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Abstract 

Denna studie är en idéanalys som studerar argumentationerna för och emot skotsk            

självständighet. Den idéanalytiska metoden har tillämpats på tre olika valmanifest från två av             

de mest tongivande skotska partierna när det gäller frågan om skotsk självständighet, Scottish             

National Party och Scottish Conservative & Unionist Party. Det teoretiska ramverket bestod            

av teorier kring nationell identitet och ekonomisk separatism. Teorierna har använts för att             

försöka belysa grunderna till argumentationen som förs av de båda partierna. Uppsatsens            

analys av manifesten visade att det fanns tydliga grunder inom både nationell identitet och              

ekonomisk separatism i argumentationen för och emot självständighet. Dessa kunde även vid            

flera tillfällen kombineras och innebära att ekonomisk faktorer gav identiteterna olika           

grunder. Ett tongivande inslag i manifesten var även partiernas skilda åsikter i EU frågan,              

något som visade sig både i de ekonomiska argumenten men även i texternas             

identitetsskapande. 
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1. Inledning 

En tid präglad av globalisering och överstatliga samarbeten har resulterat i en våg av              

separatism genom hela Europa. Denna våg har skapat invecklade problem för välutvecklade            

stater såsom Storbritannien, Spanien och Belgien. De senaste åren har gjort dessa problem             

alltmer synliga för omvärlden på grund av att separatistiska rörelserna har lyckats genomföra             

självständighetsomröstningar i två av den Europeiska unionens medlemsstater. 

Inom den statsvetenskapliga diskussionen anses den växande separatismen grundas i ett           

strävande som kan förklaras i termer av ekonomiskt självbestämmande, nationalism och till            

viss del opportunism. Dessa termer brukar dessutom ofta kombineras av separatistiska           

rörelser för att stärka rörelsens idéer och argument. Rörelser utan en tydlig nationell identitet              

och egna ekonomiska tillgångar har sällan någon framgång i kampen för självständighet. 

Storbritannien har under en längre tid behövt hantera en växande självständighetssträvan i            

Skottland. Den separatistiska rörelsen har i detta fall drivits av nationalisterna Scottish            

National Party som har nått stor framgång under 2000-talet. År 2014 hade partiet en majoritet               

i det skotska parlamentet och lyckades genomdriva en självständighetsomröstning med          

Storbritanniens medgivande. Omröstningen blev med knapp marginal en seger för nej-sidan,           

vilket innebar att Skottland blev kvar som en del av Storbritannien. En viktig aktör i               

nej-sidans kampanj var det konservativa partiet Scottish Conservatives & Unionist Party.           

Dessa ihop med flera partier i England genomdrev en lyckad kampanj som tryckte på              

partnerskapet mellan Skottland och Storbritannien och de ekonomiska fördelarna av en union. 

Denna uppsats har som mål att illustrera hur debatten kring självständigheten såg ut i              

Skottland inför omröstningen. Utgivet material från de två mest tongivande partierna i denna             

fråga kommer dekonstrueras med hjälp av en idéanalys. Aspirationen är att synliggöra            

empiriska och teoretiska argumenten för och emot självständighet i dessa texter tagna direkt             

ur perioden innan självständighetsomröstningen 2014. Förhoppningen är att uppsatsen skall          

ge en inblick i hur separatismen argumenteras för och även belysa effektiva argument mot              

självständighet i Skottland.  
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2. Bakgrund 

I maj 1707 lades grunden för dagens Storbritannien genom föreningen av Skottland och             

England. Unionsfördraget “ The Act of the Union” ersatte det skotska och det engelska              

parlamentet och sammanförde dem under ett gemensamt parlament för det förenade           

Storbritannien. De enskilda länderna behöll sina institutioner vilket innebar att det juridiska            

systemet, kyrkan och universiteten behöll sin skotska identitet. Unionen innebar även           

handelsfrihet i Storbritannien (Kellas 1989, 20).  

Skottlands historia som ett självständigt land med en egen nationell identitet har gett upphov              

till vissa aspekter av dagens separatism. Den skotska separatismen är präglad av en uppfattad              

asymmetrisk maktrelationen mellan Skottland och Storbritannien vars sympatisörer menar att          

Skottland tvingats på ett brittiskt styre (Dayton 2015, 60). Upptäckten av oljefyndigheterna i             

Nordsjön på 70-talet bidrog till en mobilisering av de separatistiska rörelserna och blev             

därefter ett grundläggande argument för skotsk självständighet (Kellas 1989, 13).          

Mobiliseringen resulterade i två folkomröstningar kring införandet av ett skotsk parlament år            

1979 och 1997. Den andra omröstningen innebar en seger för separatisterna och resulterade i              

att ett skotskt parlamentet återinrättades år 1999 (Scottish Parliament, 2016). 

Den separatistiska rörelsens inflytande fortsatte öka och kulminerade år 2014 i samband med             

självständighetsomröstning. Folkomröstningen som hade det högsta valdeltagandet sedan        

införandet av allmän rösträtt resulterade i att 55 % röstade för att stanna kvar i unionen med                 

Storbritannien (BBC, 2014). 

Huruvida Skottland är ett eget politiskt system eller ej är en än idag politiskt laddad fråga.                

Vissa statsvetare menar att det är orimligt att anta att Skottland är ett eget politiskt system                

eftersom makten som verkar genom institutionerna härstammar från Westminster. Deras          

politiska organisation existerar till stor del på grund utav existensen av de separata             

lagstiftande organen som stiftar lagar exklusivt för Skottland. Domstolsväsendet är          

huvudsakligen skilt från det övriga brittiska och både skotska och brittiska lagar godkänns             

och verkar genom skotska domstolar (Kellas 1989,  21). 

2.1. Scottish National Party  “ SNP” 

Scottish National Party är ett socialdemokratiskt parti som förespråkar regionalism med en            

proeuropeisk hållning. Partiet är det största i Skotland sett till antalet mandat både i det               
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skotska parlamentet i Holyrood och i det brittiska parlamentet i Westminster. SNP har sina              

rötter i rörelsen som förespråkade självständighet under tjugotalet talet men partiet bildades            

officiellt 1934. Till en början hade inte partiet uttalade självständighetsambitioner utan dess            

främsta mål var att instifta ett skotsk parlament. Alex Salmond var SNPs partiledare i över 20                

år och Skottlands försteminister till och med självständighetsomröstning 2014 (Scottish          

National Party, 2020).  

2.2. Scottish Conservatives and unionist party “ SCUP”  

Scottish Conservatives and Unionist party är ett konservativt parti som förespråkar brittisk            

unionism och ekonomisk liberalism. SCUP är ett autonomt parti till det brittiska Conservative             

and Unionist Party. Båda partier är för ett enat Storbritannien. Ruth Davidson var partiledare              

mellan 2011 till 2019 och en stark motståndare mot den skotska separatismen (Scottish             

Conservative & Unionist Party, 2018). SCUP är det näst största partiet i Holyrood. På brittisk               

nivå sitter dem tillsammans med flera konservativa partier från England och Wales men             

skriver på sin hemsida att dem håller en distinkt skotsk identitet. SCUP var precis som de                

andra konservativa partierna i Storbritannien kritiska mot samarbetet i EU lovade därför            

redan 2014 att dem skulle arbeta för att Brexit-omröstningen skulle genomföras 2016            

(Scottish Conservative & Unionist Party, 2014b).  

3. Syfte & Frågeställning 

Uppsatsens mål är att med en idéanalytisk metod studera debatten om Skottlands            

självständighet inför folkomröstningen 2014. Skottland är ett fall av en växande regional            

separatism inom välutvecklade stater i Europa. Fallet visar hur ett hot mot den territoriella              

suveräniteten bemöts av moderna demokratier såsom Storbritannien. Uppsatsen har en          

teorikonsumerande ansats då vi vill använda oss av existerande teorier för att förklara olika              

aspekter av det skotska fallet av separatism. I denna uppsats förklarar vi vilka idéer som               

ligger till grund i argumentationen för och emot ett självständigt Skottland. Tidigare            

statsvetenskaplig litteratur argumenterar för att separatistiska rörelser behöver ha en tydlig           

nationell identitet och kunna bevisa regionens ekonomiska potential utifrån dess tillgångar.           

Därför vill vi se hur dessa faktorer påverkade debatten kring självständighet i Skottland 2014              

och väljer att ställa frågan: 
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Hur uttrycks nationell identitet och ekonomiska drivkrafter i argumentationen som Scottish           

National Party och Scottish Conservatives and Unionist Party för för och emot skotsk             

självständighet? 

