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Abstract
 

In today’s Europe nationalist movements grow stronger. The Scottish referendum is a result 

of the nationalistic party Scottish National Party’s aim of an independent Scotland. Using a 

descriptive idea analysis the essay aim to answer how the referendum arose, its main 

arguments and how national and state identity is affected in the arguments. The essay 

examines what Scottish and British identity is, how it can be observed in the two campaigns 

and what tinged the two campaigns. The result of the essay is that there are features in both of 

the two campaigns’ main arguments that are influenced by identity of either national or state 

character.  

Nyckelord: Skottland, Storbritannien, Identitet, Folkomröstning 
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Introduktion  

“It is not simply that Scottishness is a part of Brittishness, it is also that Britishness is part of 

Scottishness and the latter  would not exist , at least in the same form, without the former”  

– Neil Davidson  

(Davidson: 2000:4) 

För några knappa månader sedan befann sig Skottland i ett politiskt mellanläge – skulle man 

slå sig fri från den brittiska unionen man varit del i under 300 år eller inte? Skottlands relation 

till England har länge varit problematisk. Kungahus, ekonomi och religion är några av de 

områden som länderna legat i konflikt över i olika perioder. Det högsta beslutande organet har 

legat i England i 300 år med det gemensamma parlamentet och den etablerade unionen har 

länge fått kritik för att ha fokus på England och Londons politiska intressen på bekostnad av 

de övriga områdena. Detta har inneburit att nationerna glidit mer från varandra och därmed 

ibland ser varandra som motståndare i strävan att förbättra sina egna levnadsförhållanden. 

Sedan 1999 har den politiska makten gradvis flyttats tillbaka till Skottland och en diskussion 

om ett självständigt Skottland har växt sig stark. 2007 beslutades att man skulle hålla en 

folkomröstning i Skottland 2014 för att se om det skotska folket önskar att landet blir 

självständigt från Storbritannien.  Trots ett 300 år gammalt band gick Storbritannien med på 

att låta Skottland rösta om man vill vara kvar i Unionen. Att en stat tillåter en sådan röstning 

hör inte till vanligheterna. Skulle Skottland bli självständigt hade svårigheterna med 

uppdelningen av den gemensamma ekonomin, politiken och EU medlemskapet varit stora. 

Folkomröstningen slutade med att Skottland vill vara kvar i Storbritannien. 

Opinionsmätningarna visade in i sista stund att valet skulle bli jämnt. Det slutliga resultatet 

blev 44,7 % för att Skottland skulle bli självständigt och 55,3 % för att man skulle vara kvar i 

Storbritannien. 

Hur såg debatten ut inför folkomröstningen? Det ska jag ta reda på med denna uppsats. Stater 

har länge varit beroende av att invånarna identifierat sig med staten för att de troget ska betala 

skatt, lyda under lagar och kämpa för statens intresse i krig och konflikter. Att identifiera sig 

med sin omgivning är också naturligt för människor eftersom vi är sociala varelser som är 

beroende av andra för att överleva. Att identifiera sig har alltså betydelse för att både 

individer och staten ska fungera bra. Just vad det är man identifierar sig med och hur 

identifikation till staten/nationen påverkat det skotska valet är vad uppsatsen syftar till att 

undersöka. 
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1. Problemställning, Syfte och Frågeställning 

Problemställning 

Mot bakgrund av vad som händer i Europa i dag, där nationalistiska strömningar växer sig allt 

starkare, inte minst i vårt eget land, erbjuder folkomröstningen i Skottland en möjlighet att 

bredda vår förståelse för det som händer. Inte minst Sverigedemokraternas olika uttalanden 

om skillnader mellan medborgarskap och nationalitetstillhörighet gör frågan högaktuell. Vad 

är det att vara Svensk? Kan vi få någon ytterligare kunskap kring detta genom att lära av 

erfarenheterna från folkomröstningen i Skottland? 

Människor identifierar sig själva och andra bland annat efter var de geografiskt kommer ifrån, 

men vad är det som styr med vad vi identifierar oss? Är det den formella tillhörigheten i form 

av ett medborgarskap i en stat eller mer den sociala och kulturella kopplingen till en nation 

som är avgörande? Vad identifierar man sig med när man har en tillhörighet till både en 

nation och en stat men med olika gränser? Att ha mer än ett medborgarskap och därmed 

kunna identifiera sig med flera nationaliteter medför både för och nackdelar, men vad gör man 

när man tvingas välja mellan dem? Bilden av vad det innebär att ha en viss nationalitet, 

bygger mycket på generaliserade stereotyper. Att vara skotte innebär att man associeras med 

stereotyper som whiskey, golf och olja, men också som britt och till kungadömet 

Storbritannien och allt som det innebär. Vad människor själva identifierar sig med är 

individuellt. Påverkar identifikationen till en stat eller en nation hur man röstar? Blir det en 

identitetskris och hur påverkar i så fall den vars och ens val? 

Då jag omöjligt kan fråga varje röstberättigad skotte som deltog i valet hur de identifierar sig, 

om valet inneburit en identitetskris och hur detta påverkat deras val, har jag istället följt 

debatten inför valet och hur denna präglats utifrån den sociala konstruktion som 

nationsidentitet eller den formella statliga identiteten.  

Problematiken i uppsatsen handlar om hur människor påverkas av identifiering från nationellt 

eller statligt perspektiv i en folkomröstningsfråga. Här uppkommer problemet om man bör 

låta känslor eller inte påverka hur man röstar i valet? Uppsatsens ambition är inte att svara ja 

eller nej på den frågan, utan snarare att undersöka om de olika sidorna i val kampanjen 

försöker påverka väljarna genom identifikation.  

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att göra en beskrivande redogörelse för den skotska debatten kring 
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folkomröstningen om ett självständigt Skottland utifrån ett identitetsperspektiv. Det innebär 

att jag kommer undersöka på vilket sätt folkomröstningen vuxit fram, beskriva för- och emot 

kampanjerna i valet samt deras huvudargument. Syftet är vidare att lyfta fram tidigare 

forskning kring vad som gör att människor identifierar sig med en nation eller en stat (i detta 

fall Skottland och Storbritannien) och hur detta har använts i valkampanjen. 

Frågeställning 

 Vilka argument präglade den politiska debatten i den skotska folkomröstningen 2014?  

 Hur har skottarnas identifikation till Skottland respektive Storbritannien använts i den 

skotska folkomröstningen 2014? 
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2. Metod och Material 

Denna uppsats siktar på att beskriva den skotska folkomröstningen 18 september 2014 om en 

eventuell självständighet från Storbritannien. Jag har valt att använda en idéanalys med 

dimensioner som analysmodell. Med hjälp av en idéanalys tror jag mig kunna besvara 

uppsatsens syfte och frågeställning genom att redogöra för debatten inför folkomröstningen, 

då man i en idéanalys strävar efter att tolka hur något sagts och framställts. Att använda en 

idéanalys är vanligt inom statsvetenskaplig forskning eftersom man lätt kan koppla den till en 

politisk agenda. Den politiska agendan i denna uppsats är Skottlands folkomröstning 2014 

som engagerade allt från politiker och media till gemene man. I en idéanalys sätter man sin 

agenda i perspektiv till specifika aktörer, händelser som tänks påverka hur agendan 

uppkommit, spridits eller kommer att få för konsekvenser (Bergström & Boréus 2012: 156-

164). Folkomröstningen granskas här genom aktörerna ”Yes Scotland”, som är den kampanj 

som arbetat för en självständighet, samt ”Better Together”, som är den andra kampanjen som 

jobbat för att man ska behålla samarbetet inom Storbritannien. Den analysmodell som jag 

använder i denna uppsats är typisk för idéanalys nämligen dimensioner. Kärt barn har många 

namn. Man kan också kalla det för kategorisering och teman. Med hjälp av dimensionerna 

analyserar man det väsentligaste i debatten. Genom att använda mig utav dimensioner som 

verktyg kommer jag kunna analysera mycket empiriskt material, men med enkla medel. En 

analysram med hjälp av dimensionen har använts mycket inom politisk forskning. För att göra 

en så trovärdig analys som möjligt använder jag mig därför av så tydliga och strama 

dimensioner som möjligt (Bergström & Boréus 2012: 156-164). Dimensionerna jag använder 

