var slutet för separatistisk nationalism. Laible börjar med att 

kontextualisera boken utifrån ett historiskt och europeiskt sammanhang. Därefter diskuteras 

och analyseras Vlaams Belang – ett flamländskt separatistiskt parti – och Scottish National 

Party (SNP) – det skotska separatistiska partiet. Resultatet som redovisas är att EU möjliggör, 

på grund av den europeiska integrationen, separatism att frodas inom medlemsländerna. 

 

 

4. Historisk Bakgrund 

Nedanför kommer en historisk bakgrund över Scottish National Party (SNP), separatistiska 

rörelser i Europa, tidigare val i Skottland och den Europeiska integrationen presenteras. 

Scottish National Party grundades 1934, men ett missnöje över styrandet fanns redan vid 

enandet av England och Skottland i och med ”Treaty of Union”.8 Fördraget gav dock Skottland 

en viss autonomi inom unionen med begränsat självbestämmande över lagar, religion och 

utbildningsväsendet.9 De redan etablerade institutionerna lämnades kvar och fortsatte därför 

styra dessa områden. Jainet Laible beskriver det som en samförståelse mellan samhällets elit – 

Englands och Skottlands – där de båda nationerna var partners inom unionen snarare än att 

Skottland behandlades som en koloni.10 Under Brittiska Imperiets storhetstid började dock 

makten att centraliseras och den skotska nationalismen, om än väldigt marginellt, började under 

1800-talet att ta form.  

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet överskuggades dock den skotska 

nationalismen av den mer populistiska och aggressiva irländska nationalismen.11 Första 

världskrigets utbrott 1914 löste det skotska problemet tillfälligt genom den patriotiska anda som 

rådde och det irländska självständighetskriget fick Westminster att glömma bort det helt. Många 

                                                 
7 Janet Laible, Separatism and Sovereignty in the New Europe. 
8 Laible, Separatism and Sovereignty in the New Europe, 42-43. 
9 John McCormick, Contemporary Britain (3. Uppl) (New York, NY: Palgrave McMillan, 2012), 52-54. 
10 Laible, Separatism and Sovereignty in the New Europe, 43. 
11 Laible, Separatism and Sovereignty in the New Europe, 44. 
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mindre europeiska staters självständighet efter första världskriget ledde dock till skapandet av 

NPS (National Party of Scotland), som till att börja med advocerade självständighet för att 

senare byttes ut till autonomi, samt det högerorienterade Scottish Party som från början 

advocerade autonomi.12 Dessa partier enades 1934 och bildade Scottish National Party (SNP). 

Dock ansåg partiet att autonomi bara var ett steg mot självständighet.13 

SNP hade fram till parlamentsvalet 1964 inte några nämnvärda framgångar. Laible 

beskriver detta som starten på en ”spectacular climb in support for the party”.14 Denna framgång 

attribuerar Laible den brittiska industrins förfall under efterkrigstiden vilket ledde en försämrad 

välfärd och ekonomi trots de stora partiernas löften om motsatsen. Skottland började också 

kallas för en ekonomisk enhet under 50-talet vilket sin tur ledde till allmän bild av Skottland 

som en egen enhet inom Storbritannien. Upptäckten av olja i Nordsjön användes av SNP som 

ett ”bevis” på Skottlands möjlighet att klara sig ekonomiskt som en självständig nation. Det 

ekonomiska uppsvinget fick många att hålla med, samt gå med i, SNP. 1979 försökte partiet 

sedermera införa ett regionalt parlament genom en folkomröstning men lyckades inte få 

tillräckligt med stöd. I valet krävdes att 40 % av hela den potentiella valkretsen behövde rösta 

ja för att folkomröstningen skulle gå igenom. Dock röstade bara 63 % och av dem röstade 51 

% för vilket betyder att bara 32 % av den potentiella valkretsen röstade för att införa ett regionalt 

parlament. 1997 hölls en andra omröstning med två frågor att besvara: 1, bör Skottland ha ett 

regionalt parlament och 2, bör det i så fall ha befogenheter över skattesatsen. Med ett 

valdeltagande på 60 % och med 74 % för på den första frågan samt 63 % för på den andra gick 

båda förslagen igenom.15  

 Under mitten av 1980-talet började SNPs syn på, det som då var, EU skifta. Från att ha 

setts som ett hjälpmedel för att uppnå självständighet sågs det nu som målet för nationalismen.16 

1988 enades SNP bakom målet ”independence in Europe!”, vilket syftar på en självständighet 

från Storbritannien men ett medlemskap i EU.17 Laible beskriver detta skifte som en följd av 

den europeiska integrationen med sina rötter i Maastricht fördraget.18 Den europeiska 

integrationen har skapat både möjligheter och utrymme för regioner, och även kommuner i 

vissa fall, att påverka beslut på den supranationella nivån. Många av dessa regioner har även 

                                                 
12 Laible, Separatism and Sovereignty in the New Europe, 44-45. 
13 Laible, Separatism and Sovereignty in the New Europe, 52. 
14 Laible, Separatism and Sovereignty in the New Europe, 46. 
15 Richard Dewdney, “Results of Devolution Referendums (1979 & 1997)” (November 1997), 8-9, 

http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/RP97-113 
16 Laible, Separatism and Sovereignty in the New Europe, 97. 
17 Laible, Separatism and Sovereignty in the New Europe, 109. 
18 Laible, Separatism and Sovereignty in the New Europe, 13-14. 

http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/RP97-113
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instiftat informationskontor i Bryssel för att vidare koppla regionernas intresse till besluten 

inom EU. Den statliga nivån har därför förlorat delar av sin makt, vilket Laible beskriver med 

orden ”state institutions are no longer the primary actors in international politics and have been 

compromised domestically by subnational and supranational forces”.19 

 

 

5. Teori och metod 

5.1. Teori 

Teorin i uppsatsen ämnar ge en teoretisk bakgrund av nationalism, regionalism och separatism 

för att kontextualisera det skotska fallet. Dessa begrepp är till stor del överlappande vilket 

skapar problem för metoden, som bygger på teorin. Vissa utmärkande drag kommer därför 

förstärkas för att differentiera de teoretiska begreppen samt idealtyperna. Denna förstärkning 

av de utmärkande dragen kommer kopplas till en europeisk kontext och skotsk kontext. Detta 

görs för att hålla teorin relevant för, och förankrad i, den specifika kontext – 

självständighetsrörelsen i Skottland och självständighetsvalet 2014 – som uppsatsen grundar 

sig i. 

Jag operationaliserar ”nationalism”, ”regionalism” och ”separatism” som sina egna 

idéströmningar, vilket gör att jag kommer använda benämningen ideologier för klarhet i texten. 

Begreppen är tre ideologier som till stor del överlappar varandra. För att differentiera dessa 

ideologier kommer den teoretiska bakgrunden till stor del fokusera på, för det skotska fallet 

relevanta, huvuddrag som skiljer dessa åt. Uppsatsens teoretiska bakgrund kommer i 

metodkapitlet användas som en grund till idealtyperna som kommer konstrueras (se nedan). 