 

Vår tes är att båda sidor kommer att argumentera för att stärka olika nationella identiteter.               

SNP ämnar att stärka den skotska identiteten medan SCUP vill stärka den brittiska             

identiteten. Utifrån de ekonomiska faktorerna så är vår hypotes att SNP kommer att             

argumentera att Skottland har ekonomiska tillgångarna för att klara sig som en självständig             

stat medan SCUP argumenterar för Skottlands beroende av Storbritanniens ekonomi.  

4. Tidigare forskning 

Mycock Andrew (2012), “SNP, identity and citizenship: Re-imagining state and nation”           

Scottish National Party har tidigare uttryckt kritik mot flera brittiska partiers återkommande            

försök att stärka den brittiska nationell identiteten inom de olika regionerna i Storbritannien.             

Eftersom SNP:s politik har under en lång tid gått ut på att försöka skapa en tydlig skotsk                 

nationell identitet. Identiteten som SNP har strävat efter att bygga säger de själva är en ”civil”                

variant av en nationell identitet. En civil nationell identitet karaktäriseras av att den främst              

utgår från människors medborgarskap, gemensamma värderingar och den gemensamma         

kultur som de har vid byggandet av identiteten. Det råder en utbredd uppfattning inom              

statsvetenskapen att den civila varianten av nationell identitet är mer tolerant jämfört med den              

annars vanliga etniska nationell identiteten. En etnisk nationell identitet riktar sig in på de              

olika etniska, kulturella och språkliga egenskaperna som människor har. Dessa egenskaper är            

ofta något som de ärver genom att födas i ett visst territorium. Etnisk nationell identitet är                

således en mycket mer exklusiv nationell identitet jämfört med den civila varianten (Mycock             

2012, 53). I sin artikel undersöker därför Mycock hur SNP använder sig av språkliga uttryck               

och retorik för att skapa en självständig skotsk nation, stat och folk som kan motivera väljare                

att rösta för skotsk självständighet (Mycock 2012, 54).  

Artikeln utmanar konstaterandet att SNP konstruerar en självständig skotsk stat med hjälp av             

en enbart civil nationell identitet. Genom att analysera flera uttalanden från SNP kommer             

Mycock fram till att den formen av nationalism och nationell identitet som SNP använder sig               

av ändå har vissa inslag av en etnisk nationell identitet. Något han anser kan innebära               

problem framöver eftersom att den innebär att det resulterar i otydligheter och delade             
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meningar kring vilka som egentligen är skottar. Mycock menar att det behövs en tydligare              

bild över vad den skotska nationella identiteten faktiskt innebär och vad den kommer vara om               

Skottland i framtiden ska kunna bli en självständig stat.  (Mycock 2012, 65). 

5. Teori 

5.1. Nationer och nationell identitet. 

För att förstå begreppet nationell identitet så krävs det en viss förförståelse av begreppet              

nation. Detta kan anses vara lättare sagt än gjort. Nationer är nämligen inte saker som               

existerar i världen oberoende av människors uppfattningar såsom ett berg eller ett träd (Miller              

1995,17). Nationer går att definiera på många olika sätt och svaret är beroende på vem du                

frågar. Att säga att en människa tillhör en viss nation kan dessutom skapa en komplex               

problematik eftersom vi då säger något om människans identitet (Miller 1995, 18). 

 

Nationer har tidigare även definierats som föreställda gemenskaper. Aspirationen med en           

sådan definition är att förklara att fenomen såsom nationer och nationell identitet förekommer             

genom kollektiva föreställningar över vad det innebär att ha en viss nationell identitet. Dessa              

kollektiva föreställningar skapar en stark gemenskap mellan människor som annars inte ens            

känner varandra genom att ge dem en gemensam identitet (Miller 1995, 32). Miller lyfter              

några viktiga aspekter för hur en nationell identitet byggs. Ett återkommande grepp är att den               

nationella identiteten eller gemenskapen ofta kopplas till historia för att ge dessa en historisk              

kontinuitet (Miller 1995, 23). En annan aspekt är att den nationella identiteten måste vara              

aktiv. För att människor ska känna att de delar en gemenskap och en identitet med andra så                 

måste de även kunna göra saker gemensamt inom nationer innebär detta ofta att man tar               

politiska beslut tillsammans genom att exempelvis rösta men andra aspekter kan vara att man              

har en nationell tv-kanal med egna program eller ett sportlag (Miller 1995, 24). Den tredje               

aspekten vi kommer att lyfta är att den nationella identiteten ofta bygger på jämförelser den               

menar att den nationella identiteten är tydligt distinkt gentemot andra identiteter (Miller 1995             

25-27). 
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5.1.1. Modernism, etnosymbolism och den samtida nationalismen. 

Modernistiska traditioner har länge dominerat mycket av den statsvetenskapliga litteraturen.          

Hechter stod för ett inflytelserikt bidrag inom den modernistiska traditionen genom att            

introducera konceptet ”intern kolonialism”. Begreppet refererar till en process där en           

asymmetrisk fördelning av resurser sker mellan olika regioner inom en stat där regioner som              

är kulturellt distinkta från centralmaktens kultur tilldelas färre resurser än de regioner som är              

närmre centralmaktens kulturellt (Özkirimli 2017, 86-89). Denna asymmetri mellan centrum          

och periferi kan resultera i en ökad önskan om självbestämmande (Özkirimli 2017, 91). Som              

en form av kritik mot den dominerande modernistiska traditionen uppkom sedan den            

etnosymboliska traditionen. Denna tradition fokuserar på det strukturalistiska. Etnicitet,         

nationalitet och identitet formas upprätthålls och förändras genom användningen av          

symboler, myter, minnen, gemensamma värderingar och traditioner (Özkirimli 2017, 154).  

5.2. Ekonomisk separatism  

Den alltmer globaliserade världen har medfört överstatliga ekonomiska samarbeten som gjort           

att de territoriella gränserna världen över inte spelar lika stor roll (Didac & Hierro 2020, 1 ).                 

Debatten kring självständighet har dock blivit allt mer förekommande i några av världens             

mest avancerade ekonomier. Dagens separatism inom EU utmanar tidigare teorier kring det            

globaliserande och internationella systemet som menar att globalisering medför ett minskat           

beroende av staten. Separatiströrelserna ses av många stater som ett hot mot suveräniteten             

och den territoriella integriteten inom det etablerade Westfaliska statsystemet. En ökad           

efterfrågan på att bilda nya stater inom EU länder finns exempelvis i spanska Katalonien och               

Baskien samt i belgiska Flandern (Dayton 2015, 3) Teorin bakom ekonomisk separatism            

grundas på idén om att en asymmetrisk ekonomisk maktrelation och att det kan skapa              

konflikt kring distributionen av resurser (Griffiths & Savic 2009, 429).  

5.2.1. Separatism och ekonomiska förutsättningar 

Separatiströrelser tar olika vägar beroende var de är lokaliserade. Utvecklade länder har oftast             

en ekonomi som är integrerad med centralmakten. Separatististörelsers mål varierar mellan           

ökade krav på ekonomisk autonomi till full ekonomisk självständighet. Separatistiska          

konflikter som politiska fenomen förekommer i olika politiska kontexter och därför anpassas            
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den separatistiska rörelsen för att nå sitt specifika syfte. Variationen mellan olika            

separatistiska rörelser kan förklaras genom deras politiska och ekonomiska förutsättningar          

och möjligheten att påverka policyprocessen i unionen med moderstaten (Griffiths & Savic            

2009, 429).  

5.2.2. Ekonomiska kostnaden för självständighet  

Den ekonomiska kostnaden för självständighet avgör huruvida ett parti stödjer total           

ekonomisk självständighet eller enbart en ökad ekonomisk autonomi. Självständighet medför          

förvisso ökad makt över de egna resurserna men för en region som är djupt integrerad i                

moderstaten och beroende av dess handeln kan självständighet ge en ökad ekonomisk            

osäkerhet. Ett parti som är för bevarad nationell enhet menar att regionen inte har den               

ekonomiska kapaciteten för att klara sig utan moderstaten (Griffiths & Savic 2009, 437). För              

att ytterligare förklara sambandet mella sambandet mellan separatism på en regional nivå och             

på en internationell nivå och dess koppling till globalisering använder sig Griffiths och Savics              

av två stycken begrepp: 

1. Internal/Domestic Interdependence: Självständighet som berör relationen mellan       

regionen och moderstaten. Applicerat på fallet med den skotska nationalismen rör det            

sig om Skottland och relationen med Storbritannien. 

