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Abstract 

In this comparative study of the two regions, Catalonia and Scotland, the party 

manifestos of the nationalistic parties will be compared, through an ideological point of 

view. In 2014 media gave attention to the two referendums, that the countries held quite 

close to each other. Europe were waiting with tension on the first elections results. The 

Scottish people voted no to independence from the United Kingdom. The Catalan 

people still went to the polls with high anticipation for independence for Catalonia, 

eventhough Spain had called the referendum illegal due to being against the 

constitution.  

 

In order to make a comparison between, the Scottish National Party and the coalition 

party Junts pel Sí, an ideological analysis has been made. The aim with the study is to 

see similarities and differences between the two regions’ nationalistic movements and 

also to tell them apart from other nationalistic movements, by defining the ideological 

type. The results show that they are both quite nationalistic in their nature, meaning that 

they both would prefer independence. However, the Scottish National Party is less 

striving for independence and seek more to have greater influence in the parliament at 

Westminster. The Catalan nationalistic coalition party, on the other hand, strongly 

wants  independence. They desire a liberal democracy with an open Catalan market to 

the world, by international partnerships, and memberships with important international 

organs like the EU.  

 

Eventhough much might speak for the nationalistic movements’ similarities, many 

interesting and diverse differences were found. These discoveries are important because 

all nationalistic movements aren’t the same and shouldn’t be seen as such.  
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1 Inledning 

Nationalismen har fäste världen över, och tar olika former.Vissa menar att nationalism 

inte har någon ideologi och att nationalismen har alldeles för många utseenden för att 

kunna hitta en idealtyp(Smith s.21). Under 2014 uppmärksammades Skottlands och 

Kataloniens referendum, med varierande känslor(Economist). Det finns en rädsla för att 

separatister skall sprida politisk instabilitet och rasistiska sentiment som kan leda till en 

ekonomisk kris(Daily Mail).  

 

Medan Skottlands referendum fick ett nej till självständighet, olagligförklarades 

Katoloniens referendum av den spanska regeringen. Ett referendum om självständighet 

från Spanien gick emot den spanska institutionen förklarade de. Katalonien har, dock, 

inte gett upp sina drömmar om självständighet än(BBC, Catalonia). 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

1.1.1 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att jämföra de olika partiernas (Scottish National Party och 

Kataloniens koalitionsparti; Junts pel Sí) partiprogram  med varandra för att kunna 

undersöka de olika partiernas ideologiska tillhörighet samt se hur starkt nationalistiska 

de är i förhållande till varandra.  

 

I regioner, vars partier, söker självständighet eller högre grad av autonomi, baserar sina 

incitament med anledning till kultur, självbestämmande och ekonomi. Utifrån det vill 

man realisera nationens kollektiva vilja(Smith s.25). Vad gäller politiska 

ställningstagande, tenderar partier av den art, att variera relativt mycket(ibid. s.21). För 

att jämföra partierna kommer de ideologiska idealtyper till hjälp.  

 

1.1.2 Frågeställning 

Finns det några likheter och skillnader i partiernas respektive partiprogram för the 

Scottish National Party och Junts pel Sí? 

 

1.2 Material  

Partiprogrammen skall användas för att reda ut de olika idéer som partierna har. 

Jämförelse kommer sedan att göras mellan partiprogrammen för det katalanska 
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koalitionspartiet och det skotska partiet. Det skotska partiprogrammet kallas ”Stronger 

For Scotland”. De katalanska partiernas partiprogram kallas ”Junts pel Sí”, eller på 

svenska ”Tillsammans för (ett) ja”. Partiprogrammen kommer att jämföras genom en 

ideologisk analys.  

 

1.3 Metod  

Den metod som kommer att användas, för att kunna utföra en komparativ analys av 

partierna, är ideologianalys. 

 

1.3.1 Idealogianalys 

För att kunna bestämma partiernas ideologier används analysverktygen idealtyp och 

dimensioner(Bergström s.149). Företeelserna i deras partiprogram kommer således att 

renodlas för att kunna rekonstruera ett idésystem för en idealtyp(Bergström s.150), som 

till exempel konservatism. De teman som väljs ut för idéer, är de som uppfattas som 

bland de allra viktigaste för just den ideologin(ibid.). Valet av intresseteman blir centralt 

för analysen och det är därför viktigt att de är väl valda(Bergström s.151). 

 

De valda dimensionerna hämtas från tidigare forskning, vars teorier kategoriseras in i 

den konstruerade analysapparaten(Beckman s.23). Den dimension som blir mest 

intressant är den som demonstrerar hur partierna ser på kulturens betydelse för 

samhället och en nationstat. Utöver kulturens betydelse, skall även den ekonomiska 

samt den politiska dimensionen undersökas. Genom dimensioner kommer man få reda 

på hur stark nationalismen är hos partierna inom de olika områdena ekonomi, kultur och 

politik
i
.  

 

En nationsstat är alltid en ideologisk konstruktion, en slags produkt från en 

nationalistisk doktrin(Keating s.24). För att avgöra huruvida de nationalistiska partierna 

härrör åt vänster eller höger, vill man reda ut vad de har för syn på olika politiska eller 

filosofiska kategorier. De kommer även till användning för att ytterligare skapa en 

förståelse av de regionala nationalistiska rörelserna och hur de kan variera.  

 

För att konkretisera den andra delen av analysen för vardera partiprogram används ett 

analysschema även här, där de samlade katagorierna av de olika områdeskategorierna 

återfinns(Beckman s.20). De valda ideologierna är som följer; socialism, liberalism och 
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konservatism, eftersom de kommer att spegla huruvida partierna drar mer åt höger, dvs. 

konservatism, eller socialism, dvs. vänster. De olika kategorier som ideologierna har för 

politiska områden är: synen på människan, staten, jämlikhet, ekonomisk organisation 

och idealsamhälle.  

 

1.3.2 Avgränsning 

För att avgöra vad som är relevant i materialet, är avgränsningar centrala. Materialet har 

analyserats kvalitativt och de delar som ansetts gå innanför ramen för de dimensioner 

samt idéer som varit intressanta för metoden selekterats. De meningar som i texten har 

påvisat de ideologiska tankar, dvs. konservatism, liberalism eller socialism har tagits 

fram och behandlats i uppsatsen.  

 

Det är således inte möjligt att analysera samtliga delar som demonstrerat ideologiska 

sentiment, utan de som upplevts som starkast har valts ut för att på ett tydligt sätt kunna 

bevisa en vänster- eller högertillhörighet. Däremot, har de noggrant valts ut så inte en 

ideologisk tendens valts framför andra. Utan även om en tendens till en viss form av 

ideologi varit svag har det varit imperativt att ha med, dock med förklaring av dess 

minitiösa proportion. Det teoretiska urvalet för dimensionerna är således detsamma, 

vilket innebär ett kvalitativt urval, där partiprogrammen formulerat de olika utvalda 

dimensionella teman.  
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2 Bakgrund 

2.1 Forskningsdesign 
I uppsatsen kommer både samband mellan de båda nämnda partierna, samt sökning av 

mening hos fenomenen att ske. Därav innehåller den en deskriptiv del som i slutsatsen 

sätts samman och resultaten jämförs, i förhoppning om att ge en förståelse kring 

partiernas ideologitillhörighet samt styrkan av partiernas önskan till självständighet.  

 

2.1.1 Tidigare forskning 

I boken Regions in Europe, skriver man om Spaniens region som önskar 

självständighet. Editörer för boken är Patrick Le Gáles och Christian Lequesne. Kapitlet 

om Spanien har således William Genieys skrivit. Han skriver om hur Spanien har gått 

ifrån att vara ett diktatoriskt och väldigt centralstyrt land till att ha blivit ett 

demokratiskt och decentraliserat land på väldigt kort tid. Redan ett år efter Francos död, 

hade den katalanska politiska eliten samlat folkmassor för att kunna protestera och 

bilda, det som länge varit olagligt, nämligen en katalansk politisk folkrörelse som sedan 

ledde till uppståndelsen av ett katalanskt parti. Partiet skapade mycket spänningar 

genom provocerande debatter om nationalitet och ambitionerna om en självstyrande 

region. Katalonien lyckades nå självstyrande status med politisk representation.  

 

Boken The Scottish National Party är en ingående studie gjord av James Mitchell, Lynn 

Bennie och Rob Johns. De har genom kvantitativ och kvalitativ data undersökt hur folk 

uppfattar SNP. Man har där sett att genom att partiet haft fler kvinnor på viktiga poster 

har man fått för sig att partiet är emotionellt styrt. Man har även den uppfattningen om 

partiet som en extrem nationalistisk rörelse, eftersom partiet verkat vilja ha stöd från 

alla medborgare som vill ha skotsk självständighet. Därför har partiet velat tillfredställa 

alla sina medlemmar på vänster- högerskalan. Det här är några av de myter som tas upp 

i undersökningen och som delvis blir motbevisade. De menar att partiet är civilt i hur de 

definerar nationalidentiteten och medborgarskap samt förespråkar en pluralistisk 

identitet.  