är två till antalet, och kallas i uppsatsen identitet Skottland och identitet Storbritannien. Dessa 

bygger på identitetsforskning gjorda utav Stephen Reicher, Nick Hopkins, Kate Harrison, 

Frank Bechhofer och David McCrone. Stephen Reicher och Kate Harrison är professororer 

vid University of St Andrews i Skottland och studerar främst förhållandet mellan identitet och 

sociala strukturer. Nick Hopkins är lektor vid University of Dundee i Skottland och forskar 

främst om hur personlig identitet påverkas av sociala konstruktioner och grupptryck. David 

McCrone är professor vid University of Edinburgh. Frank Bechhofer var professor vid 

University of Edinburgh och har sedan dess forskat tillsammans med David McCrone om 

nationalism och nationsidentitet. De två dimensionerna, identitet Skottland och Identitet 

Storbritannien sammanfattas nedan.  

Identitet Skottland: Den skotska nationalismen har sedan präglat den skotska identiteten de 

senaste decennierna. Historiska konflikter med England har satt djupa spår i skottarnas 
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identitet. Det ser vi också genom de legender som skottarna stoltserar med. Att vara född, ha 

förfäder från eller att planera sitt framtida liv i Skottland är sådant som gör att man accepteras 

som skotte. Skotska institutioner, skolor eller lagar, som gör att man kan kategorisera ett ”Vi” 

eller ”De”, är också typiskt för de sociala konstruktioner som en sådan identitet utgör. Ian Bell 

skrev om hur man identifierar sig med likasinnade genom vad man inte identifierar sig med. 

Här handlar det alltså om att titta efter motsatser till Skottland eller sådant som varit negativt 

för Skottland som nation. Han hävdar också att den skotska identiteten växter när 

makthavarna försöker påverka väljarna att känna sig mindre brittiska eller när de agerat 

negativt mot Skottland i Westminister. Foley & Ramands kriterier för att den skotska 

identiteten visas genom att man ser positivt på framtiden är också med i dimensionen.  

Identitet Storbritannien: Identiteten präglas av multikultur och etnisk mångfald från hela 

världen. Identiteten handlar om centralisering utav den politiska makten samt att ha en tro på 

monarken och den protestantiska kyrkan. Britterna är positiva till en globaliserad värld, där 

man aktivt bidrar med fredsbevarande styrkor och andra hjälpaktioner i världen. Brittisk 

identitet är en social konstruktion som ständigt förändras i takt med att Storbritannien gör det. 

Westminister har en stor påverkan på hur Storbritannien styrs och därför blir det också ett 

verktyg i analysmodellen. Många som känner att de har en brittisk identitet är också trogna 

Westminister och den politik som förs.  

Eftersom de två kampanjernas båda hemsidor är borttagna från Internet är det numer inte 

möjligt att direkt undersöka hur deras argument fördes under själva kampanjen därifrån. 

Valkampanjer som förs i media i Storbritannien skiljer sig till stor del från hur det går till i 

Sverige. Till stor del går det ut på att få motståndarens kampanj att se så svag ut som möjligt 

och deras politiker som så opålitliga som man kan. Det är varken intressant eller givande i 

denna uppsats att studera smutskastning, så därför har jag valt att studera kampanjera utifrån 

deras 3 huvud argument. För att analysen ska vara trovärdig har jag inhämtat material från 

kampanjernas utskick till Skotska medborgare, aktörer som tar ställning för de två 

kampanjernas åsikter och för deras talan. Huvudargumenten har för oss som följde kampanjen 

varit tydliga. Patrick Leonard vid The Institute of Politics at Harvard University har beskrivit 

dessa i sin sammanställning utav det Skotska valet. Utifrån de tre huvudargumenten har jag 

sedan utvecklat vad argumenten innebär utifrån vinklade källor. Till exempel används här 

James Foley och Pete Ramands bok YES för att utveckla hur Yes Scotlands argument för att 

använda Nordsjöoljan till Skottlands fördel skulle gå till. Pete Ramand är en journalist som 

aktivt skrivit och jobbat för den skotska självständigheten. I boken YES skriver han, 
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tillsammans med James Foley, hur ett självständigt Skottland är möjligt och om skotsk 

respektive brittisk identitet påverkat kampanjerna på olika sätt.  James Foley är liksom Pete 

Ramand för ett självständigt Skottland och är djupt insatt i både debatten och fakta i hur 

självständigheten skulle påverka Skottland och Storbritannien. Eftersom de två kampanjerna 

till stor del är parlamentet i London mot parlamentet i Skottland har jag använt deras 

hemsidor för att beskriva hur de se på möjligheterna för ett fortsatt medlemskap i 

Storbritannien kontra ett självständigt Skottland. För att se hur materialet är vinklat till den 

ena eller andra kampanjen har jag utgått ifrån att parlamentet i London är för Better Together 

(vilket de gått ut och tillkännagivit) och därmed är deras material vinkat för den kampanjen 

och så vidare.  

Utöver kampanjernas argument är uppsatsen opartisk.  

Validiteten i uppsatsen ligger i min förmåga som forskare att rättfärdigt förklara och ta ut 

relevanta teorier samt i detta fall kampanjer och deras argument. Om någon annan gör en 

liknande undersökning med identitet i Storbritannien eller Skottland är jag övertygad om att 

resultatet kommer överensstämma bra med vad jag har kommit fram till i denna uppsats. 

Samma sak gäller de argument som används. De argument som i denna uppsats kallas 

huvudargument är de som jag är övertygad om att de flesta som följt valet skulle komma fram 

till är just de största och mest använda argumenten. Hade man däremot använt andra argument 

och använt samma dimensioner tror jag också att man skulle komma till samma slutsats som 

jag gör i denna uppsats; att Yes Scotland ter sig mer mot att man ska känna identitet för 

Skottland medans Better Together mer vänder sig mot siffror och att man ska tänka vad som 

är det mest rationella att göra.  

Efter detta metod och material avsnitt börjar uppsatsen med att analysmodellen beskrivs 

utefter relationen mellan Skottland och resten av Storbritannien. Detta är viktigt för att man 

som läsare ska förstå varför folkomröstningen växt fram och varför Storbritannien är splittrat. 

Att förstå bakgrunden gör också att man får bättre förståelse för de två dimensionerna och hur 

de har kommit att växa åt olika håll. Här presenteras de två identiteterna utförligt.  

Nästa avsnitt är kärnan i uppsatsen, nämnligen analysen. Här sammanställs de två 

kampanjerna Yes Scotland och Better Together och deras 3 huvudargument, efter varje 

argument analyseras det efter de två dimensionerna. Dimensionerna är sammanfattade på sida 

7-8 för den läsare vill använda denna lathund för att bättre förstå analyserna. Uppsatsen 

avrundas med en sammanfattning utav analysen för ja kampanjen och en sammanfattning utav 
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analysen för nej kampanjen. Därefter kommer en slutsats för hela uppsatsen som avslutas 

harmoniskt med mina egna reflektioner som har växt fram under uppsatsens gång. 