2. External/International Interdependence: Beskriver det ömsesidiga beroendet mellan       

moderstaten och regionen å ena sidan och andra länder inklusive internationella           

organisationer och sammanslutningar å andra sidan Även detta är aktuellt i fallet ovan             

eftersom relationen mellan Skottland och Storbritannien existerar i kontexten av EU.           

SNPs mål är att skapa en självständig stat inom EU, vilket står i motsatsförhållande              

till  probrittiska krafter med SCUP i spetsen (Griffiths & Savic 2009, 437) 

Det finns ett samspel mellan den subnationella skotska självständigheten och den brittiska            

självständigheten på en europeisk nivå. En god ekonomi skulle öka nivån av interna och              

externa krav på självständighet eftersom det då är mer realistiskt att försörja det egna landet.               

På grund av olikheter mellan den interna och den externa självständigheten i förhållande till              

tredje part, t.ex. EU, kan det uppstå separatism på substatsnivå, alltså mellan en moderstat              

och en region. Ser vi på det skotska fallet noteras ett samband mellan skottarnas strävan att                

vara med i EU och deras strävan att uppnå självständighet från Storbritannien. 
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5.2.3 Ekonomisk separatism i den moderna staten  

Majoriteten av moderna utvecklade stater är öppna ekonomier vilket innebär att kostnaden för             

en secession är lägre. Det beror på att den nya staten fortfarande kommer att kunna handla                

fritt och bygga vidare på sina ekonomiska relationer med andra länder (Didac & Hierro, 2020               

3). Secessionen har dock alltid ekonomiska konsekvenser vilket är något som både            

centralmakten och den regionala makten måste ta hänsyn till i sina argument (Griffiths &              

Savic 2009, 430). Risken för individuella ekonomiska förluster vid secession är avskräckande            

för regionen då den kan förlora tillgången till moderstatens marknad. Enligt Didac och Hierro              

är detta en effektiv och beräknande strategi från den centrala makten då den separatistiska              

rörelsen hämmas genom att regionens invånare kan drabbas materiellt (Didac & Hierro 2020,             

3). 

5.2.4 Effekten av en öppen ekonomi och globalisering  

Ekonomisk öppenhet mot omvärlden har en stor effekt på maktbalansen mellan olika            

nationella grupper. Dessa nationella grupper kan bestå av identiteter som är knutna till             

regionala grupper och öka separatistiska spänningar Två andra faktorer är globalisering och            

storleken på staten. Enligt vissa statsvetare orsakar detta en ökad fragmentering.           

Globaliseringen ökar dessutom betydelsen av att vara medlemmar i supranationella          

organisationer som EU. Subregioner vill vara med i dessa för att delta i den internationella               

handeln. Små stater kan ha ekonomiska problem vid ekonomisk självförsörjning och           

protektionism. Ett Skottland utanför Storbritannien skulle kunna drabbas hårt av dessa           

problem om landet hamnar utanför EU. Ett internationellt samarbete innebär exponering för            

gemensamma marknadskrafter och framväxt av en global kultur. Globaliseringens effekter är           

omdebatterade och kan ge upphov till grupper som vill frigöra sig från det internationella              

samarbetet (Griffiths & Savic 2009, 429- 434). 

6. Metod 

Undersökningen är en fallstudie med beskrivande ambitioner där idéanalytiska metoder          

tillämpas för att granska det politiska budskapet i några utvalda valmanifest. En idéanalytisk             

metod handlar om att systematiskt granska budskap och argument som framförs i till exempel              

olika former av debatter, uttalanden, partiprogram och andra politiska sammanhang.          

Analysmetoden ämnar att beskriva, förklara eller ta ställning till materialet som studeras            
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(Beckman 2005, 4). Metoden är användbar vid analyser av olika politiska texter då den ger               

oss verktygen för att kunna förstå den politiska ideologin bakom dessa texter (Beckman 2005,              

11). Studiens syfte är alltså inte att ta ställning till om budskapet är riktigt eller trovärdigt.                

Vår analys av de utvalda manifesten har istället en en deskriptiv ambition som är att se till                 

vissa idéer som utmärkte sig i den skotska självständighets debatten. Uppsatsen kommer            

alltså klargöra hur utbredd vissa idéer är genom att se till hur de förekommer i materialet                

(Beckman 2005, 14). Detta innebär däremot inte att frekvensen av idéer kommer att mätas.              

Studiens syfte handlar snarare om att studera hur idéer kring nationell identitet och             

ekonomisk separatism presenteras och vad grunden för dessa idéer är i texterna.  

I enlighet med teorin om idéanalys betraktas en idé som en tankekonstruktion om             

verkligheten (Bergström & Boréus 2012, 146). Denna idéanalys använder sig av ett            

analysverktyg som Beckman väljer att kalla för dimensioner. Dimensioner är ett analytiskt            

verktyg som används för att för att försöka skapa någon form av ordning bland argumenten.               

Detta görs genom att genom att försöka sammanfoga argumenten och olika idéer inom en              

vald dimension. Dimensionerna som väljs skall vara utvalda och anpassade efter syftet och             

vara uttömmande och logiskt konsekventa. (Beckman 2005, 26). Dimensioner är således ett            

lämpligt analysverktyg utifrån vad vi vill besvara i uppsatsen och de dimensioner vi har valt               

att använda oss av är nationell identitet och ekonomiska drivkrafter. Dimensionen som vi             

kallar nationell identitet ser till konstruktionen av en nationell identiteten i manifesten och             

vad denna identitet har för roll i den skotska separatismen. Den ekonomiska dimensionen ser              

till partiernas användning av ekonomiska drivkrafter vid argumentationen kring Skottlands          

självständighet. Vi kommer analysera dessa dimensioner genom det teoretiska ramverket som           

har presenterats för att genom detta försöka svara på hur de olika argumentationerna i det               

skotska fallet kan förstås utifrån teorier om nationell identitet och ekonomi vid separatism.  

6.1. Kodning  

Den empiriska analysen genomförs genom en noggrann läsning av varje valmanifest för sig.             

Därefter kategoriserar vi budskap i manifesten efter våra valda dimensioner. Detta ger oss en              

systematisering av materialet och relevant innehåll att analysera närmare (Esaiasson, et al.            

2010, 237). När det relevanta innehållet analyseras så letar vi efter det som kallas för en kod.                 

En kod är en egenskap eller etikett som ger en textenhet, det vill säga ord eller meningar,                 

betydelse (Bergström & Boréus 2012, 55). Vår analys innebär att vi avkodar textenheter för              

att förstå dess budskap. Vi har således valt ut utdrag från texten som antingen utifrån sin                

11 



 

formulering eller ifrån kontexten den befinner sig i formulerar ett budskap som sammanfaller             

med valda iéer och teorier inom valda dimensioner.  

6.1.1. Nationell identitet  

Dimensionen nationell identitet fokuserar på uttryck för identitet eller medlemskap inom en            

nation. Detta kan syfta på grupper som kan anses som en etnisk grupp såsom skottar eller                

britter. Det kan även syfta på en civil grupp vilket skulle innebära mer generaliserande              

begrepp såsom medborgare eller väljare. Detta är aspekter som vi har tagit hänsyn till i               

sökandet efter budskap i materialet. Studien vill även försöka besvara hur och vilka nationella              

identiteter som skapas i argumentationen för och emot skotsk självständighet. Det teoretiska            

ramverket har använts för att hitta och kategorisera olika försök att konstruera en nationell              

identitet. Utifrån ramverket så har vissa aspekter kring byggandet av en nationell identitet             

valts ut. Aspekterna är hur nationell identitet skapas genom historiska kopplingar, jämförelser            

med andra identiteter och genom att bevisa att identiteten är en aktiv identitet.  

 6.1.2 Ekonomiska drivkrafter 

Ekonomiska argument fokuserar på frågor kring ekonomisk lönsamhet och hållbarhet. Den           

återfinns i den kontext som diskuterar lönsamheten av unionen och Skottland ekonomiska            

kapacitet. Partiernas valmanifesten redogör för sina ställningstagande kring de ekonomiska          

fördelarna och nackdelarna av ett självständigt Skottland jämfört med ett Skottland i            

Storbritannien. Ekonomiska argument återfinns på regional nivå men även individnivå som           

till exempel pensionssystemet. Vi har även bedömt att regionens handelsrelationer med EU är             

en del av den ekonomiska argumentationen.  