 

I Nations against the state skriven av Michael Keating, handlar om hur regioner söker 

självständighet från sina nationsstater. Däribland har han undersökt situationen i både 

Katalonien och i Skottland, samt i andra regioner med växande separationsönskan. 

Keating menar att Kataloniens nationsidentitet växt fram under medeltiden, då de 
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utvecklade ett eget språk och regionen fick ett eget territorium med juridisk 

bestämmelse över den.  

 

Katalanerna hade politisk och ekonomisk kraft på olika arenor men fick inte vara med 

på den amerikanska arenan, då Kastilien ville ha den för sig själv. Det är viktigt att 

poängtera att Katalonien aldrig varit en nationsstat. På det tidiga 1900-talet var 

katalanismen delad, man ville ha självbestämmelse samtidigt som man ville katalanisera 

Spanien. Man menade med det senare, att man ville modernisera och öppna upp 

Spanien för mer katalanskt inflytande. Francos diktatur sattte stopp för allt vad 

minoritetsnationalism, demokrati, socialism och antiklerikalism var. Katalonien tappade 

sitt självbestämmande 1939. Under 60-talet undergick Spanien en del liberala 

förändringar, som stärkte industrialismen samt ekonomin i Katalonien, och, ironiskt 

nog, stärkte den även katalanismen med det. När Franco dog och demokratin skulle 

återställas, genomgick Katalonien en ytterligare fördjupning i sin katalanska identitet. 

Det var främst medel- och arbetarklassen som var politiskt engagerade i rörelserna. Den 

spanska regeringen fick stöd av kataloniens överklass genom viss financiell och 

industriell support. Katalanismen sträcker sig över hela den ideologiska skalan. På 

1800-talet var den påtagligt konservativ och med religiös form. Men efter Franco, fick 

katalanismen en mer centrerad position och/eller vänsterposition.  

 

Skottarna var emellan två starka riken(Frankrike och Storbritannien) framtill de gav in 

och gick med i den brittiska unionen år 1707. England gjorde vad de kunde för att 

försäkra sig om att Frankrike inte fick mer territoriell makt samt att jacobiterna inte 

skulle få fäste utan att den protestantiska kyrkan skulle få råda. Men i unionen förlorade 

Skottland många av sina kompetenser och hade ett snarare symboliskt lokalt 

regeringssystem. Under andra hälften av 1800-talet började nationalismen växa sig stark 

hos det skotska folket. Det var troligen Irlands självständighet som var motorn till den. 

På 1950-talet röstade skottarna mest på det konservativa partiet, näst efter Labour och 

långt efter SNP och Liberal Democrats. Men 1992 röstade man mest på Labour, sedan 

det konservativa och SNP på delad plats och sist Liberal Democrats. SNP och labour 

har ökat kraftigt i popularitet hos skottarna.  
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Den skotska nationalismen är av civil form snarare än etnisk form. Det finns dock en 

liten diffus del av anti-engelska sentiment, men den tenderar att vara baserad på hur 

Storbritanniens politiska system är strukturerat, snarare än engelsmännen själva. 

 

2.2 Självständighetspartier i Katalonien – Junts pel Sí 

Det första valet i Katalonien hölls efter Francos död, då Jordi Pujols parti Convergència 

i Unió (CiU), fick flest röster. Partiet var ett moderat nationalistparti med en 

kristdemokratisk bas. Efter det kom, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) som 

hade blivit ett starkare separatistparti av vänster-center ideologi. Deras motsåndare var 

Partido Popular(PP) och Partit dels Socialistes de Catalunya(PSC). De var båda för att 

Katalonien skulle stanna i Spanien. PSC, tillhör det spanska socialistpartiet och PP är 

det spanska konservativa partiet. CiU är det parti som har haft mest makt sedan dess i 

Katalonien(Keating s.121). 

 

Men det har hänt en del sedan dess. I november år 2014, hölls ett referendum i 

Katalonien, huruvida de skulle gå ur Spanien eller ej. Hela 80% av de som röstade var 

för självständighet. Men valet olagligförklarades av Spaniens regering. Dock, gav man 

inte upp så lätt. Man bestämde att det kommande regionala valet även det skulle 

innefatta huruvida Katalonien skulle bli självständigt eller ej. Några av de 

nationalistiska partierna gick ihop i förhoppning om majoritet. Om den nationalistiska 

koalitionen skulle bli vald, går man alltså ur Spanien(BBC, Catalonia). De katalanska 

befogenheterna som autonom region innebär att de har juridisk och viss exekutiv makt, 

som är delvis delad, i den mening att de får fungera inom ramarna av spanska 

lagar(Catalonia Votes).  

 

År 2015 den 27 september var det val i Katalonien då Junts pel Sí (koalitionspartiet) 

vann. Den tillfälliga koalitionen bestod av CDC(Convergència Democràtica de 

Catalunya), och ERC(Esquerra Republicana de Catalunya) samt med stöd 

av Demócratas de Cataluña y MES (Moviment d'Esquerres). Partierna har både, 

vänster- och högertillhörighet. Junts pel Sís vinst, har dock varit problematisk och 

Katalonien står för tillfället utan någon självklar president(The Guardian). För att Junts 

pel Sí skulle uppnå absolut majoritet hjälpte CUP (Candidatura de Unidad Popular) till 

för att täcka de sista rösterna, och jobba för ett självständigt Katalonien. Men vad gäller 

valet av president har partierna svårt att komma överrens. En del menar att Artur 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Converg%C3%A8ncia_Democr%C3%A0tica_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Converg%C3%A8ncia_Democr%C3%A0tica_de_Catalunya
https://es.wikipedia.org/wiki/Esquerra_Republicana_de_Catalunya
https://es.wikipedia.org/wiki/Dem%C3%B3cratas_de_Catalu%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Moviment_d%27Esquerres
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Mas(CDC) ska fortsätta som president, medan andra hellre ser andra på den posten(El 

Confidencial).  

 

2.3 Scottish National Party 

År 1934 skapades partiet genom att två partier, the Scottish Party och the National Party 

of Scotland gick samman(SNP). Som enat parti gick de igenom sitt första allmänna val 

men utan ett bra resultat. De fick inga platser i parlamentet. Det var inte förrän tio år 

senare som de fick ett litet genombrott i Motherwell och Wisham.  

Labour hade en hel del svårigheter med att etablera sin politik efter andra världskriget. 

Vilket ökade chanserna för att SNP nu skulle få en första chans att få en plats i 

parlamentet. Med 50% tog de platsen i parlamentet. Dock förlorade de platsen en månad 

senare. Den här begränsade tiden av parlaments inflytande, trots väldigt liten, fick 

partiet att inse att en omorganisering var viktig. Ju svagare Labour  blev ju starkare 

kunde SNP växa sig. 

På 1970-talet gick det bra för the Scottish National Party. Under decenniet gick de ut 

med en ny kampanj, nämligen: ”It’s Scotland’s oil”. Den resulterade i att Skottarna 

upplevde en ojämn fördelning  av oljans inkomster. Som mest fick SNP 11 platser i 

Westminster under 1970-talet. Man menar att många av framgångarna var tack vare 

SNPs ledare Billy Wolfe. Han var en skicklig politiker och bra på att ta hem folks röster 

i val. Trots framgångarna fanns det alltid motsättningar inom partiet(BBC). 

Det skulle dröja fram till 1999 innan Skottland fick visst självstyre. Wales fick också 

lite självstyre men inte lika mycket befogenheter som Skottland fick av Westminster. År 

2011 vann det skottska nationalistpartiet valet, och jobbade för ett folkval om 

självständighet för Skottland. Den 18e november 2014 röstades det nej för 

självständighet.  

Numera har det skotska partiet makt över jordbruk, fiske, bostäder, ekonomisk 

utveckling, utbildning, miljö och vård. De kompetenser som Westminster har kvar är 

följande; författningsfrågor, arbetsmarknad, försvar, utrikespolitik, social välfärd och 

rätten att ta ut skatt. Det skotska parlamentet kallas för Holyrood, och har 129 platser. 

Mellan 1999 och 2007 hade Labour och liberaldemokraterna majoriteten i parlamentet. 

Men 2007 fick SNP flest mandat med 47. Den dåvarande partiledaren, Alex Salmond, 
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skapade en minoritetsregering. Det ledde till större självständighetsiver i Skottland och 

man ville få i stånd en folkomröstning för självständighet.  

Skottarna tenderar att rösta till större utsträckning på Labour i det brittiska parlamentet. 

Så om Skottland skulle bryta sig ur Storbritannien skulle Labour förlora sin största 

valgrupp. Vad gäller referendumet om självständighet låg Ja-sidan, för självständighet, 

länge bra till men Nej-sidan tog hem vinsten med ett knappt överläge, 55% mot 45% på 

ja-sidan. David Cameron hade ett tal som var i tonen av försoning. Cameron utlovade 

mer makt till Wales, Nordirland och Skottland, samt England. Kort efter omröstningen 

gick Salmond av som försteminister i SNP och Nicola Sturgeon tog plats efter honom. I 

Sturgeons nya skotska regering tillsattes hälften män och hälften kvinnor. 