Göran Bergström och Kristina Boréus presenterar i boken Textens Mening och Makt: 

Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys två huvudstråk inom definitionen av 

ideologi. Den ena definitionen beskrivs som mer exkluderande då den kan ”kullkasta en hel 

ideologi på grundval av att den innehåller ett antal felaktiga påståenden om verkligheten” och 

”diskvalificera ’felaktiga’ ideologier”.20 Detta beror på funktionen av ideologier byggs in i 

begreppet. Detta beskrivs genom tre delar där det första handlar om värdepremisser – att 

ideologin måste ha det. Det andra handlar om ”verklighetsomdömen i en ideologis faktuella 

                                                 
19 Laible, Separatism and Sovereignty in the New Europe, 25. 
20 Göran Bergström och Kristina Boréus, ”Idé- och ideologianalys” i Textens mening och makt: Metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (2. uppl.), redigerad av Göran Bergström och Kristina Boréus 

(Lund: Studentlitteratur, 2005), 149-152. 
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och inbördes konsistenta påståenden om olika företeelser och förhållanden i samhället”.21 Den 

tredje delen av definitionen är att ideologier ska innehålla konkreta handlingsförslag eller 

rekommendationer.  

I denna uppsats används den andra, och mer neutral definition, av ideologi. Denna 

definition beskriver ideologier som en typ av idésystem – en kombination av olika idéer som 

tillsammans utgör en ideologi –, vilket lämnar definitionen av enskilda ideologier mer öppen.22 

Då denna uppsats fokuserar på att hitta uttryck av olika ideologier, eller begrepp som jag 

beskriver dem som i teorikapitlet, snarare än att diskutera ideologiernas hållbarhet är det andra 

huvudstråket – ideologier som idésystem – att föredra. 

 Då regionalism och separatism oftast är idéströmningar inom andra ideologier likt 

nationalism – medan nationalism oftast är en ideologi för sig självt – kommer nationalism 

beskrivas mest utförligast för att diskutera olika inriktningar, vilket regionalism och separatism 

saknar i samma bemärkelse. 

 

5.1.1. Nationalism 

Umut Özkirimli ger, i boken Theories of Nationalism: A Critical Introduction, en övergripande 

blick av nationalism.23 I boken identifierar han flera samtida teoretiska ståndpunkter vilka ser 

på nationalism på olika sätt. Av dessa anses primordialism, modernism, etnosymbolism och 

”new approaches to nationalism” vara fyra huvudstråk inom teoretiseringen av nationalism.24 

Av dessa kommer etnosymbolism beskrivas sist, då det är denna teori som används i uppsatsen, 

och de andra kommer bara nämnas kort. 

Primordialism grundar sig i uppfattningen att nationer och nationalitet ligger i 

människans natur och är därför har existerat sedan urminnes tider.25 Özkirmli beskriver detta 

som nationalisternas egen syn på nation och nationalitet. Dock noterar han att primordialism är 

en paraplyterm för olika teorier med denna teoretiska grund gemensamt.  

Modernism ställer sig kritisk till det primordialistiska synsättet och hävdar istället att 

nationer och nationaliteter, i dagens bemärkelse, var en omöjlighet innan allt det – 

urbaniseringen, kapitalismen, sekulariseringen, industrialiseringen och den moderna 

                                                 
21 Bergström och Boréus, “Idé- och ideologianalys”, 151. 
22 Bergström och Boréus, “Idé- och ideologianalys”, 150-151. 
23 Umut Özkirimli, Theories of Nationalism: A Critical Introduction (2. Uppl.) (New York, NY: Palgrave 

McMillan, 2010), 5. 
24 Özkirimli, Theories of Nationalism, 6-7. 
25 Özkrimili, Theories of Nationalism, 49. 
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byråkratiska staten – den industriella revolutionen förde med sig.26 Denna teoretiska 

ståndpunkts fokus på strukturer erhåller teorin en strukturalistisk definition. Modernismen är, 

likt primordialismen, ett samlingsbegrepp för olika teorier med samma teoretiska grund. 

De nya infallsvinklarna till nationalism (”the new approaches to nationalism”) har en 

gemensam grund i ett kritiskt förhållningssätt gentemot de ”traditionella” teorierna om 

nationalism.27 Dessa synsätt bygger även på nytänkande sätt att tänka och teoretisera om 

nationalism samtidigt som de även undersöker de delar av nationalism som traditionella teorier 

försummat eller ignorerat. Utöver detta skiljer sig teorierna åt genom den interdisciplinära 

naturen ”the new approaches to nationalism” delar – det interdisciplinära möjliggör två helt 

olika infallsvinklar till teoretiseringen av nationalism.28 

Innan etnosymbolismen, som uppsatsen kommer använda sig av, beskrivs är det viktigt 

att notera, så som Özkirimli uttrycker det, att nationalism inte är eller bör vara en hegemonisk 

teori utan istället anpassa sig efter fallet som undersöks.29 Utifrån det skotska fallet har därför 

etnosymbolism valts då, i min mening, manifestet ger uttryck för en etnosymbolistisk 

nationalism. 

Etnosymbolism kommer från kritiken mot modernismen och fokuserar på, istället för 

det strukturalistiska, den kollektiva kulturella identiteten. Etnicitet och nationalitet formas, 

upprätthålls och förändras, så som Özkirimli beskriver det, genom olika typer av symboler – 

myter, symboler, minnen, värderingar och traditioner.30 I manifestets förord uttrycker sig Alex 

Salmond, First Minister, sig med orden: 

Scotland is an ancient nation, renowned for the ingenuity and creativity of our people, 

the breathtaking beauty of our land and the brilliance of our scholars. Our national story 

has been shaped down the generations by values of compassion, equality, an unrivalled 

commitment to the empowerment of education, and a passion and curiosity for 

invention that has helped shape the world around us. Scots have been at the forefront of 

the great moral, political and economic debates of our times as humanity has searched 

for progress in the modern age.31  

                                                 
26 Özkrimili, Theories of Nationalism, 72. 
27 Özkrimili, Theories of Nationalism, 149. 
28 Özkrimili, Theories of Nationalism, 150. 
29 Özkrimili, Theories of Nationalism, 205. 
30 Özkrimili, Theories of Nationalism, 143. 
31 The Scottish Government, Scotland’s Future: Your Guide to an Independent Scotland (Edinburgh: The 

Scottish Government, 2013), viii. 
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Detta citat både exemplifierar och motiverar valet av etnosymbolistisk nationalism. I citatet 

beskrivs vissa gemensamma symboler för det skotska folket för att differentiera Skottland från 

resten av Storbritannien genom etnosymbolistiska uttryck för den kollektiva nationaliteten. 

Definitionen av etnosymbolism ligger emellan definitionen av primordialism och 

modernism. Etnosymbolism argumenterar att det finns en länk mellan ”premodern ethnic 

communities” och ”contemporary national units” utan att säga att nationalism är naturligt, likt 

primordialismen, eller att nationalism är ett modernt fenomen, likt modernismen.32 Medan 

primordialism och modernism beskrivs som paraplytermer för olika teoretiska ståndpunkter 

beskriver Özkirimli etnosymbolism som en mer homogen ”kategori”.33 

Medan nationalism kan definieras på olika sätt, enligt vad som har presenterats ovan, 

finns även en distinktion mellan nationalism som en egen ideologi och nationalism som en 

idéströmning inom en annan ideologi. Exempel på detta är fascism vilket grundas på 

nationalistiska idéer där nationalismen endast blir idéströmningar inom en annan ideologi.34 

Här definieras dock nationalism som en egen ideologi och fokuserar på de etniska aspekterna 

av nationalism för att differentiera den från regionalism. Denna etniska nationalism lägger 

betoning på nationen och den egna nationaliteten snarare än regionen och den (mer 

inkluderande) regionala identiteten.35 Detta kan exemplifieras med skillnaden i uttrycken 

”skottarna” och ”invånarna i Skottland”. Båda uttrycken kan inkludera alla men ”skottarna” 

kan exkludera vissa. I manifestet uttrycks ingen skillnad explicit utan distinktionen som brukas 

här används för att skapa klarhet i metoden – i konstruktionen av idealtyper – samt i analysen. 