De avgränsningar som gjorts är främst att analysen görs från endast två dimensioner, samt att 

argumenten som listas per kampanj är tre till antalet.  
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3. Analysmodell 

Kampen för Skottlands självständighet har pågått i perioder så långt tillbaka i tiden som 800-

talet. Då landet har varit ockuperat och självstyrande i omgångar, har frihetskämpar och 

kungar friskt präglat den skotska historien. Några exempel är frihetskämparna William 

Wallace (1272-1305) och Rob Roy MacGregor (1671-1734). Krig och stridigheter mellan 

Skottland och England har förkommit i större och mindre skala och gör det fortfarande, men 

det ter sig på olika sätt. Ett av de mest minnesvärda, från Skotsk synvinkel, är Slaget vid 

Bannockburn. Engelskmännen hade på tidigt 1300-tal ockuperat flera skotska byar och slott, 

som låg i området kring Stirling och Bannockburn. De hade betydligt mer avancerad 

stridsutrustning och fler män än skottarna. Skottarna slogs tappert och slaget varade i flera 

dagar. Tillslut tvingades engelsmännen till reträtt. Skottarna må ha vunnit slaget, men kriget 

om självständighet pågick i många år framöver för att slutligen vinnas av engelsmännen på 

1330-talet (Oakland: 2011: 60).  En annan omtalad historia är den om kung Jakob den VI 

(1600-tal) av Skottland och kung Jakob den I av England. Jakob var en mycket omtyckt 

regent i Skottland och då han ombads att ta över även den Engelska tronen blev han Jakob den 

I där, men förblev Jakob den VI i Skottland. Populariteten spred sig inte till England och 

Jakob hade stora problem att få med sig adeln och parlamentet och fick flera konspirationer 

mot sig under hela sin tid som regent där. Trots motgångar jobbade Jakob aktivt för att ena 

länderna i en union som skulle gynna de båda. Efter Jakobs död lyckades man inte 

upprätthålla ett styre mellan Skottland och England särskilt länge (Oakland: 2011: xix, 62). 

Under 1600-talet misslyckades både det Engelska och Skotska kungahusen gång på gång med 

att säkra sina kungatroner genom tronarvingar och därför gifte kungahusen i länderna in sig 

fram och tillbaka med varandra samt med spanska och franska kungahus. Adeln växte sig 

starkare och i början av 1700-talet hade Skottland mist mycket av det förtroende man hade 

hos de klaner man hade och adeln krävde mer och mer av kungahuset. England knackade på 

dörren och man valde att ingå i en union för att förbättra båda ländernas förhållanden genom 

att undvika krig samt behålla några viktiga funktioner. (Oakland: 2011:5)  

1707 skapades unionen Storbritannien där England, Skottland och Wales fredligt samarbetade 

för ett gemensamt bästa. Drygt hundra år senare införlivades även Irland i unionen. När Irland 

delades till Irland och Nordirland 1922, blev Nordirland kvar i Unionen medan resten av 

Irland frigjordes. Unionen kallas idag för Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, på 

svenska Storbritannien. Unionen ägde på tidigt 1900- tal en fjärdedel utav jordens 

landmassor. Inkluderat vatten och hav ägde man hela 70 % av hela jordklotet. Efter världskrig 

och ett antal kriser inom det stora kungaväldet delades kungadömet upp och idag består 
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endast England, Skottland, Wales och Nordirland. Många utav de forna kolonierna stannade 

kvar i det så kallade samväldet (the Commonwealth), som bland annat innebär att man har 

kvar den brittiska monarken som sitt överhuvud och att man har ett utbyte kring 

demokratifrågor och kultur. Trots att så många länder lyckats slingra sig undan ett brittiskt 

styre är Skottland det första land som fått rösta om sin självständighet från Storbritannien 

(Foley & Ramand 2014:22).  

Det gemensamma parlamentet i London består av överhuvudet monarken, överhuset House of 

Lords och underhuset House of Commons. I parlamentet är de fyra medlemsnationerna 

representerade. Mest makt har numer underhuset. Parlamentet i London heter House of 

Parlament, men kallas Westminister på grund området det ligger i, och har kvar det största 

ansvaret för unionen och här har man också bestämmanderätt över ett antal frågor som bland 

annat ekonomi, försvars- och utrikespolitik.  

I Storbritannien har både kommunalt självstyre och självstyret bland de olika nationerna varit 

väldigt begränsat. Därför är senaste årens öppnande mot självstyre i bland annat Skottland 

mycket speciellt. Skottland har i perioder haft ansvar över sin förvaltning och sedan 1999, då 

man öppnade det skotska parlament i Edinburgh, har denna makt utökats markant. Trots att 

det egna parlamentet har inneburit större självstyre, ligger fortfarande den högsta beslutande 

makten hos parlamentet i London. Det skotska parlamentet utser sin egen regeringschef (First 

Minister of Scotland), men denne måste godkännas av monarken. Skottland har rätt att själva 

bestämma och besluta över sitt eget land, förutom de speciallagar som nämns ovan, vilket 

innebär att de har signifikant makt över vad som händer i landet, men endast möjlighet att 

påverka de mest betydelsefulla frågorna i London. (Brown, 2014). I och med införandet utav 

det skotska parlamentet 1999 ökades spänningen i relation till parlamentet i London. Ett av de 

största problemområdena var utrikespolitikiska frågor, där man nu hade helt andra åsikter än 

parlamentet i London, dock endast med möjlighet att påverka genom de invalda ministrarna i 

Westminister (Murray Pittock 2008: 166,178). Genom det nya parlamentet och därmed den 

ökade makten Skottland fick över sig själv, styrdes landet åt nya håll. Jämfört med när 

parlamentet infördes 1999, har skotsk och brittisk politik drivit längre och längre ifrån 

varandra. Förtroendet för det skotska parlamentet har varit relativt positivt. Dryga 40 % tyckte 

2005 att parlamentet hade haft en påverkan på deras liv, medan cirka 30 % ansåg att de hade 

haft en mycket liten eller ingen påverkan alls sedan parlamentets öppnande. Den yngre 

generationen ansåg sig i denna undersökning ha bättre koll på vad som händer i parlamentet i 

London jämfört med det i Edinburgh, då man i Westminister jobbar mycket för att uppdatera 



Linnéuniversitetet  19900802-5067 

Institutionen för Statsvetenskap   Jessica Bylund 

13 
 

elektronisk media om vad som händer där. Känslan av att skottar och andra britter är olika 

folk, växter sig starkare. Med landets förstärkta självkänsla inom politiken, har även landets 

turism och globala marknad ökat (Murray Pittock 2008: 177-178). Skottland kan, till skillnad 

från de andra länderna i Storbritannien, ses som mångkulturellt. Där finns olika religioner, 

språk och kulturer man identifierar sig med. Pittock uttrycker det som att vara skotte är en 

lokal identitet medan brittisk är en internationell identitet (Murray Pittock, 2008: 136). Sedan 

andra världskriget har en ny nationalism växt sig stark i Skottland. Här handlade det om att de 

skotska nationalisterna inte ville strida för ”Englands krig”. Det nationalistiska partiet Scottish 

National Party, SNP, växte sig starkt under 1960 talet och i valet 1968 fick man en tredjedel 

av rösterna. Under denna period såg man, inte bara i Skottland utan även i större delar utav 

Europa, att nationalistiska partier fick ökat stöd. SNP förde redan här en kampanj om att ”Det 

är Skottlands olja” och ”Kom ihåg Skottland”. SNP var populärt bland de yngre väljarna och 

man tror att partiet lyckats behålla dessa och därmed stått som ett av de största partierna i 

Skottland under de senaste 40 åren. SNP har gradvis sedan 1970-talet fått ökat stöd från de 

lägre samhällsklasserna och de med lägre utbildning. Från 60-talet har SNP utvecklas från att 

vara ett ”kom ihåg Skottland” till ett ”Fria Skottland” parti (Murray Pittock 2008: 55-59).  