Opinionsundersökningarna i slutet av oktober (2015) påvisade att 40- 50% skulle rösta 

på SNP även i det brittiska parlamentet(Landguiden 1).  
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3 Teori – Nationalism 

Det finns väldigt mycket litteratur som handlar om ämnet nationalism, de forskare som 

kommer att ligga till grund för den här uppsatsen är bland annat David Miller och 

Anthony D. Smith på grund av deras konkritisering av vad nation är. När det gäller 

nationalism valdes forskare som särskiljer på olika typer av nationalism eller de 

dimensioner som ingår i olika typer av nationalism, såsom till exempel 

etnokulturalistisk, ekonomisk, samt politisk nationalism. Därför valdes Michael 

Keating, Stig-Björn Ljunggren och Chaim Gans. 

 

3.1 Definition av nation 

Nationaliteter och dess identiteter grundar sig i hur folket är sammansatt. Dvs. hur de 

ser ut, hur de beter sig, men också hur de själva uppfattar sin identitet(Miller s.17). 

Men, att se på en individ och utifrån stereotyper kunna skapa sig en uppfattning om vart 

de kommer ifrån är inte alltid lätt, då många av populationen kan avvika från den satta 

landsstereotypen. En nation är snarare medlemmar som ser sig själva som medpatrioter 

som delar symboliska karaktärer för nationen(ibid. s.22). Alltså, nation i den mening att 

den folkmassa som anser sig tillhöra nationaliteten som det avsedda området har. Vilken 

folkmassa sedan även har likadan strävan för politiskt självstyre över deras eget 

område(ibid. s.19).  

 

En nation kan innehålla flera etniska folkslag, som, om de är stora nog, kan uppleva att 

deras politiska ambitioner inte representeras av den samlade demokratin, eller rent av 

hotar den etniska gruppens intressen(ibid. s.20). Dock, kan etniska grupper i nationer 

koexistera, så länge de etniska grupperna känner tillhörighet med den samlade 

nationen(ibid. s.21). Trots olika etniciteter och andra symboliska karaktärer, såsom 

religion eller yttre attribut, handlar det om den vardagliga demokratin, dvs. individen 

säger sig vara av en viss nationalitet, och därav menar att de identifierar sig själv med 

en nation och dess invånare(ibid. s.23). En nation är mer än bara en idé, det är såtillvida 

en levande institution som skapar sin identitet genom att nationsmedlemmarna gör saker 

tillsammans(ibid. s.24). Alltså, en medborgare i en nation är en person som utövar de 

rättigheter och skyldigheter som är bestämda genom formella lagar och informella 

sociala normer innanför ramen av nationens identitet(Smith ss.54-55).  
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En nationell identitet är inte bara en mental konstruktion utan har även ett fäste i ett 

fysiskt geografiskt territorium. Sedan har vi även det som kanske är det mest 

sammanbildande i en nation, nämligen det gemensamma offentligt kulturella. Detta är 

den gemensamma karaktären av folket som kan innebära att man har samma biologiska 

ursprung. Dock måste inte alla invånare vara av samma etniska folkslag. Det finns 

nationer som har immigranter men de har oftast, till största delen, accepterat den 

aktuella nationens kultur och utövar i alla fall delar av den(ibid. s.26). 

Sammanfattningsvis, har en nation fem element som formar en nation, enligt David 

Miller. 

 

”… a community (1) constituted by shared belief and mutual commitment, (2) extended 

in history, (3) active in character, (4) connected to a particular territory, and (5) 

marked off from other communities by its distinct public culture – serve to distinguish 

nationality from other collective sources of personal identity.” (s.27) 

 

Att definiera en nation är således att inkludera men även att exkludera. Ju snarare 

definitionen av en nation är ju fler exkluderar man. En sådan strikt nationalism har lett 

till förfärliga massmord. Det finns dock variationer där minoriteter inte blir 

diskriminerade för sin icke-homogena nationalitet utan har rättigheter som resten av 

populationen(ibid. s.119). Den kollektiva identiteten som är formad genom historia är 

den viktigaste för statens stabilitet. Om staten har många liberala drag, för att innesluta 

en bredare nationalitet, måste staten hitta en balans mellan att gynna individualismen 

och att understödja statens nationalitet(ibid. s.120).  

 

3.2 Högernationalism (Extrem höger) 

De nationalistiska partier som grundar sig i högerideologier, oftast konservatism, är 

också de partier som brukar kallas för högerextremister. Deras ideologi inbegriper en 

högre grad av konservatism med nationalism inkorporerat i sina politiska 

intressen(SVD). Konservativnationalismen, som användes av personer som Bismarck, 

Disraeli och Tsar Alexander den tredje menade, enligt Heywood, att man genom 

nationalismen kunde uppnå social sammanhållning och offentlig ordning genom 

patriotism(Heywood s. 186). Dvs. man använder sig av en slags statlig nationalism där 

den nationella kulturen är medlet, och värdena för staten är målen. Inom en 

etnokulturell nationalism är det tvärtom; den nationella kulturen är målet och staten är 
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medlet(Gans s.7). Inom den konservativa nationalismen menar man att nationer 

tillkommer naturligt. Att det är en mänsklighetens önskan att leva i nationer, varav vilka 

människor innehar lika värderingar samt är medborgarna lika i utseende och innehar 

vanor som stämmer överrens med kollektivet. Utöver detta menar man, som i vanlig 

konservatism, att människan är felaktig och begränsad. Genom nationalismen menar 

konservativnationalister att människan kan hitta menig i den nationella och homogena 

gemenskapen.  

 

Konservativ nationalism är väldigt traditionell i den mening att man gärna tittar tillbaka 

på historien nostalgiskt och framförallt på tidigare triumfer och glorifierar dem. Det är 

vanligt att man firar tidigare militära insatser(Heywood s. 186).  

 

3.2.1 Idealtyp av konservatism 

Konservatismens tankegrund är att ett samhälle är en skapelse av flera generationers 

ansträgningingar och praktiker. Då man ändrar på den uppnådda balansen, skapar man 

en instabilitet i samhället som är svår att åtgärda. Förändringar kan vara bra i det fall att 

de kan förbättra de existerande traditionerna eller institutionerna(Ljunggren s.24).  

 

Konservatismens syn på människan: De konservativa utgår från människors olikheter 

samt människors ojämlikhet vad gäller intelligens, omdöme och förmåga. En del menar 

att dessa olikheter skall accepters, medan andra inte kan acceptera människors 

ojämlikhet och då strävar efter en nivellering(Larsson s.48). Kommuniteten står över 

individen. Med kommunitet menar man då familjen, släkten, försämlingen, hembygden, 

nationen osv. Individen måste såtillvida tillhöra åtminstone en kommunitet, som hålls 

samman spontant och av traditioner. Man beundrar främst män inom konservatismen. 

Män som är eller varit framstående i sitt ämbete som statsman eller kung, men även 

filosofer kan beundras. De som glorifieras, kanske ännu mer, är den enkla bonden och 

borgaren som som är flitig och trofast i sin plikt att blygsamt bidra till samhällets 

utveckling, och det utan att skryta med sin aktivitet(Ljunggren s.27). 

 

Konveratismens syn på staten: En stat har vuxit fram genom många generationers slit 

och uppoffringar. Var stat har sin unika identitet och bör inte ändras på. För det som är, 

har fungerat hittills och bygger på nationens arv. Därav skall man inte göra förändringar 

såsom avskaffning av kungahuset, även om anledningen till avskaffningen bygger på 

jämlikhetsönskan. Det är inte rätt att ändra på en statsform endast på grund av 
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universella idéer. Utan man bör skydda landets idéer och värden samt 

traditioner(Ljunggren s.39).  

 

Konservatismens syn på jämlikhet: Konservatismen godtycker politisk jämlikhet, alltså 

allmänn rösträtt, och juridisk jämlikhet då vi alla är lika inför lagen. Mycket längre är en 

konservativ person inte beredd att gå vad gäller jämställdhet(Larsson s.48).  

 

Konservatismens syn på ekonomisk organisation: Så länge ett lands näringsliv och 

traditioner tillåter, vill konservativa ha fri handel. Man strävar efter nationella satsningar 

för att skapa lukrativa möjligheter så människor kan hitta en bra försörjningsväg.  

 

Konservatismens syn på idealsamhället: Den konservative är väldigt försiktig med att 

ha utopier eller att sträva efter nya samhällsförhållanden. Man vill ha det som det är nu, 

med enkla och långsamma förbättringar till redan existerande institutioner eller 

organisationer. Dock, ligger småstaden varmt om hjärtat på en konservativ. Här finns 

den gemenskap som större städer saknar. Människor lever sida vid sida med varandra, 

och man har respekt för de gemensamma traditionerna och historien bevaras och 

berättas om på ett annat sätt(Ljunggren s.41).  