Nationalismen kretsar i grunden kring nationens frihet. Detta leder till att ideologin har ett starkt 

fokus på att ha den egna nationen överst. Detta leder till att det traditionellt existerar en negativ 

åsikt gentemot EU – det supranationella/överstatliga. I självbestämmandet ingår därför ett fokus 

på full makt över skatter, lagar, resurser etc. 

 

 

5.1.2. Regionalism 

The relationship among the four partners in the United Kingdom has not always been 

an easy one, with memories about the way in which England subjugated the three others, 

                                                 
32 Özkrimili, Theories of Nationalism (New York, NY: Palgrave McMillan, 2010), 144. 
33 Özkrimili, Theories of Nationalism, 143. 
34 Raino Malnes och Knut Midgaard, De politiska idéernas historia (Lund: Studentlitteratur, 2006), 232. 
35 Jmf Stephen Tierney, ”Chapter 4. Sub-State Nations and Strong States: The Accommodation Impasse?” 

Nationalism and Globalisation, redigerad av Stephen Tierney (Oxford: Bloomsbury Collections, 2015), hämtad 

2016-05-13, http://dx.doi.org.ludwig.lub.lu.se/10.5040/9781474203258 

http://dx.doi.org.ludwig.lub.lu.se/10.5040/9781474203258
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concerns about the cultural, economic and political dominance of England, and efforts 

to protect and rebuild minority cultural identity. Despite the existence of a ’United’ 

Kingdom, regionalism is a factor in national politics, leading even to support in 

Scotland for complete independence.36 

Regionalism beskrivs ha rötter i utopistisk och federalistisk tradition och medan separatism 

förordar frigörelse förespråkar regionalism ofta en decentralisering av makten för att skapa en 

autonom region. Nationalencyklopedin beskriver även att det ”ofta förutsätts […] en regional 

identitet hos medborgarna”.37  

Bakgrunden till regionalismen beskrivs som en tro på att kommuner är för små medan 

staten är för stor, och för långt borta, för att effektivt kunna hantera allt.38 Makt centraliserad 

på regional nivå anses därför bäst för regionen. Lisa Hörnström beskriver även regionalism som 

en kraft underifrån som kämpar för att stärka regionen. Denna kamp kan uttryckas i 

demokratiska argument, – som avser att minska avståndet mellan folket och beslutsfattandet – 

ekonomisk utveckling – som förespråkar regionala beslut inom ekonomin – och i argument för 

kultur – som önskar stärka den regionala identiteten/kulturen gentemot staten.39 I detta kan en 

skillnad till nationalismen ses då regionalism förespråkar en regional gemenskap medan 

nationalismen talar om nationalitet. Denna distinktion kommer användas i metodkapitlet nedan 

när idealtyper konstrueras utifrån begreppen som beskrivs i teorin. Även fokus på regional 

ekonomisk utveckling kommer användas inom idealtypen regionalism. 

Utöver detta bör det nämnas att det även existerar en separatistisk form av regionalism. 

Denna regionalism bygger på stärkandet av europeiska regioner som i och med Europeiska 

Unionens integration har möjliggjort för regionerna att hävda sig ekonomiskt och politiskt. 

Skottland är en av dessa regioner som sedan 1980-talet har anammat uttrycket ”independence 

in Europe!”. Detta betyder frihet inom Europa, eller snarare ett avlägsnande av nivån mellan 

det regionala och supranationella för att regionen själv ska bli en stat. Motivationen bakom 

detta är viljan att ha självbestämmande samt möjlighet att representera sig själva i frågor och 

beslut, på EU-nivå, som påverkar regionen. Regionalism representerar därför en vilja att stärka 

sin region inom en större entitet. I regionalism är det inom staten medan det inom den 

europeiska separatistiska regionalismen är inom den Europeiska Unionen.  

                                                 
36 McCormick, Contemporary Britain, 52-53. 
37 ”Regionalism”, Hämtad 2016-05-12, 

http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/regionalism  
38 Lisa Hörnström, Redistributive regionalism: Narratives on regionalisation in the Nordic periphery (Umeå: 

Umeå University, 2010), 11-12. 
39 Hörnström, Redistributive regionalism, 11. 

http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/regionalism
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5.1.3. Separatism 

In the course of the economic crisis, separatist demands have increased in popularity. 

Regions complain that their interests are ignored by the national government in 

question. This discontent with the status quo is enhanced by political constellations.40 

Separatism definieras i Nationalencyklopedin som ”strävan efter frigörelse ur statsbildning för 

ett geografiskt område med i allmänhet etniska, språkliga kulturella eller ekonomiska 

särdrag”.41 Separatistiska rörelser skiljer sig markant åt. Vissa är endast ute efter ökad autonomi 

medan andra strävar efter självständighet. Tillvägagångssätten kan även skilja sig från en 

politisk och demokratisk kamp – likt Skottland – till ett blodigt inbördeskrig.42 

I det skotska fallet, vilket även gäller för andra separatistiska rörelser inom EU, har 

separatism sedan 1970- och 80-talen fått meningen ”independence in Europe!” som i detta, eller 

dessa, fall har betydelsen självständighet fast med medlemskap i Europeiska Unionen. Janet 

Laible beskriver denna utveckling som paradoxal då separatism vanligtvis kämpar för att 

separera sig från det statliga men i detta fall direkt ”ger upp” sin självständighet genom att gå 

med i EU, eller snarare fortsätta vara en del av EU efter separationen.43 Detta beskrivs dock 

inte som en helomvändning utan snarare ett utnyttjande av de positiva effekter EU har för 

regionernas kamp för ökat självstyre samt separatisternas vilja att vara delaktiga och skydda 

sina intressen i beslut som berör dem. 

Directly or indirectly, economic factors impose constraints on, and provide 

opportunities for, separatist movements. This, in part, explains the diversity of goals, 

means, and success rates of separatist movements around the world.44 

Även om separatism ofta beskrivs som nationalistisk kan det, som definitionen ovan beskriver, 

även röra sig om ekonomiska särdrag. Denna definition väljs i denna uppsats för att differentiera 

separatism från nationalism och regionalism. Grunden till detta ligger i den stora vikt 

                                                 
40 Matthias Bieri, ”Separatism in the EU” CSS Analyses in Security Policy 160 (2014): September 2014, hämtad 

2016-05-12, 2. 
41 “Separatism”, hämtad 2016-05-12, 

http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/separatism 
42 Ryan D. Griffiths och Ivan Savić, ”Globalization and Separatism: The Influence of Internal and External 

Interdependence on the Strategies of Separatism” i Perspectives on Global Development & Technology 8: 2/3, 

429-430. 
43 Laible, Separatism and Sovereignty in the New Europe, 13-14. 
44 Griffiths och Savić, “Globalization and Separatism”, 430-431. 

http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/separatism
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självständighetsmanifestet, i min mening, lägger på den ekonomiska frigörelsen från 

Westminster. Definitionen av separatism, som kommer användas som grund för idealtypen 

separatism, fokuserar därför på de ekonomiska aspekterna – den ekonomiska frigörelsen och 

lagar som påverkar ekonomin. 

 

5.2. Metod 

För att uppnå syftet med uppsatsen kommer idé- och ideologianalys användas för att analysera 

manifestet. Idé- och ideologianalys är en textanalytisk metod som försöker hitta och analysera 

idéer och ideologier i text.45 I uppsatsen kommer dock fokus exklusivt ligga på att analysera 

ideologier. Likt ovan beskrivet – ”5.1. Teori” – definieras här ideologier som idésystem. 