Den 18 september 2014 var det en folkomröstning i Skottland. Frågan löd ”Bör Skottland bli 

ett självständigt land?” med svarsalternativen Ja respektive Nej. Skulle en majoritet röstat Ja i 

valet, skulle Skottland ha blivit ett självständigt land, dock skulle en hel del 

överenskommelser först göras mellan Skottland och Storbritannien. Skulle däremot en 

majoritet rösta Nej, skulle Skottland förbli medlem i Storbritannien. Det skotska parlamentet 

tog ansvaret för att genomföra folkomröstningen efter överenskommelse med parlamentet i 

London. Att valet växte fram, var mycket på grund av det skotska partiet SNP som vid denna 

tidpunkt regerade Skottland. För att rösta i valet var man tvungen att vara minst 16 år, brittisk 

eller irländsk medborgare bosatt i Skottland, EU medborgare bosatt i Skottland eller 

samväldetsmedborgare bosatt i Skottland. Alla väljare var tvungna att registrera sig i förtid för 

att rösta. Varken parlamentet i Skottland eller Storbritannien var neutrala inför omröstningen. 

Westminister var tydliga med att de önskade att Skottland skulle förbli en del utav 

Storbritannien och var den största aktören i kampanjen Better Together. Det Skotska 

parlamentet, också kallat Holyrood, med SNP i spetsen, tog aktivt ställning för självständighet 

och var ledande i Kampanjen Yes Scotland. Väljarna fick alltså två tydliga val – Ja med 

Skottlands parlament eller Nej men Storbritanniens parlament. 55,3 % av väljarna röstade Nej 
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och 44,7% röstade Ja. Resultatet blev att Skottland stannar kvar som en del av Storbritannien 

(Scottish Independence Referendum, 2014 & Andrew Black, 2014).  

Som ni säkert förstått vid det här laget är nationen Skottland och staten Storbritannien starkt 

korrelaterat med varandra. I boken Nationalism and Modernism (2000) beskriver Anthony D. 

Smith relationen mellan staten och nationen på så sätt att staten har den politiska makten över 

en nation och således utgör nationen ingen egen identitet utan staten, förutom de kulturella 

egenskaperna. Därmed kan vi endast göra en rättvis identifiering utav Skottland som en del av 

Storbritannien. Det innebär att, för att Skottland ska kunna identifieras som en fullständig 

nation, måste man ta tillbaka den politiska makten och därmed bli en egen stat. Smith (2000) 

argumenterar vidare att nationen och staten utgör en gemenskap, där likatänkande människor 

håller om varandra genom ett broderskapsband och där man är beredd att göra signifikanta 

uppoffringar för varandras bästa. Moderna nationer bör, enligt Smith, ses som en gemenskap 

där religion, språk och andra sociala faktorer spelar större roll än statens ideologier och 

krigsföring (Smith:2000: 75-77).  

Valet 2014 handlar om mycket mer än bara skillnaden mellan en nation och en stat. Skottarna 

stimulerades att välja med både hjärna och hjärta då båda kampanjerna vädjade till skottarnas 

känslor. Både den skotska och den brittiska identiteten har sin grund i samma kungadöme, 

som för inte så länge sedan var världens största. Den största svårigheten med att försöka 

beskriva de två identiteterna är var den brittiska identiteten slutar och den skotska tar vid, 

eftersom skottar varit delaktiga i det brittiska kungariket som allt från soldater till kyrkoherdar 

och handelsmän (Foley & Ramand 2014: 11-12). Våra nationer ser olika ut idag mot vad de 

gjorde för 100 år sedan och inte många skulle gå ut i krig för att man känner en stark identitet 

till sin nation. På samma sätt som nationer har utvecklats, har människor förändrat sitt 

förhållningssätt och den identifikation man känner med nationen. Man skulle kunna se 

nationalism och identitet till nationen som ett slags trick staten använder på sina medborgare 

för att kunna legitimera sina institutioner och få medborgarna att följa lagar och skatter 

(Bechhofer & McCrone 2009:3). Sällan tänker vi västerlänningar på vad vår egen identitet 

innebär, eftersom den vanligen sammanfaller med det territoriet vi bor i. Man kan säga att vi 

blir hemmablinda. Bor man i Frankrike räknas man som fransk med fransk identitet, franskt 

pass, talar franska och så vidare. Beger vi oss till mellanöstern ser det annorlunda ut. Om man 

frågar någon i norra Irak om de är kurder eller irakier får du ett betydligt snabbare svar än om 

du frågar en i England om han är engelsman eller britt. Det enkla svaret är självklart att man 

kan vara båda. Men var är det som skiljer dem åt? (Bechhofer & McCrone 2009:1-3)  
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Identitet Skottland 

Med detta sagt, finns det en skotsk identitet som har växt sig starkare och starkare de senaste 

decennierna. Den skotska identiteten har länge varit associerad med nationalistiska politiska 

intressen. Skottarna enades i historiska konflikter mot engelsmännen och är stolta över sina 

skotska traditioner. De har tre olika språk och man skiljer också på kulturen mellan 

höglandandet och lågländerna. Rivalitet inom Skottland finns bland annat mellan storstäderna 

Edinburgh och Glasgow. Även om nationen har en stark identitet, är man inom landet 

uppdelat i olika delar (Oakland: 2011:76). Foley och Ramand (2014) menar att den skotska 

identiteten har sina rötter i välkända legender som William Wallace och slaget om 

Bannockburn. De känslor som många vill känna och uttrycka för sitt land blir sanna då ett 

folk enas kring historia och framtidsplaner. På detta sätt växer en gemenskap och identitet 

fram. Skotts stolthet representeras ofta med säckpipor och kiltar. Men det är givetvis mer än 

materiella ting som gör att skottar känner identitet och gemenskap till varandra. Många av de 

saker vi associerar skottarna med representerar just krigsföring eller forna erövringar (Foley 

& Ramand 2014:47).  Kriterium för att ses som skotte handlar ofta om att vara född i 

Skottland, ha förfäder från Skottland, dialekt eller att klä sig skotskt eller gå i den skotska 

kyrkan (Scottish National Church). Är man uppväxt i Skottland påverkas man dessutom utav 

de institutioner man en del av såsom skotsk skola och skotska lagar. Identitet handlar alltså 

om att kunna kategoriseras som antingen ”en av oss” eller ”en av dem” (Bechhofer & 

McCrone 2009:6,13). Foley och Ramand (2014) argumenterar för att SNP och Yes Scotland 

kampanjen friskt försöker övertala skottarna att identifiera sig som skottar för att vara 

optimistiska inför vad ett självständigt Skottland skulle kunna innebära (Foley & 

Ramand:2014:13) Ian Bell däremot menar att de gör detta genom att få väljarna att känna sig 

mindre brittiska (Bell, the Herald, 2013: maj 17).  

En undersökning som gjorts utav Stephen Reicher, Nick Hopkins och Kate Harrison (2009) 

visar att ens sociala identitet först uppenbaras för en själv när man lämnar sitt närområde eller 

bekvämlighetszon. Vad man då oftast upplever som egenheter eller det som sticker ut, är 

också samma som är det man identifierar som skotskt. Det är först i förhållande till något som 

är annorlunda som man kan se det som är typiskt för sin egen kultur och sociala identitet. 

Reicher, Hopkins och Harrison skriver också om vilka kriterierna är som avgör om man 

räknas som skotte eller inte. De listar upp att antingen vara född i Skottland, ha förfäder från 

Skottland, tala skotska eller planera för ett liv i Skottland (Reicher, Hopkins & Harrison, 

2009: 35). En undersökning gjort i Skottland, som presenterades under våren 2013 i the 
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Herald, undersökte hur skotska eller hur brittiska skottarna kände sig och visade på att 23 % 

av skottarna kände sig som skottar och inte britter medan 30 % identifierade sig som mer 

skotska än brittiska. Ian Bell argumenterar i artikeln om att identifikation handlar om vad man 

inte identifierar sig med snarare än vad det är man identifierar sig med. Alltså innebär det att 

identifiera sig som skotte för det mesta handlar om att inte vara britt, inte vara amerikan, inte 

vara asiat etc. (Bell, 2013).  