 

3.3 Vänsternationalism 
De partier som har socialism eller liberalism (alternativt socialliberalism) som grund för 

sin nationalism, får en annan karaktär. Både socialismen och liberalismen får stå för 

vänsternationalism då de sätts i motsatts till konservatismen. Det kan verka fel att sätta 

liberalism som en vänsterideologi, men i förhållande till konservatismen förhåller sig 

liberalismen mer åt vänster, och därav kallas den här i för vänster tillsammans med den 

mer självklara vänsterideologin, socialism. Liberalnationalismens rötter gavs av Jean 

Jacques Rousseau under 1700-talet. Han har influerat både politisk nationalism, 

socialism, liberalism och anarkism(Heywood s.190).  

 

Enligt Heywood försvarade Rousseau folksuveräniteten och skapade teorin om ”general 

will” som innebar kollektivets gemensamma intressen. Under 1800-talet tog hans tankar 

om folksuveränitet fäste hos folk. Man demonstrerade för liberal demokrati, där varje 

man skulle vara fri från stater som förtryckte dem(ibid. s.182). Liberalismen tillkom 

under förtryck i det att männen kämpade för att få civila rättigheter. Nationalister ser 
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nationer som suveräna enheter, som också har rätt till frihet, och även rättigheter, 

särskilt till självbestämmande. Alltså, man menar att nationer liksom individer är 

jämlikar och har lika rättigheter(ibid. s.183). Många nutida författare delar den liberala 

versionen av en kulturnationalism. Man menar att kulturen dels är en nödvändig 

förutsättning för deras frihet och dels en komponent av deras identitet(Gans s.39)  

 

Det liberala idealet frihet, innebär i samanhanget att för att människor ska kunna leva 

sitt liv självständigt, måste de ändå ha vissa element och tillges vägar att leva sitt liv. 

Dessa kan ges genom den nationella identiteten. Identiteten kan även utgöra vilka 

individerna är. Utöver det, behöver människor också privata och offentliga institutioner, 

arbete osv. för att kunna infria sina materiella och spirituella mål(ibid. s.40). 

 

Socialism har alltid sats i motsats till kapitalismen och kanske liberalismen(Heywood 

s.97). En socialdemokratisk position är mer moderat och vill gynna en balans mellan 

marknaden och staten, snarare ett totalt bortfall av kapitalism(ibid. s.99). 

Socialdemokratin är också emot orättvisor och menar att folket kan förtryckas av 

strukturer i samhället, oftast kapitalismen. Man gynnar en human hantering av 

människor och menar att människan är etisk och att vi alla är bundna till varandra med 

kärleksband av sympati och medlidande. Man vill ha en social rättvisa som innebär att 

välstånd ska vara jämlikt fördelat för ett mer rättvist samhälle(ibid. ss.128-129).  

 

Man menar att människor har intresse av att tillhöra de, enligt dem, positiva 

komponenterna av deras nationalidentitet. Man vill bli respekterad för nationaliteten 

man tillhör och åtminstone inte bli behandlad olikt eller förtryckt på grund av den. Då 

en person byter nation eller religion, föredrar personen helt enkelt andra komponenter 

som den föregående identitet inte inkorporerat(Gans s.43). Socialism som ideologi 

menar att samhället ska ge möjlighet till varje individ att kunna forma sitt liv som de 

vill(Ljunggren s.24). Den samhällsordning av klasser tillåter inte varje människa att bli 

så bra som de kan utan snarare förtrycker dem som är lägre ner i klass så de inte kan 

förändra sin ställning(ibid. s.28).  

 

Socialister ser i vanliga fall på nationen som en artificiell skapelse som människan 

konstruerat för att gömma de sociala orättvisor som finns i samhällets struktur. 

Liberalister tycker att en nation skapar politisk lojalitet och en kulturell enighet. De 
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menar att nationer är moraliska enheter i den mening att de är utrustade med lika 

rättigheter till självbestämmande och självförverkligande(Heywood s.175). 

 

3.3.1 Idealtyp av socialism 

Socialismens syn på människan: Inom socialismen lyfter man fram arbetarklassen och 

utgår alltid ifrån klasstänkande. Människor tillhör en bestämd samhällsklass beroende 

på vilken plats de har i produktionen. Däremot finns det dem som menar att 

klasstillhörigheten är subjektiv. Dvs. trots hög utbildning kan man ändå välja att 

sympatisera med socialismen och därmed ställer sig på arbetarklassens sida(Ljunggren 

s. 28).  

 

Socialismen tror att människor måste frigöras från sina ärvda uppfattningar och 

traditioner för att kunna utvecklas vidare samt kanske till och med kunna komma fram 

till revolutionerande insikter(ibid. s.37-38).  

 

Socialismens syn på staten: För socialister är staten bara den härskandes klassens 

utskott som sköter deras affärer. Under industrialismens år var makthavarna kapitalister 

som genom välfärden kan använda överskottet i produktionen till att hålla sig med en 

hälsosam och utbildad personal. Skolor och sjukhus, samt polis och domstolar är därför 

inget annat än instrument för kapitalismens motor. I den mening är välfärd en form av 

kapitalism, eftersom att kapitalismen köpt sig tid genom sociala reformer.  

 

Socialister ser lika illa på staten som liberalister gör, dock ser socialister inte på staten 

som ett kontrakt utan snarare som en påtvingad struktur som håller ordning på 

underklassen. Socialismen menar att om klasserna gradvis började försvinna skulle även 

staten gradvis sjunka undan(ibid. ss.39-40). 

 

Socialismens syn på jämlikhet: Det är endast miljön som kan skapa jämlikhet i 

samhället. Är vi inte jämlikar, så bör vi alltså införa en ny social miljö som främjar 

jämlikhet och jämställdhet(Larsson s.59). Den nya vänstern talar om socialisationen. 

Det är den anpassning till bestående normer och beteenden som människan tar sig an 

redan i barnsålder. Den normen som samhället får blir som en beteendenorm för hur 

hela samhället skall samleva och interagera(ibid. s.133).  
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Socialismens syn på ekonomisk organisation: Då arbetarklassen får övertaget i staten 

kan en planerad ekonomi ge möjlighet åt ett system som kan gynna hela befolkningen i 

staten. Socialister menar att kapitalismen är ofrekvent och kortsiktig vilket resulterar i 

ett system som slösar på resurser och låter människor gå arbetslösa då marknaden inte 

kräver dess kompetens. Ett mer välordnat samhälle skulle sammanföra behov och 

resurser på ett bättre sätt än en marknadsekonomi.  

 

Men det finns oenigheter om hur den planerade ekonomin skall se ut. En del menar att 

det bör vara en långtgående reglering och att näringslivet skall följa 

direktiven(Planekonomi). Andra delen menar att staten snarare ska gå före och stimulera 

näringslivet i den riktning som politiken deciderar. Det är vad man vill kalla för 

planhushållning(Ljunggren s.35).  

 

Socialismens syn på idealsamhället: Socialister har en stark önskan om ett klasslöst 

samhälle, där samtliga står för gemenskapens välstånd eller överlevnad. Man menar att 

världen till en början såg ut på det sättet. Alla bidrog till gruppens överlevnad, men att 

man med produktivkrafternas utveckling delades in i grupper och därefter inledde en 

klasskamp, av förtryckare och förtryckta. Man vill göra revolution mot det kapitalistiska 

systemet och införa ett klasslöst samhälle igen, där alla hjälper till för allas överlevnad 

och trevnad(ibid. s.43).  

 

3.3.2 Idealtyp av liberalism 

Liberalismens syn på människan: Liberalismen tror på människans rationalitet. 

Människan kan själv bestämma för vad hon önskar och hittar sedan själv det bästa sättet 

för henne att nå sina mål(ibid. s.36). Liberalismen undviker att tala om klasser. Man 

fokuserar istället på invidividen. Man menar att man måste utgå från individen eftersom 

det är de som agerar, och inte hela klasser, och därav också individen som står för 

samhälllsutvecklingen(ibid. s.25). Liberalister menar även att vi är generösa och 

medmänskliga av naturen, och att vi därmed gärna hjälper andra och jobbar för det 

gemenssammas bästa.  

 

Liberalismens syn på staten: Liberalisterna menar att staten är nödvändig för individens 

bästa, men att det är ett nödvändigt ont. Staten är som ett kontrakt som innefattar att 

medborgarna inget ont får göra varandra samt att inget kan tvingas på dem av 
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traditionen. Dvs. alla medborgare kan begära nytt samhällskontrakt, eller måste få 

möjligheten att träda ut ur det system de fötts in i(ibid. s. 38).  

 

Liberalismens syn på jämlikhet: Då liberalismen utgår från att alla har ett förnuft menar 

de även att alla har möjlighet och intelligens nog att delta i det politiska. Även kvinnor 

fick rätten till att rösta genom den liberala jämlikhetstron. Man tror på jämlikhet i både 

det ekonomiska och politiska. Dock menar man inte att människor alltid ska behandlas 

som jämlikar. Det kan leda till ett stelt kontrollsamhälle där ingen får möjlighet att 

förverkliga sin livsplan(Larsson s.34). 