7.  Material och urval  

Materialet som studeras består av tre olika manifest publicerade av Scottish National party             

(SNP) och Scottish Conservatives & Unionist party (SCUP) i samband med           

självständighetsomröstningen 2014. Dessa valmanifest har valts för att dem har ansetts vara            

kontextuellt intressanta för frågeställningen. Scottish National Party är ett exempel på en            

framgångsrik separatistisk organisation. Dem är största partiet i skotska parlamentet och det            

skotska parti med flest platser i Westminster. Deras största motståndare är Scottish            

Conservative and Unionist Party. Detta är det konservativa partiet i Skottland, dem har starka              

band till dem konservativa i Westminster. SCUP är ett unionistiskt parti. Inför            
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självständighetsomröstningen så drev dem en kampanj mot självständighet och ville istället           

satsa på att stärka unionen mellan Skottland, England, Nordirland och Wales. Vi ansåg att det               

var lämpligt att välja ett parti för och ett parti emot unionen för att kunna ställa dem emot                  

varandra. Studien kan därför beskrivas som en jämförelse av argumentationen bakom           

separatism och unionism i en skotsk kontext. Vi kommer således granska olika typer av              

nationalism i formandet av de skilda nationella identiteterna. Denna nationalism kommer inte            

värderas ur ett etiskt perspektiv. Syftet är istället att förklara dess samverkan med den              

ekonomiska aspekten i frågan om självständighet i Skottland.  

Idéanalysen tillämpas på ett urval av kapitel ifrån SNPs officiella valmanifest inför            

folkomröstningen. SNPs valmanifest “Scotland's future- your guide to an independent          

Scotland“ publicerades inför självständighetomröstningen. Manifestet består av 670 sidor         

som avgränsats för att genomföra en djupare analys på vissa aspekter. Utifrån valmanifestet             

har vi valt att tillämpa idénalaysen på tre kapitel som ger en övergripande bild över SNPs                

idéer nämligen “ The case for independence”, “Scotlands finances” och “Finances and the             

economy“. Det utvalda underlaget från SCUP är “Commission on the future Governance of             

Scotland” publicerad i maj 2013 och “Scottish Conservatives Party European Election           

Manifesto” publicerad i maj 2014. Ändamål är att analysera idéerna kring självständigheten            

och inte en generell redogörelse för SNP eller SCUP partipolitiska åsikter . 

7.1 Scottish National Party (2013), “Scotland's future- your guide to an           

independent Scotland”  

Det första kapitlet av manifestet förklarar innebörden av ett självständigt Skottland.           

Fördelarna med självständighet summeras både på samhällsnivå och på individnivå. SNP           

beskriver detaljerat vad dem vill genomföra vid självständighet och hur dem vill använda den              

ökade politiska kontrollen. SNP vill även att Skottland ansöker om att bli den 29:e              

medlemmen av EU eftersom att dem värderar deltagandet på den internationella arenan            

(Scottish National Party 2013, 3).  

Den andra kapitlet fokuserar på SNPs ekonomiska mål och planer för ett nationellt finansiellt              

system. Innehåller en redogörelse för Skottlands utgifter och användningen utav skotska           

skattemedel. Kontentan av kapitlet är att SNP anser att Skottland har en starkt finansiellt              

system men att den inte lever upp till sitt fulla potential utan självständighet (Scottish              

National Party 2013, 4).  

13 



 

Det tredje kapitlet fortsätter på samma tema med detaljerade planer för den skotska             

ekonomin. SNP menar att Skottland är ett rikt land som har råd att utropa sig som                

självständigt. Dem menar även att det är enbart ett självständigt Skottland som kan fullt              

utnyttja landets potential och tillgodose de skotska intressena (Scottish National Party 2013,            

5).  

7.2. Scottish Conservative & Unionist Party (2014a) “Commission on the Future           

Governance of Scotland”  

Manifestet publicerades 2014 av Scottish conservatives i samband med         

självständighetsomröstningen. Dokumentet redogör för SCUPs argumentation mot       

självständighetsrörelsen och vad de vill prioritera att göra inom unionen för att förbättra             

Skottland. SCUP vill att Skottland olika regioner ska ha mer autonomi och att det skotska               

parlamentet istället ska arbeta för ett starkare samarbete med Storbritannien. SCUP antyder            

även att det skotska folket redan styrs främst av parlamentet i Holyrood och inte av               

parlamentet i Westminster vilket unionens motståndare menar. SCUP:s argumentation bygger          

på att stärka en uppbyggd brittisk nationell identitet och att Skottland är beroende av den               

brittiska ekonomin för att klara framtida utmaningar (Scottish Conservative & Unionist Party            

2014a).  

7.3 Scottish Conservative & Unionist Party (2014b), “Scottish Conservatives Party          

European Election Manifesto”  

Det andra manifestet från SCUP är valmanifestet inför Europavalet 2014. Manifestet handlar            

huvudsakligen om Skottland och Storbritanniens förhållande till EU. Ett argument som           

SCUP lyfter för ett enat Storbritannien är att de har en större möjlighet att påverka politiken i                 

EU om de fortsätter att samarbeta som en union. Partiledare Ruth Davidson förtydligar att ett               

självständigt Skottland inte kommer vara en given medlem i EU och att även om dem gick                

med i EU som ett självständigt land så hade Skottland inte fått ett lika fördelaktigt               

medlemskap som de har idag. Scottish Conservatives refererar ofta till britter snarare än             

skottar i manifestet vilket redan nu visar tydligt hur SCUP:s retorik skiljer sig ifrån SNPs               

retorik. Scottish Conservatives trycker även på att dem är det enda partiet som vill genomföra               

en omröstning om Storbritanniens medlemskap i EU. En viktigt fråga för partiet i detta              

manifest är att de vill minska invandringen (Scottish Conservative & Unionist Party 2014b). 
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8. Analys  

8.1. Nationell identitet och nationalistiska argument  

I denna del av analysen görs ett djupdyk i användningen av nationell identitet i Scottish               

National Party´s och Scottish Conservative & Unionist Party´s manifest inför den skotska            

självständighetsomröstningen 2014. Vi kommer analysera processen bakom skapandet av en          

nationell identitet i materialet. Miller ger oss några viktiga aspekter att ta hänsyn till när vi                

undersöker formandet av en nationell identitet. Några av dessa är identiteten återfinns i             

historien, identiteten har en aktiv karaktär och identiteten är tydligt markerad gentemot            

andra identiteten (Miller 1995, 27). Aspekterna kommer alltså vara våra utgångspunkter när            

vi analysera bildandet av de olika nationella identiteterna. 

8.1.1. Identiteten återfinns i historien. 

Nationella identiteter kan ses som en del av en större historisk kontinuitet. Historiska             

händelser menar Miller används oftast för att skapa nationella identiteter och forma hur             

människor med dessa identiteter agerar och tänker kring vissa politiska frågor. Historien kan             

även bidra till att människor agerar på ett visst sätt om de upplever en förpliktelse gentemot                

sina förfäder. Förfäderna har ofta krigat, byggt och försvarat nationen, därför har nationens             

medborgare en skyldighet att fortsätta deras arbete (Miller 1995, 23–24). Millers historiska            

aspekt ekar därför den etnosymboliska traditionen inom studierna av nationalism som betonar            

rollen av nationella myter, symboler, minnen, värderingar och traditioner i bildandet av            

nationalism (Özkirimli 2017, 154).  

  

“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.” (Scottish National Party              

2013: ix) 

 

Manifestet SNP publicerade i samband med självständighetsomröstningen inleds med en          

referens till Skottland som en uråldrig nation med en djupt rotad historisk grund. Att adjektiv               

såsom ”ancient” används genomgående av SNP i deras beskrivning av Skottland som nation             

är något som kan ses som en etnosymbolisk konceptualisering av Skottland (Özkirimli 2017,             

161). I samma citat tillskrivs det skotska folket attribut såsom kreativitet och genialitet som              

en del av strategin att skapa en skotsk nationell identitet. Ur citatet kan vi urskilja vissa                
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formuleringar som skulle kunna ses som uttryck av en form av etnisk nationell             

identitetsskapande. Detta kontraherar det som SNP påstår när dem hävdar att dem endast             

ägnar sig åt en form av civil nationell identitetsskapande. Frågan om etnisk kontra civil              

nationell identitet kan därför anses förbli olöst inom partiet. Mycocks kritik av SNP:s             

otydlighet vid identitetsskapande kvarstår och denna fråga kan således förbli en splittrande            

fråga som kan skapa problem för SNP i framtiden och kanske till och med vara en faktor                 

bakom varför de förlorade i omröstningen om självständigheten denna gången (Mycock           

2012, 65). Att använda begrepp såsom ”our people” resulterar även i ett tydligt vi och dem                

perspektiv som hjälper narrativet som SNP vill bygga där Skottland, en blomstrande nation             

lider av omständigheterna som de har befunnit sig i sedan unionens uppkomst 1707. 