Identitet Storbritannien 

Efter andra världskriget genomgick Storbritannien en slags revolution där de fattigare 

klasserna i samhället fick mer att säga till om. Välfärdsstaten med gratis tandvård och 

sjukvård växte fram och det var inte längre lika dåligt att vara utav en brittisk medelklass. Det 

är fortfarande stora klyftor mellan den övre och den undre klassen i Storbritannien, men inte 

lika förödande som det var förr (Foley & Ramand 2014: 37).  

Invandringen till Storbritannien har alltid varit stor och multikulturism präglar därför den 

brittiska identiteten. Sedan starten på unionen 1707 har brittisk identitet främst handlat om 

den centraliserade staten med den gemensamme monarken, lagar, institutioner och en 

protestantisk kyrka. Under 1800-talet associerades britterna med det viktorianska styret och 

en industrialisering som snabbt spred sig till västerländerna i Europa. Länge var brittisk 

identitet associerat med en negativ engelsk attityd, men numer handlar den snarare om en 

inkluderande attityd mot globalisering, multikultur och tolerans inom och från de fyra 

nationerna. Eftersom den brittiska identiteten förändrat under åren, beroende på politiska 

förändringar, invandring och olika ekonomiska förhållanden, bör man se brittisk identitet som 

en social konstruktion snarare än anknutet till en specifik etnicitet eller folkslag (Oakland: 

2011:74-78). 

Foley och Ramand argumenterar i sin bok ”Yes” för att den kampanj som förs inför 

folkomröstningen i stort sett handlat om Storbritannien och inte om Skottland. Alltså har den 

brittiska identiteten haft enormt stor påverkan på hur utfallet av valet såg ut.  

Politiken som förs i Westminister anses främst vara ”internationalistisk” och neutral (Foley & 

Ramand 2014:39f) Hela Storbritannien är multikulturellt och har blivit det eftersom de har 

haft en betydande roll i världshistorien. Även om partier inte själva jobbat aktivt för att folket 

ska känna en identitet för landet, har man lyckats med det. Många britter har ett genuint 

förtroende för Westminister och på att de ska lyckas få Storbritannien på fötter igen och skapa 

en stark stat och ljusare framtid (Foley & Ramand 2014:41). I många delar av Storbritannien 

menar man att ”Brittishness” innebär att ta ställning för den speciella politiken som 
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Westminister genererar. Storbritannien ska fungera som ett paraply och att identifiera sig med 

det innebär också att man identifierar sig med något större än bara sig själv och det närmsta 

man ser i sin omgivning (Bechhofer & McCrone 2009:1-2).  

4. Analys 

I Analysen är uppdelad i två delar. Den första delen beskriver ja kampanjen Yes Scotland och 

dess tre huvudargument. Efter varje argument följer en analys utifrån identitet Skottland och 

därefter en analys utefter identitet Storbritannien. Därefter följer nästa kampanj som är Better 

Together och deras tre huvudargument. Även här analyseras varje argument utifrån 

dimensionerna identitet Skottland och Identitet Storbritannien. Analysavsnittet avslutas med 

en sammanfattning av analysen för ja kampanjen och en sammanfattning för nej kampanjen.   

Yes Scotland  

Scottish National Party, SNP, var det parti som främst jobbade för ett självständigt Skottland. 

Partiet har länge varit en del i den skotska politiken och som namnet säger är det ett 

nationalistiskt parti. 1999 ökades den skotska makten, då man öppnade parlamentet i 

Edinburgh och under de första valen fick partiet lite under 30 % av folkets röster. Under valet 

2007 var SNP det parti som fick flest röster och lyckades då skapa en minoritetsregering, 

vilket innebar att man nu störtat över 50 år av Labours dominans i Skottland. Partiledare 

Salmond blev landets första nationalist som ”First Minister of Scotland”. I Valet 2011 

lyckades Partiet med att vinna en majoritet och därmed fick man igenom förslaget med en 

folkomröstning för ett självständigt Skottland – som skulle hållas inom 5 år. 2012 skrev man 

under, tillsammans med premiärminister David Cameron, att en folkomröstning skulle hållas i 

september 2014 och att Skottlands parlament själva skulle stå för det praktiska genomförandet 

utav folkomröstningen (Broughton, Scottish National Party, SNP).  

Enligt en artikel publicerad av The Institution of Politics at Harvard University är kampanjens 

huvudargument att Skottland bör bli ett självständigt land som ska finansieras genom 

Nordsjöoljan som tas upp i Skottland. Med en stabil ekonomi kan man sedan fokusera på ett 

mer påkostat socialt skyddsnät för de skotska medborgarna. Ett tredje argument handlar om 

hur man aktivt jobbat mot Westministers politik och hur den skiljer sig från de allmänna 

politiska åsikterna i Skottland. En självständighet hade inneburit att man kan se till Skottarnas 

intressen på ett bättre sätt än vad de görs idag (Leonard: Yes Scotland or Better Together)  

Argument 1. Oljetillgångarna borde stanna i Skottland. En utav de mest omtalade ämnena i 

debatten har varit kring oljan i Nordsjön. Genom oljan skulle Skottland ha en stor ekonomisk 
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fördel vid uppstarten av det nya landet. Tack vare oljetillgångarna skulle Skottland kunna vara 

fri från skulden de skulle ta över från Storbritannien inom 5 år (Oil of Scotland, 2012 (1). Den 

olja som hittills har tagits upp av Skottland i Nordsjö har gått oavkortat till Storbritanniens 

förfogande. Genom oljan har unionen finansierat krigsföring och räddat banker som 

misslyckats med att gå runt. Felanvändningen av oljan har resulterat i den sämsta 

ekonomiförlusten i brittisk historia. (Foley & Ramand 2014:110, & Oil of Scotland (2). Det är 

i stort sett omöjligt att veta hur mycket olja det finns kvar under Nordsjön, men 2008 gick 

BBC ut med nyheten att man tror att det finns mer olja i Nordsjön än man tidigare beräknat. 

Oljan skulle alltså räcka i flera decennier till och kunna göra Skottland till ett utav Europas 

rikaste länder (Millar, 2008, Foley & Ramand 2014:112). Efter Margaret Thatchers 

framgångsrika, men omdiskuterade styre, förstärktes Storbritanniens ekonomi på ett sätt den 

inte gjort på länge. För att få ekonomin att växa hade Thatcher bland annat sålt av stora 

brittiska tillgångar till privatpersoner. Efter hennes brutala metoder kvarstod ett splittrat 

parlament, som inte längre klarade av att föra den brittiska ekonomin lika starkt som folket 

hoppades. Hade det inte varit för den skotska oljan, hade Storbritannien troligen varit i total 

ekonomisk katastrof vid tidigt 1980-tal. Att tala om ekonomi är alltså ingen stor hit i 

Storbritannien och kanske har det därför varit en viktig men svår del att sätta sig in i 

kampanjen (Foley & Ramand 2014:22f) Skottlands största exportvaror är olja, turism och 

whiskey. Otvivelaktligen har Skottland mycket att erbjuda världen och därmed en god grund 

att ha en stabil ekonomi som ett självständigt land. Skottland ses redan som en rik nation, men 

det skotska folket lever inte i rikedom. Genom att kontrollera landets egna skatter och utgifter 

skulle landet kunna blomstra som en välfärds samhälle (Scotreferendum (1). Då Skottland är 

ett relativt litet land till ytan och med knappa 5 miljoner invånare skulle detta innebära att 

man som självständiga troligen skulle vara ett utav landets rikaste länder räknar med BNP per 

capita (Frisby, 2014).  

Identitet Skottland: argumentet vädjar inte i första hand till att skottarna ska känna identitet 

med Skottland utan man vänder sig snarare till hjärnan och de ekonomiska aspekter som oljan 

för med sig. Ansvarsutkrävandet mot Storbritannien och vad de hittills gjort med de pengarna 

man tillsammans tjänat, handlar om att man tycker att Westminister gjort fel som investerat i 

att betala pengar till banker och krigsföring som inte gynnat Skottland. Identiteten lyser 

igenom att det är Skottlands olja och att Skottland därmed bör få behålla inkomsten för den. 