 

Liberalismens syn på ekonomisk organisation: Liberaler förespråkar marknadsekonomi 

av två skäl. Det ena har med individens rättigheter till frihet att göra. Man menar att 

varje människa har rätt att sluta krontrakt med andra människor, så länge kontrakten är 

frivilliga och inte kränker någon av parternas rättigheter. Det andra argumentet är att 

marknadsekonomi ger större rikedomar samt mer välfärd. Det är såtillvida även det 

mest effiktiva systemet(Ljunggren s.34).  

 

Liberalismens syn på idealsamhället: Liberaler säger sig inte ha någon utopi, men för 

att kunna se ett förhållande till de andra ideologierna, måste vi nog säga att storstaden 

skulle vara liberalisternas idealsamhälle. I en stor stad finns det många möjligheter och 

olika uttryck för levnadssätt. Man ser stadens möjligheter, och dess stora variation som 

ett uttryck för individen att kunna skapa sig en plats för sin personliga utveckling(ibid. 

s.40).  

 

  



Nationalistiska partier Josefine Wilhelmsson 

 

17 

3.4 Analysschema - ideologier 

 Konservatism Socialism Liberalism 

Människosyn Ej utvecklingsbar, 

kommunitet 

Alla är jämlika Rationalism, 

individualism 

Syn på staten Naturligt 

tillkommen 

institution och 

kommunitet 

Påtvingad struktur 

för att kunna 

legitimisera 

förtryck på 

underklass 

Rättsordning. Det 

krävs en stat och ett 

samhällskontrakt 

för att kunna 

skydda 

medborgarna.  

Syn på jämlikhet Juridisk och 

politisk 

jämställdhet 

Ekonomisk, 

politisk, juridisk 

och social 

jämställdhet  

Ekonomisk, 

juridisk och politisk 

jämställdhet 

Ekonomisk 

organisation 

Fri handel så långt 

staten förmår 

Planekonomi, 

planhushållning. 

Marknadsekonomi 

Idealsamhälle Småstaden Klasslöst samhälle Storstaden 

 

När respektive partiprogram analyseras kommer innehållet för vardera partiprogram att 

analyseras och slutligen jämföras för att kunna dra slutsatser om dess innehåll och för 

vilken idealtyp som partierna passar in på som bäst. Dock är det problematiskt att hitta 

en idealtyp som stämmer in bra med partiprogrammen, därför kommer det snarare att 

handla om vilken idealtyp som partierna stämmer in bäst med. För att kunna utföra detta 

kommer de fem olika perspektiven till hjälp för att kunna hitta de eller den 

ideologitillhörighet som stämmmer in bäst.  

 

Men då det inte bara handlar om ren konservatism, socialism eller liberalism har 

dimensioner lagts till i analysen för att kunna bestämma hur stark deras vilja till 

självständighet är utifrån de områden som följer, nämligen; kulturell dimension, politisk 

dimension och ekonomisk dimension. 
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3.5 Dimensioner inom nationalistiska seperatistpartier 

Kulturella identiteter, likt nationella identiteter, ger en känsla av gemenskap. Men 

kulturell samt etnisk identitet ger en närmare känsla av släktskap och till och med 

familjekänsla. Känslan märks av i allt man gör; när man jobbar, inom politik och på 

fritiden. Språk har en viktig betydelse för kulturella grupper(Miller s.122). En kulturell 

grupp i en annan konstruerad nationalitet kan vara problematisk för individen i den 

kulturella gruppen. Gruppen kan ha svårt att identifiera sig med nationen vilket kan leda 

till inre påfrestningar i staten och sätter gruppen lite utanför den nationella identiteten 

som definition(ibid.  s.123). 

 

En kulturell grupp kan därav vilja bryta sig ur en nationsstat för att( i vissa fall) kunna 

återföra politik på en territoriell grund. Den territoriella ytan skall vara historiskt bunden 

till minoriteten och kan komma att utmana den nuvarande politiken och 

ekonomin(Keating s.53). För att uppnå territoriell autonomi krävs skapandet av en 

nationell eller regional mobilisering kring ämnet och sedan skapa en politisk arena för 

det. En nation eller region behöver institutioner för självbestämmande för att kunna 

förbereda inför debatter och beslut för mer självbestämmande eller autonomi. Inom 

institutionen kommer man att identifiera de politiska intresseområden som anses vara 

viktiga för minoriteten samt legitimisera beslut och definiera de kollektiva intressena för 

just deras grupp inom den existerande staten samt på den internationella arenan(ibid. 

s.54). 

  

3.5.1 Ekonomisk dimension 

Det är vanligt att regioner med självständighetsivran blir nedtryckta på grund av deras 

ekonomiska beroende. Ifall regionen bryter sig ur staten, kan regionen istället öka 

beroendet av den internationella marknaden. Därför är det viktigt att de utvecklar 

strategier för ekonomisk utveckling som bör koncentrera sig på utbudsåtgärder, för att 

kunna motverka skadliga inflationsimpulser, samt investera och söka sig till förmånliga 

utländska marknader. Det krävs alltså att man investerar kapital inom staten, på den 

internationella arenan och inom den privata sfären i regionen.  

 

Statligt ägandeskap har använts flitigt av vissa regioner som oftast engagerat sig i 

modernisering av industrier(ibid. s.55). Men tendenserna till statligt ägande har skiftat 

beroende på ideologiska trender. Internationella organisationer såsom NAFTA och EU 
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brukar granska statligt ägda företag så de inte har hinder att konkurrera på marknaden. 

Regionen kan anta ett liberalt perspektiv och öppna upp för att bli mer beroende av den 

internationella marknaden samt hoppas på att företag och investerare lokaliserar sig i 

regionen(ibid. 56).  

 

3.5.2 Kulturell dimension 

I Nazityskland fokuserade man på att bevara den ariska rasen, för att den ansågs som 

överordnad alla andra raser(Levande historia 1). Men, etnokulturell nationalism behöver 

inte vara biologiskt betingat utan kan handla om att man upplever att en etnisk grupp är 

insocialiserade att dela samma värderingar och har lika kulturella sinneslag(Heywood 

174). Särskilt om man som minoritet upplever att de inte får de nationella rättigheter 

som de annars skulle kunna få i sin egna nationsstat(Keating s.53).  

 

Medlemmarna i gruppen som delar en gemensam historia och en samhällskultur känner 

ett moraliskt ansvar att följa sin kultur och att upprätthålla den över generationer. Detta 

intresse är också det som kan gå under vad kulturell nationalism är, och intresset är det 

som bevarar nationalidentiteten eller den etniska identiteten(Gans s.7). Minoritetgrupper 

kan möta många problem i sin egna stat samt på den internationella marknaden. De kan 

ha svårt att ta sig in på den internationella marknaden samtidigt som de har väldigt svårt 

att få ut sina produkter på marknaden. Andra problem som kan ske i stater eller nationer 

som är tvåspråkiga, eller har så kallat diglossia, är att ett av språken kan uppnå en 

överordnad status och därav används vid formella tillfällen. Det lägre ställda språket 

används kanske bara hemma och av lägre klasser i samhället. Det är väldigt 

problematiskt då det skapar större klyftor(Keating s.59).  

 

Kultur är viktigt för samhället och är på ett sätt ett individualiserat gods som kan 

skyddas av lagar så människor har rätt att tala sitt språk och utöva sin tradition. Kultur 

och språk är också viktigt för att kunna skapa en gemenskap, genom att det underlättar 

social integration och social solidaritet. En nationell kultur, utan stat, kan oftast ses som 

en enhetlig nation med en världssyn, som undertrycker individualism och hämmar 

innovation. Samtidigt finns det en annan slags kultur som kallas civil kultur. Civil kultur 

är inte hegemonisk och underställer inte folket kulturen, utan en civil kultur består av en 

del fasta värderingar utifrån vilka nationidentitet och kollektiva handlingar tar 

form(ibid. s.60).  
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3.5.3 Politisk dimension 

Regional nationalism kan uppstå oavsett hur regionen är sammansatt vad gäller kön, 

klass, etnicitet, kultur, religion eller andra faktorer. För att ett nationalistiskt projekt ska 

kunna växa sig starkt i en sådan sammansättning måste rörelsen acceptera pluralismen. 

Om ett parti skulle binda sig starkt till en snar definition av nation skulle partiet inte 

kunna få fäste.  

 

Den regionala nationalismen som tar fäste är oftast den som kan vara på flest arenor, 

dvs. de tar plats och har länkar på olika nivåer, och i alla politiska institutioner, 

internationella som nationella. Det betyder dock inte att den nationalistiska rörelsen 

måste agera som en stat, men rörelsens intressen måste vara formulerade mer 

funktionellt och precist för att senare kunna ta makt och resurser från de 

nivåerna(Keating s.62). Många separatistpartier har ingen klar idé om vilka lagar och 

regler som de senare skulle vilja tillämpa och lägger den konstitutionella bördan på 

internationella samarbeten såsom EU. Det här ger röstarna en viss trygghetskänsla 

eftersom det då kan ge hopp om en viss kontinuitet(ibid. s.63).  