  

“Under the Westminster system Scotland is treated as a regional economy within the UK.              

Our ability to meet future challenges and seize opportunities is constrained and many major              

decisions are taken by Westminster” (Scottish National Party 2013, 5) 

  

Detta citat visar hur SNP såg på Skottlands situation innan unionen och jämför det med hur                

de ser på Skottlands situation idag som en del av den brittiska unionen. Citatet              

problematiserar Skottlands position i unionen och argumentet går i linje med den            

modernistiska teorin om intern kolonialisering presenterad av Hechter (Özkirimli 2017, 87).           

SNP antyder här att Skottlands situation är en fråga om asymmetri mellan centralmakten och              

periferin. Citatet visar även ett samband mellan en skotsk nationell identitet och ekonomiska             

skiljaktigheter mellan Skottland och Storbritannien. När SNP påstår att Skottland behandlas           

endast som en regional ekonomi målar dem upp en bild som liknar situationen som många               

forna utomeuropeiska brittiska kolonier befann sig i förr. De utomeuropeiska koloniernas           

ekonomi var förr helt beroende av beslut som togs i moderstaten, det uppstod således en               

asymmetrisk maktbalans mellan den centrala makten och periferin (Özkirimli 2017, 89). 

  

SCUP har vid flera tillfällen också använt sig av den historiska kontinuiteten i sina              

argumentationer men med andra motiv. Skillnaden hos SNP:s och SCUP:s historieskrivning           

är framförallt hur de väljer att porträttera unionen. SCUP framför ofta det skotska             

medlemskapet som ett partnerskap som inleddes för trehundra år sedan och har blomstrat             

sedan dess. 
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“The Conservative Party is and always has been the party of the Union… The genius at the                 

heart of the Anglo-Scottish Union of 1707 is that it allows both nations to blossom within a                 

shared state.” (Scottish Conservative & Unionist Party 2014a, 3) 

 

Unionen är enligt SCUP en institution som fungerar till hela unionens fördel. I texterna              

skrivna av SCUP ser vi en tendens av att använda en historieskrivning som är skapt för att                 

läsaren ska känna en form av förpliktelse gentemot deras förfäder. Dessa former av             

historieskrivningar är vanliga vid uppbyggandet av nationella identiteter och har ofta en form             

av moraliserande roll. Att visa upp förfädernas framgångar och visa hur de har kämpat för att                

uppnå vissa historiska resultat skapar en viss förpliktelse hos läsaren. Som kan få dem att               

vilja fortsätta efterleva dessa värderingar. Förfädernas historia kan således ses som en form             

av myt (Miller 1995, 36). Citatet ovan visar exempel på detta och vi kan se hur detta blir en                   

del av en strategi att skapa en större brittisk identitet när SCUP refererar till unionen som                

något genialt och något som de skotska och engelska förfäderna tillsammans åstadkom.            

Denna syn på unionen innebär också att nästa citat inte blir lika chockerande. 

 

“The union is a Tory accomplishment – first under Queen Anne in 1707, then under Pitt the                 

Younger (with Ireland) in 1801” (Scottish Conservative & Unionist Party 2014a, 3) 

 

Här görs en tydlig koppling mellan unionen och SCUP. Den geniala unionen var något som               

SCUP en gång i tiden åstadkom. SCUP måste därför även försvara unionen mot de              

anklagelser som har riktats mot unionen genom åren av SNP om att Storbritannien behandlar              

Skottland som en regional ekonomi där kopplingen till den interna kolonialiseringen drogs            

tidigare i uppsatsen. 

  

“The Union was not and never has been an incorporating Union, requiring Scotland to              

assimilate as if she were nothing more than a northern region of England – or even an                 

English colony. On the contrary, the Union is founded on the principle that Scottish              

institutions maintain their distinctive identity.” (Scottish Conservative & Unionist Party          

2014a, 3) 

 

Citatet ovan är särskilt intressant i kontexten texten publicerades i. Det antyder att Skottland              

som nation är äldre än unionen. Detta kan ses som något som kan försvaga positionen som                

SCUP har intagit som unionens försvarare. Citatet riskerar även att försvaga den brittiska             
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nationella identiteten som SCUP försöker att bygga genom att legitimera ett självständigt            

Skottland ur ett historiskt perspektiv. Genom att visa att Skottland en gång i tiden var ett                

självständigt land kan med distinkta institutioner ekar en viss form av etnosymbolism och             

ironiskt nog innebär det också att SCUP och SNP delar vissa likheter i hur de argumenterar.                

SNP:s ställning om att Skottland bara skulle vara en regional ekonomi i Storbritannien och              

inte en del av ett partnerskap utmanas kraftigt dock. I citatet kritiseras denna idé vilket inte                

bara ha gjorts av SCUP utan även av andra statsvetenskapliga forskningen som menar att det               

är svårt att tillämpa dessa argument på det skotska fallet då Skottland sällan har haft en lägre                 

social eller industriell klass i unionen (Özkirimli 2017, 90). 

8.1.2 Identiteten har en aktiv karaktär 

En nationell identitet är en identitet med en aktiv karaktär. Nationer är gemenskaper som              

utför saker tillsammans. Naturligtvis så är det svårt för alla inom gemenskapen att vara aktiv i                

vartenda beslutstagande, därför tas besluten oftast av vissa representanter för nationens           

befolkning (Miller 1995, 24). Skottland fick vid skapandet av unionen behålla vissa av sina              

institutioner och under de senaste åren så har nationen även blivit mer autonom. Vilket kan               

vara en viktig faktor i varför en skotsk nationell identitet alltid har funnits i regionen och                

varför den har vuxit de senaste åren. Den skotska nationella identiteten har fått behålla sin               

aktiva karaktär och den ökade autonomin har gett SNP underlag till att argumentera för vad               

skotsk självständighet faktiskt kan betyda i praktiken. 

  

“Through devolution, the people of Scotland have experienced some of the benefits of             

independence. The advantages of taking decisions for ourselves have been clear. Crime is             

lower. Health outcomes have improved. In many ways – like our unemployment rate – our               

economy is stronger than the UK as a whole. The Scottish Parliament has protected the NHS                

from privatisation and restored our tradition of free education” (Scottish National Party            

2013, xiv) 

 

I citatet ovan ser vi att SNP argumenterar för att Skottlands självbestämmande i en rad olika                

frågor har resulterat i flera fördelar för den skotska befolkningen. SNP vill försöka framför att               

när det är enbart den skotska gemenskapen som tar politiska beslut så blir resultatet positivt.               

Den skotska nationella identitetens aktiva karaktär är således att föredra framför den brittiska             

nationella identitetens aktiva karaktär. SNP väljer även att lyfta frågan om exempelvis            

värderingar för att kritisera den brittiska identiteten. 
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“Within the UK, Scotland is part of an increasingly unequal society. The UK ranks 28th out                

of 34 nations in the OECD on a measure of overall inequality” (Scottish National Party               

2013, 44) 

 

Här ser vi ett exempel på ett fall där SNP antyder att det finns en skillnad mellan den skotska                   

och den brittiska nationella kulturen. De olika nationerna har inte samma värderingar. Detta             

är argument som återigen kan tolkas som etnosymbolik eftersom etnosymbolism betonar           

vikten av en nations värderingar och traditioner vid skapandet av en nationell identitet             

(Özkirimli 2017 154-155). Jämställdheten är en del av den skotska nationella identiteten och             

en del av det skotska samhället men i en union med Storbritannien så menar SNP att det inte                  

går att värna jämställdheten. SNP antyder att två olika identiteterna krockar i denna fråga och               

således måste Skottland bli självständigt för att kunna lösa dessa problem. 