Ekonomin ser positiv ut för ett självständigt Skottland. Den skotska identiteten ses här mer 

indirekt i att man genom att ha en egen stark ekonomi skulle kunna utveckla Skottland till ett 
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bättre samhälle för alla att leva i för de minoriteter som bor i landet. Ian Bell argumenterade 

tidigare för att Yes Scotlands taktik för att få skottarna att identifiera sig som sådana borde 

vara att få väljarna att inte identifiera sig med Storbritannien. Genom att i argumentet ovan 

trycka på en negativ del i unions historia bör skottarna känna mindre för Storbritannien och 

mer för Skottland. Däremot vänder sig argumentet inte särskilt mycket mer än så mot 

skotarnas känsla för identitet gentemot landet. 

Identitet Storbritannien: Den brittiska identiteten är något neutral och internationell. Därför är 

det föga förvånande att de pengar man fått in för oljan (som tagits upp i unionen) också går 

till att stärka unionen internationellt med krigsföring och fredsbevarande. Storbritannien har 

länge varit involverad i världspolitiken och genom att skicka styrkor till utsatta länder eller 

rädda de brittiska bankerna borde snarare ses som något positivt än negativt. Även om 

resultatet av det inburit att man står med en stor skuld, har man rent samvete och därmed blir 

oljeanvändningen legitim. Kritiken mot en före detta premiärminister visar att argumentet tar 

ett stort steg från identitet med Storbritannien. Att Storbritannien är neutralt och 

internationellt motsägs också genom att Thatcher snarare förde unionen mot privatisering och 

att britterna identifierar sig med staten. Det blir svårt att se det så när staten säljer ut sig själv 

till överklassen utan att man får ut något av det i långa loppet. 

Argument 2. Uppbyggnad utav sociala strukturer. Genom att Skottland blir självständigt 

skapas fler jobb och därmed får man in fler skattebetalare, gladare medborgare och ett rikare 

land. Jobben blir till av den administrativa processen i att bygga ett nytt land, utöka 

sjukvårdssystemet samt förbättra levnadsförhållanden för hela det skotska folket. Man har 

sedan 1999 själva kontrollerat sjukvården i landet, men i och med en självständighet skulle 

Skottland ha total kontroll över hur stora medel man lägger på sjukvården och därmed skapa 

bättre vård för de fattigare och mer utsatta delarna av landet (The Scottish Government, 2013 

& the Electoral Commission, 2014). Ett självständigt Skottland skulle kunna erbjuda fri 

sjukvård för barn och jämställda löner. Skottland ska enligt Yes Scotland också jobba aktivt 

för att minska på diskrimineringen av kvinnor och minoriteter. Holyrood ska kvotera in 

jämställdhet av bland annat kvinnor, olika religioner och sexuella minoriteter (Foley & 

Ramand 2014:114–115).   

Inte bara i Skottland utan i hela Storbritannien blir de rikare och rikare samtidigt som de 

fattiga fattigare. En självständighet sägs ska reglera minilöner och öka den så kallade ”wealth 

tax” som ska göra att de som tjänar mest i samhället ska dra sitt stå till stacken genom att 

betala mer skatt och att de som tjänar minst därmed kommer kunna leva bättre på sina löner. 
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(Meancher, 2012 & The Scottish Government, 2013). Genom att ge medel och de lägre 

klasserna rätt att påverka beslut på arbetsplatsen kommer de lägre klasserna växa sig starkare 

och kunna kontrollera vart arbetsmarknaden är på väg (Foley & Ramand 2014:116)  

Identitet Skottland: stolthet och gemenskap är det som Foley och Ramand främst menar på är 

det som skapar en identitet. Argumentet för att väljarna ska tro på ett rikare Skottland vänder 

sig väldigt mycket till känsla och identitet snarare än materialistiska för/nackdelar. Här 

trycker argumentet för att väljarna känner gemenskap snarare än att vad man inte känner 

identitet med. Detta är det första utav huvudargumenten som använder Foley och Ramands 

taktik att försöka få med sig folk genom att till större del att vara optimistisk inför framtiden 

snarare än att fokusera på vad som inte varit positivt hittills. Argumentet överensstämmer med 

vissa kriterier i identiteten.  

Identitet Storbritannien: Den brittiska identiteten handlar till viss del om att vara internationell 

och mångkulturell. Denna öppenhet och ett fungerande NHS(national health system) visar på 

att man har skapat en grund i just vad argumentet vill utveckla. Alltså frånsäger man sig här 

inte vad som gjorts tidigare i unionen, bara att man som eget land skulle kunna göra det bättre. 

Argumentet går dock inte i linje med att hålla med om en brittisk identitet, men den frånsäger 

det inte heller helt.  

Argument 3. Makten till Skottland. Några av de argument som man fört för kampanjen har 

varit att man vill ta över ansvaret för Skottland genom att flyttat den politiska makten till 

Skottland. Här finns en del underliggande antaganden såsom att det förs olika politik i 

Holyrood och Westminister och därför behövs en egen stat, ett parlament som det skotska 

folket vill ha – och att denna ansvarar över all politik och makt. Även om Skottland de senaste 

åren har fått ett utökat självstyre är, detta inte något som kan tänkas fortsätta öka så länge 

landet inte blir självständigt. Unionen har fortfarande ansvar över de tyngsta frågorna inom 

såsom försvar och skatter. För att Skottland ska få total kontroll över sig själv krävs alltså att 

man röstat Ja för självständighet. Den makt som Skottland idag har över sig själv är med 

andra ord den makt man kommer att fortsätta ha vid resultatet Nej i folkomröstningen 

(Scotreferendum, 2014 (2) & Scotreferendum, 2014 (3)). Genom självständighet skulle 

parlamentet i Edinburgh styra helt över landet. Valet 2016 skulle bli det första där Skottarna 

själva kunnat bestämma vilka som ska styra landet med den återtagna makten från 

Westminister (Scotreferendum, 2014 (4). 
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Analys Identitet Skottland: Det är tydligt att om man vill ha all politisk makt till Skottland, 

känner man identitet till Skottland. Ian Bells kriterium för identitet handlar främst om vad 

man inte identifierar sig med och det ser vi tydligt här. Det främsta argumentet är att 

Westminister inte bör ligga i Westminister och då blir alternativet att flytta över all makt till 

Holyrood. Här ser vi att grundvärderingen i den Skotska identiteten med att den politikiska 

makten bör vara i Skottland totalt stämmer överens med skotsk identitet.  

 

Analys Identitet Storbritannien: Det man främst känner identitet med för Storbritannien är den 

politik Westminister för och de ekonomiska aspekterna man får ut av den politiken. Detta 

argument handlar just om motsatsen och att man bör ta makten från Westminister. Därför 

överensstämmer argumentet inte med brittisk identitet.  

Better Together  

Här var det främst tre partier (the Tories, Liberal Democarats och Labour) som förde 

kampanjen för att Skottland skulle stanna i unionen, vilket i sig är noterbart då det är dessa 

partier som styr i Westminister och i vanliga fall jobbar mot varandra och inte med varandra.  

Inget utav partierna har någon nationalistisk anknytning och förlitar sig inte på att väljarna 

känner identitet till någon av nationerna i vanliga fall. Sällan har Better Together kampanjen 

ens blivit tillfrågad om nationsidentitet och därför vet vi mycket lite om deras egen syn på det. 

Den enda vi vet är att de inte identifierar sig med anti-brittiska rörelser och de ser dessa som 

sina fiender (Foley & Ramand 2014:39, 43-44,76). Kampanjen byggde alltså på de mest 

framgångsrika partierna i Storbritannien, men levde på donationer från framgångsrika 

människor som allierat sig med partierna. Hela kampanjen styrs och betalades för av den 

brittiska eliten, både genom högt uppsatta politiker som talar öppet och genom nätverk som 

styr den högre brittiska samhällsklassen.  Det brittiska Labour har länge försöka att dra sig 

undan från de andra partierna i Westminister, men med den starka kopplingen partiet har till 

det skotska Labour blev det självklart att de skulle vara med och samarbeta i kampanjen. 