Inom idé- och ideologiforskning finns fem olika inriktningar gällande det analytiska 

tillvägagångssättet.46 Dessa inriktningar beskriver olika syften med idé- och ideologianalys. 

Denna uppsats inriktning följer den inriktning som av Bergström och Boréus beskrivs som 

andra inriktningen. Denna inriktning fokuserar till större del på grupp- eller aktörsperspektiv. 

Dock beskrivs även möjligheten att kombinera aktör och idé och utifrån detta fråga om vilka 

idéer som utmärker en specifik politisk debatt inom en politisk entitet. Denna definition kan 

relateras till denna uppsats syfte som ämnar urskilja uttrycken för nationalism, regionalism och 

separatism i självständighetsmanifestet av den skotska regeringen samt frekvensen av dessa 

respektive uttryck i manifestet. Detta blir i förlängning en undersökning av vilken ideologi som 

är mest framträdande i manifestet. 

Bergström och Boréus väljer att beskriva tre olika metodologiska verktyg som kan användas 

för att utföra en analys. Två beskrivs rymmas inom den andra inriktningen inom idé- och 

ideologiforskning, som beskrevs ovan. Det tredje beskrivs ”rymmas inom ideologikritiken och 

är både mer inriktat mot makt och sociala praktiker” vilket inte ryms inom syftet för denna 

uppsats och kommer därför inte diskuteras vidare. De första två är idealtyper och dimensioner, 

som delar vissa likheter. Av dessa är idealtyper det metodologiska tillvägagångssätt/analytiskt 

redskap som kommer användas i denna uppsats.  

Dimensioner definierar två sidor, som representerar två olika ideologier, av en specifik idé 

och den analyserade meningen, eller stycket, kategoriseras utifrån vilken ideologi som uttrycks 

baserat på de fastställda dimensionerna. Ett av de exempel som Bergström och Boréus tar upp 

                                                 
45 Bergström och Boréus, ”Idé- och ideologianalys”, 149-152. 
46 Bergström och Boréus, ”Idé- och ideologianalys”, 155. 
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är människosynen där en optimistisk och pessimistisk människosyn beskriver olika idéer inom 

olika ideologier. Dimensioner kan användas för att skilja ut en ideologis idéer från en annan. 

Idealtyper renodlar istället vissa aspekter av ideologierna för att komparativt analysera 

uttrycken för de olika ideologierna i texten utifrån några valda idéer och begrepp. 

 

5.2.1. Idealtyper 

Metoden är baserad på teorin och idealtyperna konstrueras utifrån teorin om nationalism, 

regionalism och separatism. 

Bergström och Boréus beskriver idealtyper som en form av tankekonstruktion och 

analytiska verktyg som används för att rekonstruera idésystem.47 Dock, som Bergström och 

Boréus tillägger, bör denna tankekonstruktion ”inte ses som en modell som beskriver 

verkligheten och den kan inte heller avläsas i verkligheten”.48 Detta betyder att ideologierna 

renodlas för att urskönja mönster i materialet snarare än att beskriva materialet utifrån 

verklighetsförankrade ideologier.  

Enligt Bergström och Boréus fungerar idealtyper som ett raster som läggs över en text 

för att sortera olika formuleringar enligt de valda idésystemen, i denna uppsats gäller det 

nationalism, regionalism och separatism. Författarna beskriver även tre steg som detta 

metodologiska tillvägagångssätt följer. Först väljs de idéer eller begrepp för vilka idealtyperna 

ska redogöra de utmärkande dragen. Efter detta skapas idealtyperna och ett kodschema som 

man kommer utgå från. När detta är färdigt utförs analysen. Bergström och Boréus noterar även 

att idealtyperna avgränsar materialet då vissa delar av texten/texterna inte ryms inom de 

idealtyper man har konstruerat.49 

De idealtypiska begrepp som väljs utgår från de valda ideologierna – nationalism, 

regionalism och separatism – samt det valda materialet. Bergström och Boréus beskriver hur 

idealtyper konstrueras utifrån idésystemen och idéer som ”säger något väsentligt om respektive 

ideologi”.50 I uppsatsen har följande begrepp valts: Ekonomi och möjligheter samt identitet och 

medlemskap. 

Ekonomi och möjligheter definieras här som uttryck för ekonomiska fördelar, 

ekonomisk effektivitet samt uttryck för regionens resurser. Utöver detta inkluderas människors, 

regionens och ekonomisk potential vilket är anledningen bakom ordet möjligheter. Valet av 

                                                 
47 Bergström och Boréus, ”Idé- och ideologianalys” (Lund: Studentlitteratur, 2005), 159. 
48 Bergström och Boréus, ”Idé- och ideologianalys” (Lund: Studentlitteratur, 2005), 159. 
49 Bergström och Boréus, ”Idé- och ideologianalys” (Lund: Studentlitteratur, 2005), 160-162. 
50 Bergström och Boréus, ”Idé- och ideologianalys” (Lund: Studentlitteratur, 2005), 160. 
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begrepp grundar sig i relevansen av begreppets definition inom nationalism, regionalism och 

separatism samt inom manifestet. 

 Identitet och medlemskap fokuserar på uttryck för identitet och medlemskap i en grupp 

så som en etnisk eller regional grupp. Begreppet syftar på referenser till skottar medan 

”regional” syftar på referenser till den mer inkluderande gruppen – invånare i regionen. 

Nationalismen fokuserar traditionellt på nationalitet och nationell identitet medan regionalism 

fokuserar på regional identitet. Eftersom SNP (Scottish National Party) anses vara ett 

nationalistiskt parti blir det intressant att undersöka hur de väljer att benämna invånarna och i 

vilka kontext dessa benämningar skiljer sig åt. 

 Anledningen till att ett begrepp som berör självständighet ej valts är att samtliga 

ideologier samt manifestet har delad uppfattning. Nationalism, regionalism och separatism 

delar, som ovan beskrivit, synen på att självständighet är målet. Manifestet är en 

sammanfattning av de argument som SNP använder för att legitimera sin självständighetskamp. 

Detta betyder att materialet både implicit och explicit uttrycker argument för självständighet 

vilket gör att ett begrepp om självständighet, blir överflödigt och kommer istället användas i 

diskussionen kring de andra begreppen i analysendelen. 

 I underkapitlen nedan kommer idealtyper konstrueras för respektive ideologi samt för 

de två valda uttrycken – ekonomi och möjligheter samt identitet och medlemskap. Detta kommer 

grunda sig i teorin för varje ideologi som beskrivits ovan. Direkt nedan i detta kapitel 

presenteras ett kodschema som bygger på idealtyperna som konstrueras i underkapitlen. Detta 

kodschema syftar att ge en överblick och sammanfattning av det metodologiska verktyg som 

jag använder för att utföra min analys. 

 

Idéer och begrepp 

(idealtyper) 

(1) Nationalism (2) Regionalism (3) Separatism 

(a) Ekonomi och 

möjligheter 

Självbestämmande 

över skatter och 

lagar. 

Människornas 

potential. 

Stärka regionen 

ekonomiskt. 

Regionens 

potential. 

Stärka regionen 

ekonomiskt. 

Självbestämmande 

över lagar och 

policys. Regionens 

ekonomiska 

potential. 

(b) identitet och 

medlemskap 

Nationell identitet 

och kultur. 

Regional identitet 

och kultur. 

Inte ett centralt 

begrepp. 