 

3.5.3.1 Dimensionernas analysverktyg 

Ekonomisk dimension: Nationell   Internationell 

I det fall att partiprogrammet uttrycker önskan om en mer internationellt baserad 

ekonomi, kan man dra en slutsats om att partiet söker självständighet.  

 

Kulturell dimension: Nationskulturalism Multikulturalism(civil kulturalism) 

Då partiprogrammet innefattar budskap om en civil kulturalism uppfattas partiet, eller 

regionen för den delen, att söka en bred identitet för att kunna etablera sig som egen stat 

och bli erkänd av andra stater genom handel och andra politiska samarbeten. 

 

Politisk dimension: Litet politiskt inflytande  Stort politiskt inflytande 

Här vill man reda ut hur stor täckning som partiet har i förhållande till de politiska 

arenor som finns. Då partiet sökt att innefatta samtliga arenor och nivåer på olika vis 

vill partiet visa att de är allomfattande och har kunskap inom områdena för att kunna bli 

en lyckad stat.  
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4 Resultatredovisning  

4.1 Ideologianalys av the Scottish National Partys partiprogram 

Ideologianalysen börjar med en analys av just ideologitillhörigheten, med hjälp av de 

fem perspektiven som återfinns i analysschemat. Varje perspektiv kommer att 

analyseras enskilt för partiets partiprogram, ”Stronger for Scotland”. Avslutningsvis 

kommer en sammanfattande bedömning att göras angående ideologitillhörelse.  

Detsamma gäller för dimensionerna. Även dem kommer att analyseras enskilt, för att 

kunna dra en rättvis bedömning för hur starkt SNP önskar självständighet.  

 

Då dessa dimensioner och ideologitillhörigheter är sammanställda kan slutsatser dras 

angående deras form av nationalism samt fördjupningen av självständighetssentimenten.  

 

4.1.1 ”Stronger for Scotland” 

4.1.1.1 Syn på människan 

Det finns ett rätt starkt socialdemokratiskt budskap i deras partiprogram. De talar om att 

återinföra jämställdhet och rättvisa till alla i samhället, framförallt de som har det 

svårast. ”The past year has shown there is a real demand for a new Scotland, where 

more of us can contribute fully.”(s.29) 

 

SNP menar att de ska motarbeta ojämställdheter, som Westminster skapat, genom att 

öka inkomsterna för låg- och medelinkomsttagare. ”... inequality that acts as a dampener 

on growth and limits opportunity for people in communities across the country/…/ we 

must create a fair wage economy, with higher wages for those on low and middle 

earnings.” (s.14) 

 

Man vill fokusera på att fler ska få jobbmöjligheter och minska arbetslösheten, speciellt 

för unga. ”…investment in economic growth and action to get more people into 

rewarding, sustainable, well-paid employment.” (s.8) Det som dock talar emot en 

socialistisk människosyn och snarare för en konservativ syn på människan blir då man 

uttrycker att man vill öka banden till familjen och gemenskapen; ”We want stronger 

local economies, with job opportunities for young people close to home so we can retain 

the important links of family and community…” (s.3)  
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Man ser en påtaglig strävan efter jämlikhet, inte bara mellan människor men även 

geografiskt sätt och inkomstmässigt. Det som kan ha motsagt en relativt klar socialistisk 

människosyn, blir även den strävan som SNP har att skapa starkare band mellan 

familjemedlemmarna samt inom samhällets gemenskaper och institutioner.  

 

4.1.1.2 Syn på staten 

Eftersom den förra ideologiska tendensen var socialism börjar vi från den enden och 

lyfter fram några av de delar som upplevs som klart socialistiska perspektiv vad gäller 

synen på staten. SNP vill ha så mycket självstyre som möjligt till Skottland, eftersom de 

finner att de blir påtvingade en struktur från Westminster, eller Tory-regeringen; 

”Westminster has continually let us down.”(s.12). ”we will use the influence of SNP 

votes at Westminster to ensure that promises made during the referendum are 

delivered.” (s.10) 

 

Men det återfanns en hel del liberalistiska och konservistiska tankar kring staten. ”we’ll 

continue to deliver 1’000 extra police officers/…/ Fire and Rescue Service to receive 

the same VAT exemption as other forces, with the money reinvested in safer 

communities.” (s.6). Den här meningen placeras under liberalism då man understryker 

statens eller nationens ansvar att skydda medborgare.  

 

Eftersom SNP vill skapa juridisk säkerhet för småföretagare, är det en slags blandning 

av konservatism och liberalism. Liberalistiskt i den mening att man vill juridiskt skapa 

rättigheter åt företagare, och konservativt just för att det riktar sig till den lilla 

företagaren, som kanske också oftast återfinns i småstäderna, samt inom en branch som 

kanske inte skulle överleva större kedjor i samma branch utan hjälp: ”we will press the 

UK government to introduce effective legal protections to ensure small businesses are 

paid on time.” (s.6) 

 

4.1.1.3 Syn på jämlikhet  

SNP har redan själva sett till att regeringen i Skottland har hälften kvinnor och hälften 

män. De vill även att resten av samhället ska se likadant ut. ”We will push for 50:50 

representation on public and private boards/…/work with action to secure equal pay and 

greater support for working parents with increased paternity leave”(s.10) De vill att 

kvinnan skall respekteras för sitt arbete på lika villkor som mannen och därav också 



Nationalistiska partier Josefine Wilhelmsson 

 

23 

tycker de att det är viktigt att de får lika lön. Det här kan ses som både liberalistiskt och 

socialistiskt. Det som kan göra det mer socialistiskt än liberalistiskt är att de bryr sig om 

hur arbetarna har det i det privata. Man vill att även mannen ska ta ut föräldraledighet 

och vara hemma med barnet.  

  

SNP vill höja den minsta tillåtna inkomsten i Storbitannien. ”…increase in the 

minimum wage to 8.70£ by 2020”(s.5). Man menar att man kommer kunna öka 

välståndet och minska fattigdomen även bland de som redan besitter en yrkesposition. 

Det här är också något som kan ses som både liberalistiskt och socialistiskt. Det är mer 

socialistiskt i den mening att det endast är de med lägst lön de vill förbättra välståndet 

för. Man är väldigt mån om att de fattiga i samhället ska få det bättre och kunna leva på 

sin lön. De som inte klarar sig och är utan jobb vill de förbättra situationen för genom 

mer statliga bidrag till de allra fattigaste och ser den mest utsatta gruppen i samhället 

som deras ansvar, snarare en kanske livsval.  

 

Det är klart i deras manifest vem som är deras mostståndare, alltså Tories, som står för 

all den orättvisa som SNP upplever i samhälllet. ”In government, we are providing £104 

million in 2015-2016 to protect as many poeple as possible from the damaging impact 

of the welfare reforms being imposed by Westminster”(s.29) Man talar här bland annat 

om Bedroom Tax och Council Tax. Vilka skatter som betalas av dem som har det bättre 

i samhället. Dvs. studenter, låglönade och de som lever på bidrag behöver inte betala 

skatt på detta eller betalar mindre i skatt. Återigen ser man ett socialistiskt drag, där man 

försöker jämna ut skillnader mellan låg- och höginkomsttagarna.  

 

Välfärd är något som ligger varmt om hjärtat på SNP, och det är klart ett 

socialliberalistiskt perspektiv genom att kunna minska sociala skillnader och orättvisor i 

samhället med delvis stor hjälp av ekonomiska satsningar. ”Our plans are centered on 

the idea of Inclusive Growth. We want more people in Scotland to share the fruits of 

economic growth”(s.28)”… there is so much more we could achieve with more 

extensive powers over welfare.”(s.29).  

 

Andra utsatta människor i samhället som de uppmärksammar är fattiga barn och 

funktionsnedsatta. Man vill ge dem mer möjlighet till bidrag samt lättare för 

funktionsnedsatta att få hjälp i vardagen, vilket man menar kommer skapa fler jobb och 
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en bättre ekonomi. ”… to increase benefits at least in line with the CPI inflation, to 

ensure that the incomes of the poorest in society do not fall even further behind the cost 

of living.” “We will vote to block plans to cut Disability Living Allowance/…/We will 

also support an increase in Carer´s Allowance…”(s.8) De här lånen och bidragen 

kommer att öka statens välstånd samtidigt som man ser det som en möjlighet att hjälpa 

de utsatta i samhället. Återigen uppfattas det som en socialliberal åtgärd med en stark 

välfärd. 

 

Vad gäller utbildning, som kan hjälpa till med de ojämlikheter som finns i samhället, 

vill SNP göra följande åtgärder; ”30 hours a week of free nursery education”(s.3) 

Utöver det vill man utöka Education Maintanence Allowance så det gäller för fler 

studenter. Att få EMA(Educational Maintanance Allowance) är relativt svårt och kan 

inte jämföras med Sveriges studiebidrag. Man måste vara mellan 16 till 19 år och 

antingen vara under socialtjänstens omhändertagande, redan få bidrag under sitt egna 

namn eller vara funktionsnedsatt och redan få bidrag för det. Sedan måste studierna eller 

den obetalda praktiken vara på heltid och under minst 30 veckors tid(Gov).  