 

SCUP förnekar inte att det finns en aktiv skotsk nationell identitet och att beslut inom               

politiken tas utefter denna. Istället väljer SCUP att lägga fokus på att det skotska parlamentet               

redan har möjlighet att ta beslut inom de frågor som den skotska befolkningen faktiskt bryr               

sig om.  

“Many of the matters of most concern to Scots are already the responsibility of the Scottish                

Parliament. It is worth highlighting that these are matters over which ministers in the UK               

Government have no say.” (Scottish Conservative & Unionist Party 2014a, 5) 

  

I denna fråga väljer SCUP att lägga fokus på att Skottland redan har en hel del möjligheter till                  

självbestämmande. Ett större ansvar borde därför läggas på politiker att framföra just hur             

mycket som det skotska parlamentet faktiskt bestämmer jämfört med vad Westminster           

bestämmer. 

  

It is up to Unionist politicians across the political spectrum to ensure that Scots understand               

and appreciate just how powerful, effective and influential their Parliament is. (Scottish            

Conservative & Unionist Party 2014a, 6) 

  

SCUP är medvetna om att det finns en aktiv skotsk nationell identitet. Detta är inte något de                 

försöker förneka de vill däremot försöka rikta om kritiken mot Westminster till det skotska              

parlamentet och SNP som styr parlamentet med en egen majoritet. Detta kan ses som en               
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taktik att på sikt försvaga den skotska nationella identiteten och samtidigt stärka den brittiska              

nationella identiteten. 

8.1.3. Identiteten är tydligt markerad gentemot andra identiteter. 

En annan aspekt som Miller lyfter är att den nationella identiteten är tydligt markerad              

gentemot andra identiteter och gemenskaper. De som ingår i nationen är medvetna om att de               

skiljer sig från andra nationer (Miller 1995, 25–27). För att lyckas med detta så är det därför                 

viktigt med en tydlig identitet inom nationen. Att uppnå denna tydliga nationella identitet kan              

vara svår, särskilt när det finns konkurrerande nationella identiteter i samma region vilket             

illustreras i den problematiken som Mycock lyfter i samband med SNP:s uppbyggande av en              

skotsk nationell identitet (Mycock 2012, 65). Ett effektivt sätt att bygga upp en nationell              

identitet är genom exkludering. Det är alltså lättast att jämföra sin identitet med en annan               

nationell identitet och tydligt markera de skillnader som finns mellan sin egen grupp och en               

annan grupp (Özkirimli 2017, 156). SNP gör ofta detta genom att kritisera olika aspekter av               

unionen såsom att Skottland enligt dem behandlas som en regional ekonomi, att de olika              

regionerna har skilda värderingar och framförallt att viktiga politiska beslut inte får tas i              

Skottland av det skotska folket. 

  

” That is the real democratic value of independence – the people of Scotland are in charge. It                  

will no longer be possible for governments to be elected and pursue policies against the               

wishes of the Scottish people.” (Scottish National Party 2013, xi) 

 

Den brittiska unionen var inte den enda unionen som fick utstå kritik i Storbritannien 2014.               

Europeiska unionen och Storbritanniens medlemskap i den Europeiska unionen var en het            

fråga som debatterades i hela unionen. Konservativa krafter hade tagit en tydlig ståndpunkt             

mot EU och påstod att Storbritannien behövde få ut mer av medlemskapet. Dessutom hade              

dem utlovat en omröstning 2016 som skulle avgöra om Storbritannien skulle lämna EU. SNP              

som ser positivt på ett EU medlemskap valde att ta en tydlig ståndpunkt mot Storbritanniens               

plan att hålla denna omröstning om Storbritanniens EU medlemskap. 

  

”If we remain in the UK, the Conservative Party’s promise of an in/out referendum on EU                

membership raises the serious possibility that Scotland will be forced to leave the EU against               

the wishes of the people of Scotland”. (Scottish National Party 2013: 60) 
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SCUP har i sina publicerade manifest försökt stärka en brittisk nationell identitet. För att göra               

det så behöver de tydligt skilja den från andra gemenskaper som kan verka främmande. Att               

kritisera eller markera mot en skotsk nationell identitet tor vi hade varit riskfyllt. Andelen              

personer i Skottland som ser sin nationella identitet som primärt skotsk hade ökat de senaste               

åren inför självständighetsomröstningen (Mycock 2012, 54). SCUP har däremot i sitt material            

valt att måla upp den europeiska gemenskapen som något främmande vilket kan vara en              

taktik för stärka den brittiska nationella identiteten. SCUP gick till hård attack mot EU år               

2014 och menade att Skottland behövde Storbritannien för att kunna få igenom fler policys              

som hade kunnat gynna Skottland. 

 

“A vote for the Scottish Conservatives is a vote for something else too. It’s a vote to show                  

that 

we want a strong Scottish voice in Brussels, backed up by the strength and stability of the                 

UK.” (Scottish Conservative & Unionist Party 2014b, 5) 

 

SCUP använde sig ofta av missnöjet mot EU för att bygga upp en bättre bild av unionen och                  

försöka skapa deras efterlängtade brittiska nationella identitet. Som ett exempel på detta så             

hade även Storbritanniens ledare för det konservativa partiet i Westminster och           

Storbritanniens dåvarande premiärminister med i manifestet. I hans korta uttalanden gick det            

att hitta exempel på missnöje mot EU och argument för hur ett enat Storbritannien skulle lösa                

problemen som missnöjet grundar sig i.  

 

”I hear time and again from people about their frustrations with the EU: it is too                

bureaucratic and too undemocratic.” (Scottish Conservative & Unionist Party 2014b, 7)  

 

“Here are some of the key changes we will fight for: Powers flowing away from Brussels,                

not to it, and cutting the cost of EU administration.” (Scottish Conservative & Unionist Party               

2014b, 9)  

 

Dessa argument är ironiskt nog ganska lika de argument som SNP framför när dem kritisera               

Storbritannien. Argumenten ger bilden av ett byråkratisk och odemokratiskt styrelseskick          

långt bort från folket och även här kan kopplingar till en asymmetrisk maktrelation lik den               

som presenteras i teorin om “intern kolonialisering” göras (Özkirimli 2017, 89). Det ska             
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däremot påpekas att Storbritannien inte endast är en region eller koloni i EU så teorin är inte                 

fullt applicerbar.  

 

EU frågan ger SCUP en chans att lyfta invandringsfrågan och tydligt markera hur dem tänker               

hantera invandringen genom EU framöver. 

  

”While other countries have thrown open their borders, the Conservative Party has kept             

Britain out of the Schengen open borders area. At the same time, we are making sure that                 

those who do come here are the brightest and the best, those who have the skills and                 

entrepreneurial talent to help create jobs and growth.” (Scottish Conservative & Unionist            

Party 2014b, 14) 

  

Detta är ett tydligt exempel på hur SCUP försöker skapa en distinktion mellan britter och               

andra gemenskaper. De föreslår hårdare restriktioner mot invandring och att de ska krävas             

mer av dem som kommer till Storbritannien för att dem ska få stanna något som kan liknas                 

mer vid den etniska nationalismen som lyftes i Mycocks artikel (Mycock 2012, ). Trots att               

SNP tar avstånd från den brittiska gemenskapen förespråkar en skotsk gemenskap istället så             

har de fortfarande en mycket mer öppen syn på invandring och EU frågan.Innebörden av vad               

det är att vara en skotte är mer inkludernade hos SNP vad innebörden av att vara en britt är                   

för SCUP. 

 

”Westminster has also adopted an aggressive approach to immigration, asylum seekers and            

refugees, culminating in the recent controversy over advertisements to tell people to leave the              

UK and “go home”. Scotland has a different need for immigration than other parts of the                

UK. Healthy population growth is important for Scotland’s economy.” (Scottish National           

Party 2013, xvii) 

  

Här ser vi ett tydligt exempel på hur SNP förklarar sig som mer öppna mot invandring än                 

partierna i Westminster och även SCUP vilket går mer i linje med den formen av civil                

nationalism som de påstår att de står för. 
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8.2. Ekonomi 

Den skotska separatiströrelsen är djupt präglad av den nationella identiteten men även den             

ekonomiska separatismen spelar en stor roll. Det finns en tydlig koppling mellan kraven för              

självständighet och den interterritoriella omfördelningen vilket visar sig på samhällelig och           

individuell nivå (Didac & Hierro 2020,5). Den huvudsakliga konfliktlinjen handlar om           

huruvida Skottland har de ekonomiska förutsättningarna för att gå ur unionen och bli ett              

självständigt land. SNP menar att Skottland inte bara kommer att klara av detta utan anser               

rentav att självständigheten skulle bli ekonomiskt gynnsam (Scottish National Party 2013, 1).            