 

Analysen kommer genomföras genom att texterna läses noggrant och uttrycken av idealtyperna, 

antingen implicit eller explicit, kodas enligt kodschemat (tabellen) ovan. Dessa uttryck sorteras 
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därefter i fack beroende på vilken ideologi – nationalism, regionalism eller separatism – som 

de ger uttryck för. Ett nationalistiskt uttryck för ekonomi och möjligheter beskrivs med ”1a” 

medan ett regionalistiskt uttryck för identitet och medlemskap beskrivs med ”2b”. Resultatet av 

detta kommer beskrivas sammanfattande i analysdelen samtidigt som en diskussion förs utifrån 

detta resultat samt i vilket kontext uttrycken återfinns i. 

 Nedan konstrueras idealtyperna och grunden till definitionerna ligger i teoridelen om 

respektive ideologi. 

 

5.2.1.1. Idealtyp – Nationalism 

Ekonomi och möjligheter 

Den nationalistiska ideologin anser att nationens självbestämmande är av stor vikt, dock är 

ekonomi ej ett centralt begrepp inom nationalismen. Självbestämmandet inkluderar emellertid 

skatter samt lagar som påverkar ekonomin, men fokus ligger mer på att erhålla skatterna för sig 

själv – nationen – och att bestämma lagar i allmänhet. Utöver detta fokuserar nationalism även 

på kulturell ekonomi. Generellt syftar nationalismen på att stärka nationen. Den 

etnosymbolistiska nationalismen bifogar ett fokus på människors möjligheter. Detta syftar på 

den kreativitet, innovation samt kunskap som människor besitter och deras potential.  

 

Identitet och medlemskap 

Identitet/invånare är ett centralt begrepp inom nationalism. Fokusen ligger på ”Skottland för 

skottarna”, eller snarare uttryck där endast skottar nämns specifikt. Detta är, i förlängning, ett 

fokus på den nationella, och mer historiska identiteten. Där invånarna beskrivs som ”Scottish 

people” eller ”Scots” analyseras det som en nationalistisk idealtyp. Ställen där ”we” eller 

”our/ours” uttrycks kommer analyseras utifrån den specifika kontexten. 

 

5.2.1.2. Idealtyp – Regionalism 

Ekonomi och möjligheter 

Fokusen ligger på att stärka regionen ekonomiskt genom ökat självstyre – här definierat som 

självständighet. Regionalismen inkluderar även de regionala invånarna vilket leder till ett fokus 

på att stärka regionen – sociopolitiskt och ekonomiskt – och dess invånare samt deras potential. 

 

Identitet och medlemskap 
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Identitet/invånare fokuserar på uttryck om invånare, generellt, i Skottland. Fokusen ligger även 

på uttryck för en regional identitet i motsatts till en nationell. Idealtypen återfinns i uttryck som 

”people of/in Scotland” eller där medborgare och invånare nämns utan det etniska inslaget. 

Regionalism syftar även på den nutida sammanhållningen och kulturen som den regionala 

identiteten. 

 

5.2.1.3. Idealtyp – Separatism 

Ekonomi och möjligheter 

Ekonomi är ett centralt begrepp för separatism. Det återfinns i uttryck för ökad ekonomisk 

tillväxt, generellt, och ökad ekonomisk effektivitet – bättre användning av skatter och bättre 

lagar för de regionala aktörerna (aktör – allt från bönder till olje- och naturgasutvinning). Fokus 

ligger på ekonomiska möjligheter och potential för regionen. 

 

Identitet och medlemskap 

Identitet/medlemskap är inte ett centralt begrepp inom separatism. Det görs ingen skillnad på 

nationalitet eller identitet utan bara regionens självständighet. 

 

6. Analys 

I denna del av uppsatsen utförs analysen av de tre kapitlen från manifestet. Först beskrivs 

generella punkter om kapitlet och även de nämnvärda delar som faller utanför ramen av 

analysen. Efter detta diskuteras ekonomi och möjligheter och identitet och medlemskap separat 

fast med diskussion och hänvisning till vartannat. Sist diskuteras de analytiska reflektioner som 

uppstått under analysen av materialet. 

Utöver detta är viktigt att notera, likt tidigare nämnt, likheten mellan nationalism, 

regionalism och separatism. Detta kan i vissa fall leda till att uttryck kan analyseras som mer 

än en idealtyp. Dessa uttryck kommer lyftas fram och diskuteras för att urskilja anledningen 

bakom respektive val av analys. Dessa uttryck är sedermera intressanta för den analytiska 

diskussionen som förs. 

 

6.1. “Chapter 1: The Case for Independence” 

Kapitlet, i sin helhet, presenterar argument för självständighet som grundas i en överblickande 

bild av ekonomisk fakta, politiska ståndpunkter och processen efter vinst eller förlust. Till viss 
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del läggs det även fram vad som kommer presenteras i kommande kapitel. I ”The Case for 

Independence” återfinns ett stort fokus på skatter, regionens resurser och ett självbestämmande 

för folket. Även relationen och det nära samarbete med Storbritannien man kommer ha i 

händelsen av ja-sidans vinst beskrivs i olika aspekter. 

 

Ekonomi och möjligheter 

I kapitlet är den separatistiska idealtypen av ekonomi och möjligheter den vanligast 

förekommande. Dock erhåller även den regionalistiska idealtypen en hög frekvens medan den 

nationalistiska idealtypen inte uttrycks ofta.  

Den nationalistiska idealtypen uttryck ej frekvent om kontexterna övervägs. Trots flera 

uttryck för självbestämmande över bland annat skatter och lagar är dessa uttryck regionalistiska 

idealtyper utifrån kontexterna. Viktigt att notera är att identitet och medlemskap har en stor 

påverkan på uttrycken för ekonomi och möjligheter enligt de nationalistiska och regionalistiska 

idealtyperna. Ett exempel är ”our economic output is the product of our collective hard work 

and ingenuity as a nation, and reflects the many advantages we enjoy”.51 Utan en större kontext 

hade jag analyserat detta som en nationalistisk idealtyp men då ”our” genomgående kopplas till 

invånarna – den regionala identiteten – blir detta uttryck en regionalistisk idealtyp. Även uttryck 

likt ”important decisions […] in Scotland will be taken in Scotland and not at Westminster” 

analyseras som regionalism eller separatism då nationalism faller bort på grund av kontexten.52 

Separatism faller dock bort i denna specifika kontext då den fokuserar på den mer 

människoinriktade välfärdspolitiken – ”quality of public services” – snarare än ekonomi. 

Som tidigare nämnt är en stor del av kapitlet fokuserat på ekonomi. En majoritet av 

uttrycken för ekonomi är till stor del, eller uteslutande, idealtypen separatism. Till exempel 

beskrivs politik förd av Westminster resulterat i ”cuts in capital spending, harming exonomic 

recovery”.53 I detta uttryck ligger fokus på förhinder för regionens ekonomiska potential. 

Idealtypen regionalism fokuserar mer generellt på regionens potential medan idealtypen 

separatism beskriver detta fokus på ekonomisk potential som uttryck i citatet och kontexten. 

Dock ryms båda inom uttryck som ”the fundamental economic decisions that affect Scotland 

are taken in Westminster, often by governments that have no popular mandate in Scotland, and 

in the interests of an economy and society with different priorities from Scotland”.54 Uttrycket 

                                                 
51 The Scottish Government, Scotland’s Future, 42. 
52 The Scottish Government, Scotland’s Future, 58. 
53 The Scottish Government, Scotland’s Future, 41. 
54 The Scottish Government, Scotland’s Future, 42. 
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följer i allmänhet idealtypen separatism men tillägget av den folkliga och samhälleliga aspekten 

inkluderar även den regionalistiska idealtypen. 