(Foley & Ramand 2014:77). Skotska Labour var det parti som under 1990-talet var involverat 

i att bygga upp samarbetet mellan Westminister och Holyrood.  Då man haft den högsta 

styrande makten i Skottland under ca 40 år, la man också grunden i det skotska parlamentet. 

Från att parlamentet öppnades 1999 till 2011 stod partiet för samtliga ”First Minister of 

Scotland”-positioner. (Scottish Labour, History).  

Enligt The Institute of Politics at Harvard University vilar Better Together kampanjens 

huvudargument på den ekonomiska stabiliteten i Storbritannien som gynnar hela den brittiska 
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unionen. Better Together bygger kampanjen på att partnerskapet mellan Westminister och 

Holyrood ger ett stabilt samarbete som krävs för att fortsätta ha en stark global status. 

Samarbetet gynnar Skottland genom att de har stort eget bestämmande men fortfarande tjänar 

på den globala status Storbritannien har i resten av världen med handelspartners, EU-

medlemskap och så vidare. Det tredje och sista huvudargumentet handlar om att det är 

oansvarsfullt av Skottland att utsätta sina medborgare och nästkommande generationer för en 

så osäker framtid som det innebär att starta ett nytt land. Ingenting är säkert med vad som 

skulle kunnat hända om man blivit självständiga (Leonard: Yes Scotland or Better Together).  

Argument 1. Skottland och Storbritannien är beroende utav varandra. David Cameron – 

Storbritanniens premiärminister – gick redan i februari 2013 ut med att han önskade se 

Skottland som en fortsatt del utav Storbritannien. Han erkänner att Skottland har både 

ekonomi och andra medel som gör det möjligt för Skottland att vara självständigt, men menar 

att folkomröstningen istället handlar om huruvida man borde vara det eller inte. Genom att 

stanna i unionen är man ”rikare tillsammans – fattigare själva” (Philip, 2013). Det brittiska 

parlamentet ger styrka, trygghet och stabilitet för Skottland och Skottland ger Storbritannien 

bättre legitimitet (the Electoral Commission, 2014). Att dela på oljan är fördelaktigt för alla 

parter. Den andra sidan på myntet om oljedebatten har handlat om att hela Storbritannien har 

rätt till oljan som tas upp i Skottland. Oljeådran råkar ligga just vid Skottlands kust, men hade 

vi tyckt att det var lika rätt att Wales hade behållit den för sig själv om den tagits upp utanför 

deras kust? Oljan tillhör hela unionen då alla 4 länder varit med och finansierat att ta upp den, 

sälja den och sedan spenderat pengarna. Att Skottland ska växa sig rikt på oljan men lämna 

resten utav Storbritannien med en stor skuld, är ansvarslöst och själviskt mot resten utav 

unionen. Oljan kommer kunna fortsätta tas upp i 100 år till och därmed kommer hela unionen 

kunna växa sig rikare tillsammans.  (Oil of Scotland, 2012 (1) & (oil of Scotland, 2012 (3)).  

Identitet Skottland: Inget i argumentet talar för en skotsk identitet.  

Identitet Storbritannien: Storbritanniens mångkulturism gynnas av att Skottland stannar – och 

det är vad argumentet handlar om.  Genom att se till den brittiska identitetens styrka och 

trygghet vädjar man till att känna för Storbritannien. Den brittiska identiteten handlar till stor 

del om den centraliserade makten och argumentet visar på detta flera gånger. Först ser vi det i 

David Camerons uttalande om att man har det bättre tillsammans, och att alla är rikare 

tillsammans och fattigare ensamma. Vi ser det också i att man försöker få skottarna att tänka 
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på hur oljetillgångarna skulle kunna hjälpa hela unionen och hur man som stat kommer kunna 

växta tillsammans med den.  

Argument 2. Tror på att den högsta makten bör ligga hos Westminister. Westminister har satt 

upp de lagar man lever efter idag, med undantag på några som grundats i Edinburgh de 

senaste åren. Militär och försvarspolitik bör fortsättas handskas utav Westminister för att få ut 

det bäst möjliga. I de flesta fallen är Storbritanniens främsta intressen de samma som 

Skottlands. Därmed får Skottland bättre internationellt anseende om man stannar i unionen 

och får sin talan förd från Westminister, än att riskera att stå utanför den viktiga 

världspolitiken som i slutändan påverkar landet (Wright, 2014).  

Om Skottland hade valt att bli självständiga hade det inte bara påverkat Skottland – utan hela 

Storbritannien och även deras handelspartners och EU-samarbeten. Skulle Skottland bli 

självständigt är man inte garanterade ett medlemskap i EU. Det enda sätter att garantera 

skottarna att man fortsätter vara EU medborgare är alltså att stanna i Storbritannien. EU:s 

president Barroso gick i december 2012 ut och sa, att oavsett vilken del av ett EU-land som 

gör sig självständiga, måste man ansöka om ett medlemskap som vilket annat land som helst. 

Detta innebär att Storbritannien skulle förbli medlem medan ett nyskapat Skottland skulle 

behöva göra en ny ansökan för att få gå med igen. Skottlands främsta handelspartners är 

Storbritannien och en självständighet skulle antagligen resultera i att det blir dyrare att sälja 

sina varor. Att försvåra för både Skottland att sälja sina varor och för övriga Storbritannien att 

importera varor från Skottland är en onödig komplikation som inga av länderna behöver. I 

Storbritannien har man en statlig välfärd, NHS, som gäller i alla länder i Storbritannien. 

Skulle du bli sjuk när du semestrar i Wales har du alltså rätt till gratis sjukvård, tandvård etc. 

(Grice, 2012)  

Identitet Skottland: Det attribut vi ser som överensstämmer med den Skotska identiteten är 

hur man kategoriserar skottar för sig och britter för sig. Man talar om att tillsammans kan vi 

fortsätta stärka staten men om Skottland skulle bli självständigt skickar drar de ner 

Storbritannien i fallet.  

Identitet Storbritannien: Även i detta argument handlar mycket om att man är positiv till en 

centraliserad stat. Genom staten har både Storbritannien och Skottland starka band till EU och 

andra handelspartners som underlättar för ekonomi och fred. Man försöker tala till den 

brittiska identiteten med gränsöverskridande samarbeten och handelspartners som en trygghet 

att luta sig mot. I argumentet skrämmer man om hur Skottland skulle kunna sluta med att stå 
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utanför EU och att man säkerligen skulle stå utanför ett tag innan man fått ansökan godkänd. 

Sociala rättigheter som man har inom staten, här exemplifieras NHS, skulle försvinna för 

skottarna i och med en självständighet. Här trycker man alltså på hur man som stat förser 

medborgarna med gratis sjukvård som de skulle stå utan i en självständighet, vilket säkerligen 

skrämmer många. Ur ett mångkulturellt perspektiv handlar argumentet om att unionen främjar 

internationellt samarbete, handel och hälsa.  

Argument 3. Osäkerheten som följer självständigheten och klarheten med att stanna i 

Storbritannien. Ja, det är alltid kul att spekulera i vad som skulle kunna bli av ett nytt land. 

Politiker och medborgare vill alla det bästa men faktum stod klart tidigt i debatten – man kan 

inte veta vad som händer i framtiden. Med en majoritet som röstar för NEJ i folkomröstningen 

vet man vad som händer. Skottland stannar i Storbritannien med kontrollerat självstyre i 

Edinburgh och unionen samarbetar på det sätt den gjort hittills. Medborgare har rätt att fritt 

vistas och jobba inom unionen och EU samt man behåller pundet som valuta. Det enda man 

kan veta med självständigheten är just att Skottland blir självständigt. Därefter följer 

decennier utav skapandet utav det nya Skottland (Scotreferendum , 2014 (5) & the Electoral 

Commission, 2014).  