SCUP å andra sidan menar att ett utträde skulle innebära en stor ekonomisk förlust för               

Skottland och hela det skotska folket ( Scottish Conservative & Unionist Party 2014a, 2) 

8.2.1. Ekonomisk politik  

I valmanifestet inför självständighetsomröstningen 2014 tar SNP ställning för innebörden av           

ett självständigt Skottland. De beskriver att det skulle innebära att skottar har den yttersta              

beslutsfattande makten över sin ekonomiska politik och likväl makten att forma sitt            

ekonomiska system. SNP ämnar i enlighet med sin socialdemokratiska ideologi ge Skottland            

ett mer egalitärt ekonomiskt system än det konservativt styrda Storbritannien. Valmanifestet           

visar på att partiet på längre sikt tillåter Skottland utvecklas i SNP:s riktning och styrka det                

skotska folkets inflytande över den nationella ekonomin. SNP har en stark tilltro till             

Skottlands ekonomiska potential och menar att de är ett av världens rikaste länder och enligt               

Didac och Hierro ger god ekonomi ökade krav på intern och extern självständighet (              

(Griffiths & Savic 2009, 437). SNP argumenterar att självständighet skulle leda till ett             

välfärdssystem liknande det i de nordiska välfärdsstaterna. 

“We are one of the wealthiest nations in the world. With independence, we can build the                

kind of country we want to be” (Scottish National Party 2013, 5)  

I dagsläget har SNP en stor majoritet i parlamentet och är det största partiet i Skottland.                

SNP:s ekonomiska argument grundar sig i att skottar skall ha ökat inflytande över             

resursfördelningen av skotska pengar. Separatiströrelsernas inflytande över den ekonomiska         

policyprocessen är en avgörande faktor. Om den separatistiska rörelsen inte har möjlighet att             

delta i policyprocessen kan det leda till ett ökat internt tryck att få inflytande i moderstaten.                

Den avgörande faktorn är således huruvida separatiströrelsen kan styra över sina resurser            

och om  de upplever sig exkluderade (Griffiths & Savic 2009, 429).  
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“The most important decisions about our economy and society will be taken by the people               

who care most about Scotland, that is by the people of Scotland.” (Scottish National Party               

2013, 1) 

Resonemanget bygger på att Skottland inte skall acceptera att skotska medel finansierar            

brittiska intressen som inte är i samklang med skotska värderingar. Ett tydligt exempel som              

illustrerar detta är de brittiska kärnvapen som finns utplacerade på Skottland. 

“Decisions about Scotland’s future and about our economy and society will be taken here.              

The people of Scotland will be in charge” (Scottish National Party 2013, 29)  

SNP tar upp skotska satsningar på utökad barnomsorg och ställer dem emot brittiska intressen              

såsom ovan nämnda kärnvapen och menar att detta visar på fundamentala skillnader i             

värdegrund. SNPs lösning på problemet är att skottar måste bli fria från brittisk kontroll för               

att ha möjlighet att följa de egna ekonomiska prioriteringar och värderingar. På detta vis              

skapar SNP en tydlig ekonomisk-politisk kontrast och beskriver Westminster som en motsats            

till de skotska ekonomiska intressena. England framställs som ett stort hinder för skottarnas             

möjligheter att utveckla ett enligt dem rättvisare ekonomiskt system och ett hinder för SNP              

interna självständighet. SNPs formuleringar tyder på att de anser sig representera utbredda            

socialdemokratiska värderingar hos folket och att de arbetar för förändra Skottlands           

skattesystem för skottarnas egna skull.  

“After independence we will no longer be paying for these UK services and bodies, but will                

use the money to pay for our own Scottish equivalent” (Scottish National Party 2013, 555) 

SCUP profilerar sig som “the party of the union” och det har en annan uppfattning av                

konsekvenserna av att vara en del av den brittiska ekonomin. I sitt politiska manifest från               

2014 ”Commision on the future governance of Scotland” tar SCUP ett tydligt            

ställningstagande för att bevara unionen. De menar att Skottland har inte den ekonomiska             

kapaciteten att verka som ett självständigt land och trycker på vikten av unionens ekonomiska              

samarbete. SCUP beskriver vikten av relationen med England som främsta handelspartner           

och den ekonomiska säkerhet det ger Skottland. I enlighet med Griffiths och Savics teori              

menar unionistpartiet att regionen inte har den ekonomiska kapaciteten att klara sig utan             

moderstaten och att kostnaderna för självständighet överstiger vinsten. SCUP menar att           

unionen ger den ekonomiskt tillförlitliga marknad som krävs för att skotska företag skall             

kunna göra långsiktiga ekonomiska investeringar. SCUP hänvisar bland annat till de stora            
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ekonomiska bidrag som Storbritannien avhjälper det skotska budgetunderskottet med. De          

menar att SNP inte har varit tydliga med att redogöra för de skotska finansernas stora               

beroende av brittiska skattepengar. Det är således enligt SCUP ett misstag ifrån SNP sida att               

söka total ekonomisk självständighet.  

“At root, each Union had – and still has – two fundamental goals: to create a larger                 

economic market for jobs and enterprise and to assure the common security of everyone              

within the state” (Scottish National Party 2013, 3) 

SNP motsätter sig SCUP uppfattning om Skottlands beroende av den brittiska ekonomiska            

gemenskapen. Istället menar de att Skottland hade stått sig bättre utan den ekonomiska             

politiken från Westminster och hade medfört positiva förändringar för skottar på individnivå.            

Den största social ekonomiska reformen som SNP vill genomföra är en “transformational            

change in childcare “. SNP hävdar vidare att när de leder ett självständigt Skottland kommer               

det att innebära en ökad minimilön, sänkta skatter och framförallt säkra den statliga             

pensionen. Det råder dock en utbredd osäkerhet kring självständighets inverkan på den            

statliga pensionen och den ekonomiska effekten för de skotska äldre.  

“Economic prosperity and collective security are two of the most fundamental reasons why,             

for more than 300 years, the Union has delivered for Scotland” (Scottish Conservative &              

Unionist Party 2014a, 5) 

SCUP manifest “Commision on the future on the governance of Scotland” bemöter SNPs             

påståenden kring pensionsfrågan och argumenterar för motsatsen - att det skulle innebära en             

stor skada för brittiska pensionärer att överföra pensionssystemet ifrån brittisk till skotsk            

nivå. SCUP menar att ett utträde kan innebära en risk för individuella ekonomiska förluster.  

“We note that even in highly decentralised or federal systems, the centre usually remains              

responsible for social security and pensions provision” (Scottish Conservative & Unionist           

Party 2014a, 16)  

Detta kan tolkas att vara ett uttryck för betydelsen av den nuvarande ekonomiska rörligheten              

mellan Skottland och övriga Storbritannien. SCUP betonar vikten av social säkerhet och att             

ett brittiskt pensionssystem ger skotska medborgare möjlighet att gå i pension i hela             

Storbritannien.  
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I samma valmanifest under sektionen “Scottish devolution and its consequences” kräver           

SCUP ökad transparens i den skotska budgeten och för att visa på det stora hålet i de skotska                  

finanserna. De menar att de nuvarande skotska ministrarna aktivt formulerar sig för att dölja              

ett ”£8bn black hole in Scottish Public Finances”. Om SNP vore mer transparenta med det               

skotska ekonomiska läget hade det framkommit att Skottland är beroende av lån och bidrag              

från Storbritannien (Scottish Conservative & Unionist Party 2014a, 7).  

SCUP kritiserar skotska politiker och menar att de försöker att skylla ifrån sig på brittiska               

politiker genom att skuldbelägga dem för svåra finansiella beslut som i själva verket tas av               

SNP och menar att detta är “both unhealthy for the Union and unattractive for Scotland“               

(Scottish Conservative & Unionist Party 2014a, 6). SCUP menar att SNP överdriver den              

asymmetri som råder mellan dem och Westminster. Vidare motiverar de detta med att             

skottarna redan har ansvaret och makten över det skotska parlamentet som i sin tur ansvarar               

för allt från välfärdstjänster till sjukvård, utbildningssystem, turism och kultur. I SCUPs            

argumentation ser vi tydligt att Skottland inte har den ekonomiska potentialen för            

självständighet och att Skottland redan har inflytande över den ekonomiska policy processen. 