 

Identitet och medlemskap 

Inom identitet och medlemskap förekommer uttryck enligt den regionalistiska idealtypen mest 

frekvent. Implicita och explicita uttryck enligt den nationalistiska idealtypen är mer sällsynt, 

dock är ”the Scottish people” det första som återfinns i kapitlet. Detta nämns i en kontext där 

en självständighet beskrivs leda till att ekonomiska policys, internationella relationer, de sociala 

förmånerna (till exempel sjukvård och bidrag), skatter samt offentliga medel används i 

Skottland av en regering som står till svars inför det skotska folket – ”the Scottish people” – 

snarare än regeringen i Westminster, vilken beskrivs ofta sakna stöd i Skottland.55 

Explicita uttryck för identitet beskrivs, i övrigt, genomgående med ”people of/in Scotland” 

eller ”citizens in/of Scotland” och analyseras utifrån idealtyperna som regionalistiska uttryck. 

Oftast handlar kontexten om att förbättra de sociala eller ekonomiska förhållandena för 

invånarna, vilket exemplifieras med orden ”the central purpose of independence is to make life 

better for people living in Scotland”.56 Även när den skotska regeringen talar om självständighet 

används den regionalistiska identiteten likt orden ”for these important reasons of democracy, 

prosperity and fairness, it is time for the people of Scotland to take responsibility for our own 

future as we look towards the third decade of this 21st century”.57  

I vissa fall beskrivs istället Westminsters ”dåliga” inflytande och andra fall jämför den 

ekonomiska situationen i Skottland med jämstora, och ekonomiskt likvärda, självständiga stater 

i Europa för att framhäva fördelen med självständighet. Detta uttrycks till exempel i citatet ”the 

fairest and most successful countries in the world are independent European nationas of similar 

size”.58 Dock handlar det övergripande argumentet om ett egenansvar – att invånarna ska ha 

huvudansvaret – och att folket ska ha möjlighet att forma landet efter deras egna värderingar 

istället för Westminsters. I manifestet sammanfattas detta med orden ”[Scotland] will look like 

the kind of Scotland we as a people choose to build. What happens to our country will be our 

responsibility”.59 

                                                 
55 The Scottish Government, Scotland’s Future, 37. 
56 The Scottish Government, Scotland’s Future, 40. 
57 The Scottish Government, Scotland’s Future, 44. 
58 The Scottish Government, Scotland’s Future, 44. 
59 The Scottish Government, Scotland’s Future, 47. 
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Den skotska regeringen kan sägas uttrycka en regional identitet som grunden till den 

självständiga nation de vill bygga. Ordvalen ”we” och ”our” blir då uttryck för den regionala 

identiteten. 

 

 

6.2. “Chapter 2: Scotland’s Finances” 

Kapitlet, som titeln antyder, har ett stort ekonomiskt fokus. Detta uttrycks, till stor del, genom 

användandet av siffror samt skillnaden mellan Skottland och resten av Storbritannien. I detta 

återfinns, likt analysen ovan, positiva och negativa uttryck. De positiva uttrycken fokusera på 

Skottlands tillgångar, ekonomiska möjligheter, naturresurser och fördelaktiga lagar som bör 

instiftas – rörande det ekonomiska. De negativa fokuserar på ojämlik fördelning av resurser – 

Skottland som är en rik region får inte tillbaka lika mycket i satsningar som de betalar i skatt – 

och ofördelaktiga ekonomiska lagar som hämmar den ekonomiska tillväxten. Westminster står 

även i fokus för de negativa uttrycken – ses som roten av problemen. 

 Kapitlet beskriver olika aspekter av det ekonomiska, så som skatter, skulder, resurser, 

ekonomisk tillväxt, ekonomiska tillgångar, lagar samt utgifter. Syftet med denna del av 

manifestet tycks vara att argumentera för genomförbarheten av självständigheten utifrån ett 

ekonomiskt perspektiv.60 Detta genomförs genom diskussion kring, samt hänvisning till, reella 

siffror och de projicerade ekonomiska fördelarna (i siffror). 

 Det ekonomiska fokus kapitlet har blir även tydligt i den låga frekvensen av identitet 

och medlemskap i texten. I analysen för det förra kapitlet nämns hur identitet och medlemskap 

tycks ha en tydlig påverkan på ekonomi och möjligheter utifrån den nationalistiska idealtypen 

respektive den regionalistiska. Enligt denna analytiska reflektion borde idealtypen separatism 

och regionalism – för ekonomi och möjligheter – uttryckas mest frekvent. 

 

Ekonomi och möjligheter 

Det positiva, som ovan nämnt, uttrycks med ord likt ”tax receipts per head in Scotland are 

estimated to have been higher than in the UK as a whole in each and every year since 1980/81” 

och ”independence will provide the opportunity to safeguard Scotland’s financial sustainability 

more effectively and ensure that our public finances are managed to reflect the needs of 

Scotland’s economy”.61 Dessa uttryck analyseras som idealtypen separatism då det ligger ett 

                                                 
60 Jfr Griffiths och Savić, “Globalization and Separatism”. 
61 The Scottish Government, Scotland’s Future, 66, 71. 
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tydligt fokus på ekonomin snarare än människorna eller regionen – till exempel ”Scotland’s 

financial sustainability” eller ”Scotland’s economy”. I dessa uttryck tycks Skottland beskrivas 

som en ekonomisk enhet snarare än en nation eller region. 

 Det negativa uttrycks med ord likt ”the Fiscal Commission [– oberoende kommission 

som ger en ekonomisk prognos –] has also illustrated that, had Scotland had control of our own 

resources, and assuming no change in tax revenues or spending priorities, our relatively stronger 

fiscal position from 1980/81 would have allowed us to not only eliminate a per head share of 

UK net debt, but actually accumulate assets worth between £82 billion and £116 billion by 

2011/12” och ”without independence, Scotland is also exposed to the approach that successive 

Westminster governments have taken to managing the public finances”.62 ”Without” och 

”Exposed” uttrycker en negativ värdering av ”the approach that successive Westminster 

governments have taken”. Då dessa uttryck även tycks beskriva Skottland, likt tidigare, som en 

ekonomisk enhet, samtidigt som fokus ligger på ekonomisk frigörelse och självbestämmande, 

analyseras de som idealtypen separatism. 

Idealtypen nationalism beskrivs – av mig ovan – beröra skatter och självbestämmande 

av lagar. I inledningen av detta underkapitel beskrivs även hur denna del av manifestet handlar, 

bland annat, om dessa två aspekter av ekonomi. Anledningen till att uttryck för skatter i texten, 

likt ”tax revenues from oil and gas production will depend on a range of different factors, 

including future production in the North Sea, wholesale oil and gas prices and profitability”, 

analyseras enligt idealtypen separatism är deras – uttryckens – strikta fokus på de ekonomiska 

aspekterna i uttrycket eller i sammanhanget de nämns i. Idealtypen nationalism syftar mer på 

Skottlands, och det skotska folkets, självbestämmande över skatter och lagar snarare än de 

ekonomiska fördelarna – ofta beskrivna i siffror – som kapitlet fokuserar på. Det enda stället i 

kapitlet där idealtypen nationalism verkar återfinnas är ”some decision on taxes are already 

devolved to Scotland, notably on council tax and local business rates”, dock talar 

sammanhanget om siffror och ekonomiska följder, vilket, i min mening, uttrycker idealtypen 

separatism. 