Identitet Skottland: Argumentet är menat att vara negativt för ett självständigt Skottland och 

därmed finns det inget som talar för den skotska identiteten.   

Identitet Storbritannien: Genom att se till tryggheten med Storbritannien känner väljaren igen 

sig i vad man kommer få ut av att rösta nej i valet. Argumentet pekar på ekonomi och valuta 

som exempel på det som redan styrs i Westminister och hur man vet vad detta innebär för 

individerna. Argumentet bygger på att man känner tillförlitlighet för Westminister och för 

Storbritannien som stat. I argumentet ser man att flera kriterier uppfylls och överensstämmer 

med identitet Storbritannien. Även i här ser vi, lika som i argument 1, att man vänder sig till 

väljarnas logiska tänkande snarare än att riskera Skottlands framtid för en känsla eller en 

dröm. 

Sammanfattning analys Yes Scotland: Argumenten som förs handlar till stor del om 

identifiering till en skotsk identitet. Kampanjen vänder sig också till att se möjligheter i 

Skottland och att man som skotte ska se hur landet är rikt på tillgångar som kan göra att 

livskvaliteten för alla inblandade skulle öka. Som tidigare nämnt handlar nationell identitet bl 

a om att identifiera sig genom vad man inte är. Därigenom kan vi se att Yes Scotland gång på 

gång använder sig utav att smutskasta Storbritannien och Westminister för att kunna visa på 
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hur man skulle kunna förbättra politiken om man är ett självständigt land. Stolthet och 

gemenskap är en annan sak som visar vad vi identifierar en nation med. Detta visas i 

kampanjen genom att man beskriver hur man gemensamt kan förbättra för alla skottar. Bättre 

skolor, sjukvård och lockelser med att man ska få ut vad man vill av politiken, visar på att 

kampanjen jobbar aktivt med att skilja på ”vi och de”. Den brittiska identiteten handlar om 

mångfald, gemenskap och ekonomisk trygghet. I kampanjen kritiseras unionen mycket. I alla 

de tre argumenten kan man se hur nationsidentitet till Skottland präglar och förstärker 

argumenten. Den Brittiska identiteten kan ses på några ställen, till exempel att en del sociala 

instutioner man vill bygga i Skottland härstammar från unionen. Överlag finns dock inte den 

brittiska identiteten att hitta i de tre argumenten för att det skulle kunna påverka.   

Sammanfattning analys Better Together: Argumenten handlar till stor del om Skottland 

även om de är från kampanjen Better Together. Man sammankopplar här positiva aspekter 

med Storbritannien och samarbetet inom unionen. Handelsparters, EU medlemskap och 

liknande är betryggande faktorer som främjar unionen. Genom att poängtera dessa gång på 

gång, lyckas man med att stärka Westministers position i unionen och legitimera deras politik, 

vilket är vad den statliga identifikationen handlar om. Främst handlar argumenten om olika 

samarbeten och hur dessa påverkar unionen negativt om Skottland skulle bli självständigt. 

Kriterier som mångkulturism blir därmed relevanta då man försöker vända sig till alla 

individer inom unionen. Det starkaste kriteriet, och också det som påverkar mest i de tre 

argumenten, är den centraliserade staten och hur denna anses göra gott för unionens 

medborgare. På det hela taget kan man säga att Better Together kampanjen vänder sig mest 

till väljarnas logiska tänkande. 
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5. Slutsats  

Syftet med denna uppsats var att beskriva den skotska folkomröstningen utifrån hur den växt 

fram, kampanjerna i den samt deras huvudargument. Målet var också att lyfta fram forskning 

kring nation respektive statlig identitet och hur detta kan ha påverkat folkomröstningen.  

Nedan ges en återblick och sammanfattning på hur frågeställningen besvarats i uppsatsen. 

Vilka argument präglade den politiska debatten i folkomröstningen? Denna fråga besvaras 

under uppsatsens analysdel. Huvudargumenten för ja kampanjen handlar om att skapa ett 

ekonomiskt grund genom Nordsjöoljan som tas upp i Skottland. Kampanjen utgår från att 

unionen snärjt Skottland på rikedomarna från oljan genom att investera pengarna på dåliga 

sätt. När man sedan har en god ekonomi att stå på ska det skotska sociala skyddsnätet byggas 

ut. Bättre sjukvård och mer utlovas. Det tredje, och sista, argumentet handlar om att 

Skottlands invånares politiska åsikter skiljer sig från den politik som förs i Storbritannien. 

Man anser att om Skottland själva haft full makt över landet hade man kunnat föra en politik 

som gynnar Skottland. Huvudargumenten för nej kampanjen är att unionen främjar alla länder 

i Storbritannien, och inte minst Skottland. Ett fortsatt medlemskap i Storbritannien innebär ett 

garanterat medlemskap i EU och man säkrar handelspartners och militärt skydd som annars 

skulle behövas byggas upp från början. Det tredje och sista argumentet som tas upp för nej 

kampanjen är tryggheten Storbritannien ger inom unionen medan ett självständigt Skottland 

skulle kunna sluta hur som helst. Ovissheten i att starta ett nytt land skrämmer både 

Storbritannien och Skottland.  

Hur har skottarnas identifikation till Skottland respektive Storbritannien använts i 

folkomröstningen? Den frågan besvaras under analysavsnittet genom att analysera 

kampanjerna utefter de två dimensionerna, identitet Skottland och identitet Storbritannien. 

Analysen visar att de två identitets-dimensionerna har påverkat argumenten som fördes innan 

folkomröstningen. Starkast är relationen mellan Yes Scotlands argument och Identitet 

Skottland, men vi kan även se att relationen mellan Better Together och Identitet 

Storbritannien överensstämmer. 

Överlag kan man säga att ja sidan riktar argument mer mot väljarnas hjärtan och känslor för 

nationen Skottland medans nej sidan snarare vänder sig till väljarna logik och trygghet med 

att stanna i Storbritannien.  
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Egna tankar i relation till uppsatsen. 

Undertiden jag har gjort min förundersökning om identitetsforskning har en inre konflikt växt 

fram. De finns de som har menat på att det inte är en tillräckligt god grund att bygga en 

forskning på sociala konstruktioner, samtidigt som det är bevisat hur nationell identitet styr 

människors agerande. En av riskerna med just nationsidentitet är hur man tänker ”vi eller de 

andra” vilket endast skapar segregation. Än idag förekommer våldshandlingar och väpnade 

konflikter till följd av sociala konstruktioner och nationell identitet. Så sen som under 2014 

återtog Ryssland Ukrainas Krim där en majoritet utav ryssar, och rysk-positiva människor 

bodde.  Man behöver inte åka längre bort än till Lessebo för att se hur vi är påverkade utav 

identitet beroende på vart vi kommer från. Oenigheter mellan statsbor och bönder går tillbaka 

långt i tiden och fördomarna kommer antagligen inte sluta bara för att vi erkänner att vi har 

olika syn på hur man lever sina liv bäst.  

Sverigedemorkraternas växande påverkan på vårt land, nationalismen som breder ut sig i 

Europa samt den ökade fientligheten mot muslimer i våra länder gör att 2000-talet mer och 

mer påminner om ett kallt krig som väntar på att bägaren ska rinna över.  

Jag vill också poängtera hur mycket gott som kommer ut ur identifiering med både nation och 

närområde. Sociala konstruktioner som denna är en viktig del för att vi ska kunna fungera 

som människor och sociala varelser och går inte att bortse ifrån varken i vår förståelse för 

olika samhällskonstruktioner eller i våra behov för att må bra. Därmed har jag övertygat mig 

själv att det är bra att öka förståelsen för hur indentitet kan komma att påverka våra samhällen 

både i stora och små samanhang. Jag bjuder in till mer och djupare forskning i ämnet.  
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