 

Att gå på universitet är kostsamt i Storbritannien. Många brittiska studenter söker sig 

utomlands för att slippa de höga terminsavgifterna(Telegraph). SNP vill bevara en gratis 

universitetsgång i Skottland. ”We will guarantee the continuation of free university 

education in Scotland and support the reduction of tuition fees across the UK”(s.9) De 

socialliberala tankarna, eller vänstertankarna är återkommande för SNP vad gäller 

jämställdhet. Man ställer sig emot vad man i det konservativa partiet tycker om 

jämställdhet i Westminster och kämpar för en mer allomfattande social jämställdhet. 

Man söker också ett starkt välfärdssamhälle, där de som har det sämre får mer hjälp av 

staten och de som har det bättre måste betala mer i skatt.  

 

4.1.1.4 Syn på ekonomisk organisation 

Vad gäller det preferabla ekonomiska systemet kan man även här skönja olika 

ideologiska perspektiv. Eftersom vi hittills sett mestadels socialistiska och liberalistiska 

tendenser inleds denna del av analysen där.  

 

Det har varit tal om att privatisera delar av de statligt ägda bolagen såsom den brittiska 

posten, Royal Mail. Det här är SNP starkt emot, och faktum är att de är emot 



Nationalistiska partier Josefine Wilhelmsson 

 

25 

privatiseringar över huvudtaget. Vilket strider mot liberalismens önskan om 

effektivisering och mer kapital. Men helt enligt en socialdemokratisk önskan om en stat 

där inkomsterna kan ge fördelar till hela samhället. ”… against the privatisation of 

Royal Mail”(s.7) ”… free public services and protect the most vulnerable from the 

impacts of poverty”(s.3). Även NHS(National Health Service) tycker de behöver utökas 

samt skyddas från privatiseringar. ”We’ve protected NHS spending against Westminster 

austerity – and we will argue for increases in health spending across the UK…”(s.24) 

 

En annan socialistisk handling, är att de vill utveckla ekonomin på ett hållbart sätt. Om 

det innebär på ett långsiktigt sätt och med en planekonomi, det är emellertid tvetydigt. 

”But it is not economic growth for its own sake. It must be sustainable and with the 

benefits shared across society/…/ so we can/…/ address the unacceptable levels of 

inequality in Scottish society.”(s.3) 

 

De liberalistiska förhållningssätt som finns i partiprogrammet är följande; man vill öka 

möjligheten att kunna utvinna mer inkomster genom olja- och gasindustrin. ”…invest in 

the oil and gas industry in light of global oil prices and will work to increase 

internationalisation opportunities…”(s.5) De vill även göra statsbesparingar från de 

inkomster som industrin drar in. Eftersom att konservativa kan ha en komplicerad 

ställning till den statliga ekonomiska frågan kan det påstås att det även kan vara en 

konservativ ståndpunkt. Särskillt då industrin kan främja nationens ekonomiska 

ställning.  

 

I försök att få mer företag att etablera sig, eller stanna kvar i Skottland, har SNP som 

ambition att ha en så låg skatt som möjligt för företag. ”…the most competetive 

business tax environment anywhere in the UK through our business rates policies, and 

the package of business rates reliefs…”(s.27) 

 

SNP vill stärka de lokala nivåerna av entprenörskap och företagande, något som är 

konservativt i den mening att man vill att småstäderna ska få större betydelse. 

”Maintaining the Small Business Bonus Scheme which removes or reduces 

rates…”(s.27). Man vill även ge småföretagare bidrag för att kunna etablera sig eller 

fortsätta sin verksamhet i Skottland. De menar att 95% av bidragen skall gå till 

småföretagare.  
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4.1.1.5 Syn på idealsamhället 

Hittills kan man se ett fokus på småstaden som är konservatismens ideal. Dock måste 

tilläggas att Skottland i förhållande till England har i större utsträckning mer småstäder 

och småsamhällen. I SNPs partiprogram kan man även se att de upplever att 

Westminster inte ser till Skottlands behov. ”… move away from the damaging austerity 

agenda of the current UK government, so that we can protect Scotland’s public services 

from future Tory cuts…”(s.24)  

 

Man uttrycker de geografiska ojämlikheter man upplever i följande citat; “Social and 

geographic imbalances are increasing at a worrying rate, with an increasing imbalance 

between London and the south-east and the rest of the UK”(s.12). Samtidigt pratar man 

även om landsbygden, som de vill ska få bättre förutsättningar, genom att till exempel 

trycka ner priserna på bränsle samt förespråka Skottlands mat och drycker.  

 

Det som återkommer genom hela partiprogrammet är att de vill ha mer jämlikhet och 

skapa en bättre förutsättning för fattiga och låginkomsttagare. Det framstås som ett 

försök att utjämna klasskillnaderna. Å andra sidan tyder de ekonomiska incitamenten 

snarare på ett liberalistiskt perspektiv med stark välfärd. Så återigen, en relativt 

socialliberal ton genom hela programmet. 

 

För att sammanfatta, märks socialismen av i alla perspektiv, fast mindre under 

organiseringen av ekonomin. Störst hade socialismen på jämställdhetsperspektivet med 

liberalismen strax därefter. Minst märktes socialismen av i SNPs tankar om staten, men 

det var relativt spritt mellan de ideologiska tillhörigheterna kring den frågan. 

Sammanställt var det främst socialliberala perspektiv som  förmedlades i SNPs 

partiprogram.  

  

4.2 Analys av dimensionerna 

4.2.1 Nationalistiska dimensioner i ”Stronger for Scotland” 

4.2.1.1 Ekonomisk dimension 

Det som SNP verkar finna som deras största ekonomiska tillgång är oljan. De skriver 

följande i partiprogrammet: ”The UK Government has agreed to implement the key 

proposals put forward by the Scottish Government and the oil and gas industry. This is a 

welcome step, however, we will continue to closely monitor economic activity in the 
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North Sea…”(s.9) Även om man gynnar de förändringar som Westminster gått med på, 

så har man ändå ett öga på vad som sker på de närliggande ekonomierna. Man kan 

därav se tendenser till både nationell och internationell ekonomsk dimension. 

 

Vidare poängterar man ”We will also continue to push for the swift deployment of the 

new Oil and Gas in Aberdeen.” (ibid.) Man vill satsa på att den mest fruktsamma av 

industrier i Storbritannien forstätter att befinna sig på skotsk mark. Det ses som ett 

förebyggande inför en separation, då de kan ha möjlighet att försörja sig på egna 

tillgångar. Eller för att undvika att den olja som finns på deras territorium inte fördelas 

ojämt i resten av Storbritannien, om de stannar kvar i unionen. Det här är alltså 

egentligen en nationell tendens som kan tolkas på två sätt, antingen i syfte att en dag 

separera från unionen eller endast för att försäkra sig om att den "skotska" oljans 

inkomster fördelas rättvist, enligt skottarna.  

 

För SNP har EU en stor betydelse, inte minst för de bidrag och alla de jobb som EU 

understödjer Skottland med. CAP (the Common Agricultural Policy) är något som SNP 

särkilt pekar ut som viktigt för Skottlands välmående "We will look to secure a fair 

share of the UK's CAP convergence uplift, which comes to the UK as a result of 

Scotland's low hectare rates."(s.5) SNP är även positiv till fler sorters partnerskap än 

EU, de menar att "... wider trade union participation and recognising the positive role 

that can be played by collective bargaining in improving labour market 

conditions."(s.17) Man söker alltså både samarbete och handel med utomstående länder.  

 

Där det mest uttryckligen beskrivs hur man känner inför EU som helhet kommer I 

foljande  citat: "The European Union is far from perfect, however we believe that it is 

overwhelmingly in Scotland's interests for us to remain a member, engaging with the 

institutions as fully as we can, and to argue for reform from whithin." (s.18) Man är 

alltså utan tvekan, EU-positiva, vilket de menar att Westminster inte är.  

 

4.2.1.2 Kulturell dimension 

Vad gäller SNPs kulturella budskap i sitt partiprogram finns en del meningar, vilka man 

kan uppfatta som mulitkulturella. "Scotland is an outward looking nation. We have 

family in all parts of the world and our society has been strengthened, over generations, 

by new Scots arriving from across the globe. This part of who we are and provides 
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untold benefits, socially, culturally and economically."(s.18) Man påpekar här alltså en 

allomfattande, civil skotsk nation och trycker på dess fördelar, samt menar att de inte är 

lilla isolerade Skottland, då det finns skotska familjer utspridda utanför nationens 

gränser.  

 

Utöver det när man talar om identitet, familj eller nation uttrycker man sig till exmpel så 

här: "We want more people in rewarding, well paid work. We want stronger local 

economies, with job opportunities for young poeple close to home so we can retain the 

important links of family and community..." (s.3) Meningen har citerats tidigare i texten 

men trycker på motsatsen till det som citerats tidigare och därav är den med igen. Det 

som är intressant här är att man snarare ser Skottland som ett litet och skört landskap 

som bör bevara sina nationsmedlemmar. Bevara dem för vad?  