Idealtypen regionalism anses inte uttryckas frekvent av en liknande anledning. Det strikt 

ekonomiska fokus kapitlet har uttrycker inte explicit fördelar för regionen, utan, som nämns 

ovan, ligger fokus istället på ekonomiska fördelar ur ett ekonomiskt perspektiv samtidigt som 

Skottland beskrivs som en ekonomisk enhet snarare än en region. Dock bör det faktum att detta 

strikta ekonomiska fokus i grunden handlar om att stärka Skottland – en region – ej försummas. 

                                                 
62 The Scottish Government, Scotland’s Future, 70 
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I min mening bör ändå kapitlet anses uteslutande uttrycka idealtypen separatism då exempel 

som ovan ger uttryck för detta i sina respektive sammanhang. 

 

Identitet och medlemskap 

Likt ovan nämnt har identitet och medlemskap ingen framträdande del i kapitlet. Det enda stället 

i denna del av manifestet där detta uttrycks talar om vad ”this Government intends to raise 

revenue and reduce spending” genom orden ”providing for a streamlined system of overseas 

representation focused on Scottish citizens and priority business sectors”. Då detta talar om 

invånarna i Skottland istället för ”Scots” analyseras detta som idealtypen regionalism. Uttryck 

med orden ”we” eller ”our/ours”, likt ”had Scotland had control of our own resources” – som 

diskuterat ovan – eller ”in the areas we control, we have taken tough decisions” – syftar på den 

skotksa regeringen, vilket är evident utifrån sammanhanget de uttrycks i. Eftersom de inte ger 

uttryck för varken en nationell eller regional identitet analyseras det som varken eller. 

 

6.3.  “Chapter 9: Culture, Communications and Digital” 

Denna del av manifestet fokuserar på fyra huvudområden; TV, den skotska kulturen, Royal 

Mail – den brittiska posten – samt kommunikation – med fokus på internet och 3G-täckning.  

Despite the professionalism of the BBC Scotland staff and management, survey 

evidence suggests that Scottish viewers and listeners register – at less than 50 per cent 

– the lowest level of satisfaction with BBC services recorded anywhere in the UK. 

Evidence suggests that people in Scotland want more Scottish programming alongside 

access to the best from the rest of the UK and the wider world.63 

Den skotska regeringen ger uttryck för vad de anser vara ett märkbart problem med den brittiska 

public servicen. De förespråkar ett ökat ”skotskt” programutbud och föreslår, med orden ”under 

our proposal, a Scottish Broadcasting Service, providing TV, radio and online services, will be 

established as a publicly funded service broadcaster, working with the BBS in a joint venture”, 

skapandet av en egen public service med ett fokus på den skotska kulturen. Delen om Royal 

Mail handlar om den skotska regeringens förslag på att återförstatliga postväsendet och ger inte 

uttryck för några positiva effekter det kan ha för folket, regionen eller ekonomin. Detta leder 

till att delen av Royal Mail faller utanför ramverket för min metod. Kommutation handlar om 

                                                 
63 The Scottish Government, Scotland’s Future, 309. 
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nödvändigheten att bygga ut infrastrukturen för bredband samt 3G-nätet. I detta talas det mycket 

om regionen och invånarna. 

 

 

Ekonomi och möjligheter 

Till skillnad från tidigare diskuterade kapitel är idealtypen nationalism den mest frekvent 

förekommande idealtypen i denna del. Det skiljer sig dock mellan vilket av de fyra områden 

kapitlet argumenterar utifrån. TV och kultur har till största del uttryck för idealtypen 

nationalism. Kommunikation uttrycker dock mest frekvent idealtypen regionalism. Idealtypen 

separatism återfinns i minst grad. I min mening beror detta på att delen om kultur och TV talar 

mycket om människornas och kulturens potential medan kommunikation talar mycket om att 

stärka regionen – bygga ut infrastrukturen. 

 Uttryck likt ”Scotland’s strong and vibrant culture is one of our most enduring and 

powerful national assets” och ”culture and heritage make our communities attractive places to 

live, work, invest and visit” talar om den potential kulturen, och människorna i den, har. Detta 

kombineras med orden “the Scottish Government believes that much more can be achieved to 

boost the creative economy of Scotland”, vilket därför tolkas som idealtypen nationalism. 

Idealtypen uttrycks även, i min mening, där manifestet talar om jobbmöjligheter, eller 

ekonomiska möjligheter, inom den kreativa industrin likt ”Staging these major events 

demonstrates that Scotland is an international cultural and sporting centre and promotes our 

world-class facilities and attractions” och ”Scotland’s culture and heritage also make a valuable 

contribution to our economic and social wellbeing”.64 Kulturell ekonomi tycks vara 

sammankopplad med idealtypen nationalism.  

Gällande kommunikation uttrycks idealtypen regionalism genom ord likt ”any changes 

to the current regulatory framework will be fully considered and discussed with stakeholders, 

and designed in the best interests of citizens, industry and the economy”. I sammanhanget 

nämns upprätthållandet av infrastrukturen, vilket tillsammans med citatet ger uttryck för 

idealtypen regionalism. Idealtypen separatism anses inte uttryckas då även ord likt ”this will 

ensure a seamless transition to independence and will give confidence to customers and 

investors” beskriver det positiva för regionen och invånarna snarare än för ekonomin. 

 

Identitet och medlemskap 

                                                 
64 The Scottish Government, Scotland’s Future, 312. 
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Även gällande identitet och medlemskap märks en skillnad gentemot tidigare kapitel. I denna 

del av manifestet uttrycks kulturarv som viktigt för invånarna och för skottarna. Fokus ligger, 

till skillnad från tidigare, på skottar snarare än invånare. Bland annat uttrycks det med orden 

”the inspiration and significance we draw form our culture and heritage, including Gaelic and 

Scots, are fundamental to shaping our communities and the places in which we live” samt “there 

should be an increase in production opportunities for Scottish producers, and an increase in 

production that reflect life in Scotland and of Scots”.65 Detta är genomgående för de ställen där 

manifestet talar om kultur. Med de analytiska reflektionerna kring kultur i ekonomi och 

möjligheter ovan tycks det finnas ett samband mellan kulturell ekonomi och nationell – mer 

etnisk – identitet. 

 Idealtypen regionalism återfinns på spridda ställen inom delen om kultur och TV, bland 

annat med orden ”a greater level of Scottish public sector broadcasting would increase 

production in Scotland, relfect Scotland to itself, and increase plurality in publicly-funded 

public service broadcasting”. Uttrycket för ökad pluralitet syftar, i min mening, på en mer 

regional, och inkluderande, identitet. Detta analyseras därför som idealtypen regionalism. Det 

blir även tydligare när manifestet senare använder orden ”[TV and radio] will reflect the variety 

of our nation in terms of geography, ethnicity, language, belief, lifestyle and taste”. 

 Den regionalistiska idealtypen kan också återfinnas i uttryck för modern kultur, likt 

”Historic Scotland’s ’Scottish Ten’66 laser-scanning project is promoting present-day Scottish 

heritage and technology on an international stage”.67 Denna nutida gemenskap uttrycker, i min 

mening, idealtypen regionalism då sammanhanget även talar om modern teknologi – som i sig 

generellt sett anses vara internationell genom globaliseringen. Dock resulterar kontexten – som 

talar om ”Scotland’s engineering and industrial legacy” – i att detta även är ett uttryck för 

idealtypen nationalism. 