8.2.2. Separatism och globalisering  

Vid skotsk självständighet är det inte enbart unionen med Storbritannien som är relevant utan              

även Europeiska unionen. Det visar på sambandet mellan den interna självständigheten som            

baseras på relationen mellan Skottland och Storbritannien och den externa självständigheten           

som är Storbritanniens delaktighet i den internationella ekonomin inom EU ( Griffiths &             

Savic 2009, 452). 

Den skotska önskan om att vara en del av EU är ett exempel på det paradoxala inom den                  

moderna europeiska separatismen eftersom de söker sig ifrån en union och emot en annan.              

SNP är dedikerade att nå självständighet för demokratiska syften och i en kontext med              

EU-medlemskap. Separatistiska rörelser i ekonomiskt utvecklade stater har gemensamt att de           

ofta är integrerade på en nationell och på en internationell nivå vilket medför att de kan                

utnyttja dessa institutioner för sina politiska mål. En liten stat behöver delta i det              

internationella ekonomiska systemet för att expandera sin ekonomi och för att öka sin             

handelskapacitet (Didac & Hierro 2020, 2). Öppenheten för internationell handel har olika            

effekter på de inomstatliga förhållandena och ökar klyftorna mellan olika grupper, vilket på             

sikt bidrar till fragmentering i samhället. Denna typ av fragmentering kan leda till ökad              
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spänning och framväxten av separatistiska rörelser som SNP. Det är vidare tydligt att SNPs              

rörelse är en separatiströrelse vars drivkraft också är att förbli en del av EU.  

Dagens olika fall av separatism inom EU visar att den ekonomiska utvecklingen i ett land               

spelar en avgörande roll. I Skottland finns en stor mängd kapitalintensiv arbetskraft och             

ett stort antal med universitetsutbildning. Griffiths och Savics teori kring separatism kan            

därför appliceras på det skotska fallet för att förklara kopplingen mellan en regions             

ekonomiska kapacitet och deras potentiella förutsättningar för att bli ett självförsörjande (            

Griffiths & Savic 2009, 429) 

De två viktigaste frågorna som SNP driver är alltså självständigheten och medlemskap i EU.              

Ett utträde ur Storbritannien innebär dock ett utträde ur EU och således strider SNPs              

hjärtefrågor emot varandra. SNP menar att de skall fortsätta vara medlemmar i EU genom att               

Skottland kommer att leva upp till kraven för att bli en medlemsstat redan innan ett utträde ur                 

Storbritannien är fullbordat. Detta skall garantera en smidig övergång för Skottland. SCUP            

belyser motstridigheterna kring Alex Salmonds strategi kring att träda ur en union och             

“smidigt” in i en annan. De kritiserar SNPs simplifiering av utträde och inträde ur politiska               

system och understryker hur dessa förändringar kan slå hårt mot bl.a. skotsk export (Scottish              

Conservative & Unionist Party 2014b, 2)  

SCUP betonar att det inte bara är att gå med i EU hursomhelst utan att det krävs en lång och                     

komplicerad medlemsprocess som för vilket annat land som helst och att SNP inte kan              

tillförlita sig på EU marknaden (Scottish Conservative & Unionist Party 2014b, 5) Ruth             

Davidsson , partiledare för SCUP uttrycker i introduktionen i SCUPs valmanifestet inför            

EU-valet att Storbritannien har stora fördelar jämfört med andra medlemsstater som de har             

nått genom tuffa förhandlingar. Dessa fördelar torde motivera skottarna att inte söka sig ifrån              

det brittiska EU-medlemskapet då inget finns som garanterar att Skottland får samma            

fördelaktiga medlemskap som Storbritannien lyckats få. Något som är speciellt för det            

brittiska medlemskapet är bland annat att de inte ingår eurosamarbetet och framförallt den             

brittiska nivån av kontroll över sina gränser ( Scottish Conservative & Unionist Party 2014b,              

1). 
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9. Diskussion 

Analysen av manifesten visar att medan SNP fokuserade på att stärka en skotsk nationell              

identitet så valde SCUP att lägga sitt fokus på att stärka en brittisk nationella identitet. Det                

gick att återfinna uttryck med kopplingar till identiteternas historia, aktiva karaktär och            

uttryck där olika identiteter jämfördes med syfte att stärka partiernas önskade nationella            

identitet. I dessa uttryck återfanns även en symbolism som gick att koppla till den              

etnosymboliska traditionen av teoribildningen kring nationalism. I analysen såg vi att detta            

kan bli problematiskt för SNP eftersom de själva har uttryckt en vilja att ta avstånd från                

denna form av etnisk nationalism. Det fanns utrymme för vissa modernistiska tolkningar av             

uttryck i texten. Vi kunde exempelvis se hur SNP vid flera tillfällen gav en bild av en                 

asymmetrisk maktbalans mellan Skottland och Storbritannien. Detta går i linje med Hechters            

teori om intern kolonialism. SCUP höll naturligtvis inte med om ovanstående utan uttryckte             

istället att de flesta beslut som de skotska folket brydde sig om redan togs i Skottland. SCUP                 

hade ett intressant problem. Det är tydligt att SCUP föredrar den brittiska nationella             

identiteten och arbetade för att stärka denna, samtidigt befinner dem sig i ett läge där den                

skotska nationella identiteten verkar ha fått ett övertag. Vi tror därför att en del av arbetet mot                 

att stärka en brittisk nationell identitet kan ha bestått av att ta en hård ställning mot EU. Deras                  

hårda ställning mot EU använder sig ironiskt nog av en liknande retorik som SNP använder               

mot Storbritannien fast möjligtvis med fler etniska inslag i frågan om invandring. 

SNP menar att Skottland har de ekonomiska förutsättningarna för att utropa sig som ett              

självständigt land och självständigheten skulle dessutom gynna den skotska ekonomin.          

Skottland hade blivit rikare och skottarna själva utformat det ekonomiskt system. SCUP            

anser att självständighet innebär en stor ekonomisk förlust för Skottland både på samhällsnivå             

och på individnivå. SCUP trycker därför på Skottlands ekonomiska beroende av           

Storbritannien. Det som skiljer SCUP från övriga konservativa partier i Storbritannien och            

ger dem en tydlig skotsk distinktion är att de är för en mer autonomi i Skottland. Den ökade                  

ekonomiska globaliseringen har bidragit till en fragmentering inom Storbritannien och har           

bidragit till en ökad separatism hos regionala grupper som SNP. SNP vill via EU-marknaden              

uppnå den ekonomiska säkerheten som behövs för att genomföra utträdet ur Storbritannien.            

Ekonomisk separatism går också att urskilja i SCUP valmanifest i argumentationen för att             

lämna EU och den internationella handeln.  
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Analysen visade att det fanns distinkta nationella identiteter och ekonomiska drivkrafter som            

gav flera tongivande argument en tydlig grund i teorin. Vi anser att det även finns spår där                 

dessa teorier används i symbios för att ge vissa argument det stöd som behövs. Det som SNP                 

anser är en orättvis ekonomisk politik kopplas ofta ihop med den brittiska nationella             

identiteten. SCUP anser precis tvärtom. Den brittiska nationella identitetens styrkor är just det             

ekonomiska partnerskapet mellan de olika regionerna. Det som SCUP vände sig mot var             

istället den ekonomiska politiken och den europeiska identiteten som är kopplad till EU.  

9.1 Vidare forskning  

Året 2021 lär med all säkerhet att bli ett händelserikt år för världen och inte minst för skottar                  

och britter. Brexit förhandlingar avklarades den 24 december 2020 när EU och Storbritannien             

kom överens om ett utträdesavtal. Vid årsskiftet är övergångsperioden över och           

Storbritannien lämnar efter en lång tids förhandlingar Europeiska Unionen (Sweden abroad           

2020). Skottlands försteminister och SNP-ledaren Nicola Sturgeon, har uttryckt oro över att            

Skottland har tvingats ut ur den europeiska marknaden under en pandemi och en ekonomisk              

recession (Sturgeon, 2020). Hon tillkännagav därför att SNP planerar att hålla ännu en             

folkomröstning om självständighetsfrågan under våren 2021 oberoende av Storbritannien         

(BBC, 2019). Förslag på vidare forskning hade därför varit att se hur denna fråga har               

utvecklats på senare år och se hur de senaste åren kan ha påverkat synen på de nationell                 

identiteterna och de ekonomiska faktorerna.  
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