 

6.4. Analytiska reflektioner 

Manifestet tycks i min mening följa ett tydligt mönster. Idealtypen separatism återfinns oftast i 

delar där fokus ligger på ekonomi och där det varken talas om regionen eller identitet. Dessa 

uttryck tycks utelämna invånarna – både etnisk identitet och regional identitet. Sammanhangen 

talar ofta om positiva ekonomiska effekter med självständighet respektive negativa ekonomiska 

                                                 
65 The Scottish Government, Scotland’s Future, 312, 316. 
66 Ett projekt som genom teknologi försöker återskapa UNESCO-märkta världsarv – 5 i Skottland och 5 

internationellt – digitalt, http://www.scottishten.org/about 
67 The Scottish Government, Scotland’s Future, 312. 

http://www.scottishten.org/about
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effekter med ett fortsatt styre från Westminster. Ekonomin beskriver siffror som jämförs med 

andra länder (positivt) och Westminster (negativt) för att argumentera, likt Griffiths och Savić 

beskriver det, för den ekonomiska hållbarheten i, och fördelen med, självständighet.68 Fokus 

för den separatistiska idealtypen tycks vara ett stärkande av ekonomin för ekonomins skull, 

eller som ett behov av frihet från Westminsters lagar för att främja den skotska ekonomin.  

 Idealtypen regionalism återfinns i de uttryck där ”independence” nämns, men 

som inte analyseras som idealtypen separatism. Detta blir intressant att ställa mot delarna där 

kultur beskrivs. Uttryck om folkets makt att välja – om Skottlands självständighet – formulerar 

en regional identitet medan sammanhang som talar om kultur och den kulturella gemenskapen 

istället uttrycker en skotsk identitet. Idealtypen regionalism återfinns också i uttryck där 

regionen på något sätt nämns eller berörs – antingen explicit i uttrycker eller i sammanhanget. 

Dessa uttryck talar ofta om att generellt göra regionen starkare. Uttrycken kan ta formen av 

argument för utbyggandet av infrastrukturen eller uttryck för en förbättring för invånarna 

ekonomiskt eller via ”bättre” anpassade lagar.  

Generellt tycks manifestet – eller snarare de delar som analyserats – ge störst plats för 

den regionala identiteten. I allmänna ekonomiska aspekter används orden ”people of Scotland”, 

eller dylikt, uteslutande för att beskriva folket. Dock står de kulturella delarna av manifestet 

(nästan) – då det ej är uteslutande – i direkt motsatt till detta – den regionala identiteten. I 

argument och frågor som handlar om kultur, kulturarv och media (TV och radio) ligger ett stort 

fokus på den nationella identiteten, som har tydliga etniska inslag. Den identitet SNP uttrycker 

att de vill förmedla genom kultur tycks därför stå i motsatts till den de presenterar när de talar 

om ekonomiska beslut som kommer påverka invånarna – den regionala identiteten. Även när 

de talar om vilka som har makten att ändra Skottland uttrycks ”people of Scotland” istället för 

”Scots”. Utöver detta återfinns idealtypen nationalism, men även till viss del idealtypen 

regionalism, där det talas om den kulturella ekonomins potential. 

 Identitet och medlemskap verkar i min mening flytta uttryck från idealtypen separatism 

till antingen idealtypen nationalism eller regionalism. Som ovan nämnt saknar de separatistiska 

uttrycken formulering av nationell eller regional identitet. 

 

 

                                                 
68 Se Griffiths och Savić, “Globalization and Separatism”. 
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7. Slutsatser 

För att återkoppla till syftet kan det sägas att ideologierna uttrycks i olika sammanhang. 

Genomgående för separatismen är dess stora fokus på ekonomiskt självbestämmande och frihet 

från lagar instiftade av Westminster. Detta uttrycks frekvent i delar om skatter, lagar, 

naturresurser, skulder och ekonomiska möjligheter. I de delar av manifestet som undersökts är 

separatism det mest frekvent uttryckta – av nationalism, regionalism och separatism – när det 

handlar om skatter, lagar, etc. Då denna uppsats definition av separatism fokuserar på de 

ekonomiska aspekterna av ideologins självständighetsfokus blir uttryck som uttrycker regional 

eller etnisk identitet angivna som antingen regionalism eller nationalism. Nationalism och 

regionalism för in, till skillnad från separatism, ett ekonomiskt fokus på invånare, skottar eller 

regionen.  

Nationalism, som i uppsatsen fokuserar på etnicitet och etnosymbolism, återfinns i 

uttryck som talar om den skotska kulturen och kulturarvet. Detta är också det enda stället där 

sammanhanget fokuserar på skottar snarare än invånarna i Skottland. Regionalism uttrycks mer 

generellt, men återfinns vanligast där den skotska regeringen uppmanar folket att rösta för en 

självständighet och på så sätt få möjlighet att bestämma över sin egen region. 

Övergripande för de tre kapitel som analyserades är deras stora fokus på ekonomi och 

lagar samt beskrivningen av detta som antingen positivt – fördelen med självständighet – eller 

negativt – nackdelen med ekonomi och lagar styrda från Westminster. Ett av manifestets 

huvudfokus är dock välfärdspolitik – ofta vänsterorienterad i min mening – som kapitlen till 

stor del består av. 

 Slutligen bör det tilläggas att SNP till största del använder sig av regionalistiska och 

separatistiska idéer i argumenten för självständighet. Likt tidigare nämnd ändring till 

”independence in Europe!” tycks den nationalistiska rörelsen ha förändrats med tiden. 

Möjligtvis är detta en anpassning till en allt mer gränslös värld.6970 

 

 

8. Avslutande framåtblickande diskussion 

Då Brexit står runt hörnet är det intressant att spekulera kring SNPs reaktion om ja-sidan vinner. 

Skottland är generellt sett mer positivt inställt till EU och med en ”stark” förlust – förlust med 

liten marginal – i självständighetsvalet kan ett Brexit leda till ett krav på en ny 

                                                 
69 Jfr Laible, Separatism and Sovereignty in the New Europe. 
70 Jfr Griffiths, ”Globalization and Separatism”. 
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självständighetsomröstning. Som tidigare nämnt i uppsatsen har flera separatistiska rörelser 

anammat frasen ”independence in Europe!” vilket med det ovan nämnda kan leda till att 

Brittiska Öarna splittras i fler än två självständiga nationer. Med det ekonomiska fokus 

självständighetsrörelsen har skulle även en förvärrad ekonomisk situation för England, och 

Storbritannien i sin helhet, leda till att rörelsen stärks ytterligare.  

 Ett problem för Skottland är dock de EU-länder med separatistiska rörelser och deras 

syn på ett självständigt Skottland som önskar gå med i EU. Om ett land med separatistiska 

rörelser godkänner ett ”separerat” land att gå med i EU kan möjligtvis den interna stabiliteten 

påverkas negativt för landet med separatism. 

 

 

9. Förslag på vidare forskning 

Som antytt i ”Tidigare forskning” är den skotska självständighetsrörelsen ett väl utforskat 

område. Forskningen har redan berört delar som SNPs politiska ideologi, hur dessa politiska 

idéer har utvecklats sedan partiet formades, de olika aspekterna kring självständighetsvalet 

2014 etc. Även mycket forskning kring närbesläktade och relevanta områden har gjorts vilket 

betyder att möjligheterna är begränsade. Dock är en undersökning av Skottlands, och det 

skotska invånarnas opinion, innan och efter Brexit ett intressant område att undersöka. Då 

många anser att den europeiska nationalismen har förändrats på grund av den europeiska 

integrationen är det också intressant att forska om förändringen av idéerna inom den moderna 

nationalismen.  
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