 

I det första citatet talar man om den stora världen och hur man har familjer överallt och 

ser möjligheterna som de ger med sig. I det senare citatet, uppfattas Storbritannien som 

något ont, som man vill undvika släppa sina ungdomar till. Det verkar som de tycker att 

det finns allt för få jobbmöjligheter med resonabel lön i Skottland i kontrast till vad som 

erbjuds i England, och då kanske framförallt, London. 

 

4.2.1.3 Politisk dimension 

"... the establishment of a special envoy - a diplomatic post within the Foreign Office - 

to promote the rights of LGBTI poeple throughout the world..." (s.19) Den här specifika 

positionen som SNP vill skapa tyder på en breddning av deras politiska budskap. "We 

will also support Scottish participation in the European Arrest warrant..." (ibid.) Man 

vill här vara del av EUs rättsorgan och vill arbeta aktivt inom den.   

 

Fler sektorer som de vill ha internationellt samarbete inom och som ger breddning av de 

politiska nivårna är föjlande; "…the NHS, and Scottish Water, as part of a general 

public sector exemption, from the terms of the proposed Transatlantic Trade and 

Investment Partnership." (ibid.) Genom de här samarbeten lyckas man med att säkert 

utöka sina politiska kompetenser, samtidigt som man trycker på internationella 

samarbeten.  
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Även om man ser många tendenser till internationella samarbeten, ser man även i 

partiprogrammet där man hoppas på att influera Westminster, att göra vissa saker. "We 

will press the UK government to work with the business community on 

mechanisms..."(s.17) Man lämnar alltså i detta fallet sina hopp i Westminsters 

demokaratiska organ, vilket man gör flertalet gånger.  

 

4.3 Ideologianalys av Junts pel Sís partiprogram 

4.3.1 Ideologianalys Junts pel Sí
ii
 

4.3.1.1 Syn på människan 

I början av partiprogrammet finner man följande mening; "The citizen empowerment, 

transparency and open government."(s.8) Meningen trycker på att man vill stärka 

medborgaren, genom en regering som är öppen och transparent. Individen skall komma 

till tals och ha större utrymme i den ideala staten som partierna talar om. En liberal 

ställning till människans natur och om hur hon, individen, bör vara med och forma 

staten genom sin demokratiska röst.  

 

Individen ska känna sig välkomen och känna sig trygg i det katalanska samhället, som 

är diversifierad "A welcoming country, open and socially advanced."(s.8)"... the 

foundation of prosperity is a well-educated citizenry."(s.11) Människan är rationell och 

kan alltid utvecklas genom utbildning, i en stat som är öppen och har medel till vidare 

utveckling. Det är starka liberala perspektiv på hur människan är som förmedlas. 

 

4.3.1.2 Syn på staten 

De katalanska självständighetspartierna är missnöjda över hur det spanska politiska 

samhällskontraktet är utformat."Public commitment for a new social contract."(s.6) 

Inom liberalismen talar man om samhällskontrakt. "...alla medborgare har rätt att 

nyteckna ett samhällskontrakt, eller åtminstone måste få utträda ur det system de fötts in 

i(Ljunggren s.38)".  

 

Men återigen, Katalonien har aldrig någonsin varit en egen stat. Ett nytt kontrakt, hur 

det nu skulle kunna skapas utan den suveräna statens samtycke är svårt att reda ut. 

Självständighetsivern, samt den katalanska kulturen har å andra sidan en lång historia. 

Men, det här kan mer uppfattas som ett liberalt samhällskontrakt med rötter från 
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Rousseau, en önskan om en ny statsordning, som är mer i enhetligt med vad det 

katalanska folkets allmänvilja är.  

 

"... Catalonia keep the mechanisms of democratic participation classics: parliament 

parties, periodic elections, etc. But we aspire to /.../ encourage and increase participation 

and collective decision-making capacity on relevant issues of the public sphere and the 

sphere of the common."(s.13) Man talar här om hur man vill fördjupa demokratin, och 

hur den katalanska staten skulle kunna ta form. Man tenderar att trycka på den 

kollektiva viljan. De gemensammas bästa skall styra i den demokratiska modellen.  

 

Man talar vidare om hur staten skall kunna legitimisera sin suveränitet gentemot folket: 

"Public institutions will be subject to the scrutiny of public and private organizations 

regularly and rigorously compare the quality of governance and give public 

explanations about the reason for the results."(ibid.) Staten skall hålla god kvalitet och 

vara rättvis. En rättvis statlig rättsordning, baserad på den allmänna viljan. 

 

Följande kommenterar uttrycker mer utförligen den katalanska allmänna viljan: 

"Catalonia has manifested the collective will of Catalonia, regarding the membership of 

Spain. However, repeatedly, Spain has not only denied the ability to perform this query, 

but has refused, also repeatedly, that Catalonia can have their sovereign future."(s.14) 

De menar alltså att det är emot regionens allmänvilja att kvarstå under spansk regering. 

 

4.3.1.3 Syn på jämlikhet 

Partiprogrammet uttrycker sina tankar om jämlikhet på följande sätt: "... equity requires 

a progressive contributory system: everyone has to contribute to financing of public 

services, but in proportion to their means."(s.12) Man talar här om en ekonomisk och 

social jämlikhet, då man menar att de offentliga institutionerna ska vara finansierade av 

populationens medel - men proportionerligt till vad deras inkomst är. Därav ser man att 

man vill minska klyftor i samhället genom rättvisa skatter och gratis eller låg kostnad på 

offentliga tjänster.  

 

"The public authorities will promote political equality and non-discrimination on 

grounds of gender/.../ Public institutions, in compliance with the necessary respect for 

freedom of conscience and the obligation to protect minorities, respect the diversity and 
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plurality of religious beliefs and beeing able to exercise them without 

discrimination..."(s.14) Här uttrycker man ännu fler vägar till social jämlikhet samt 

juridisk rättvisa. Man skall kunna leva jämställt i Katalonien oavsett kön, nationalitet 

och tro.  

 

Man talar utförligen om hur man, med hjälp av rättsväsendet, skall se till att man inte 

diskrimineras. "This commitment has been reflected in a legislative framework that 

takes an account to all aspects on which we must work to make it possible to guarantee 

the rights, no discrimination and inclusion of people with disabilities." (s.68) Det är 

alltså en väldigt liberal form av jämlikhet som demonstreras i partiprogrammet. 

 

Vad gäller kvinnorna talar man mycket om deras utsatthet mot våld, samt deras roll som 

försörjande och som ensamstående mammor. "…developing social services, where 

women within the family unit, who carry the weight of the double workday and work at 

home."(s.66) "... identifying situations of violence, as well as the execution measures 

dictated comprehensive social assistance for women in situations of violence in order to 

be effective."(s.52) De här sociala åtgärderna tyder på en socialliberal ställning till 

jämställdhet. Man vill med hjälp av rättsverket samt institutioner förbättra ställnigen för 

kvinnor som har det särskilt jobbigt, ekonomiskt och psykologiskt. 

 

Man talar vidare om hur den ekonomiska krisen har skadat det spanska samhället hårt 

och att kvinnorna har fått ta den hårdaste smällen. Kvinnorna har i genomsnitt 20% 

lägre lön i Spanien och de är underrepresenterade på alla ledande poster, samt får de 

utstå diskriminering på grund av sociala mönster. De åtgärder som partierna menar att 

de vill införa är följande: "Combating precariousness and female poverty. Ensuring 

female access to all levels of representation and decision-making. Guarantee equal pay. 

Eradication of gender violence. Eradication of discrimination based on sexual 

orientation..."(s.118) Då de talar om mönster som finns i samhället, är det ett 

socialistiskt perspektiv. 

 

4.3.1.4 Syn på ekonomisk organisation 

"If market size proves insufficient to sustain enough diversity, the government will 

encourage plurality by offering support in terms of transparency, equality and 

adequacy."(s.13) Om den katalanska marknaden inte skulle vara tillräcklig, är man som 
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stat villig att gå in och investera. Det är då viktigt att det sker på ett transparent sätt, 

man vill således undvika korruption. Man verkar vilja ha en marknadsekonomi så långt 

det är möjligt, som är i enlighet med liberalismen alternativt konservatismen.  

 

"… Catalonia may regulate policies that are related (mortgages, payment in kind, land, 

taxation, security of buildings, energy efficiency, etc.), in accordance with the reality of 

Catalonia and the reality of the following throughout the State, as at present."(s.22) I 

detta referat verkar det som de katalanska partierna vill ha en planerad ekonomi, framför 

en marknadsstyrd ekonomi. Detta gäller emellertid särskilt för bostäder.  

 

"...new (tax) resources could be devoted to increasing public spending and / or lower 

taxes, with immediate positive effect on consumption and investment." (s.24) Här talar 

man mer generellt om vad man vill spendera de potentiella skattepengar på, som de 

skulle få behålla om katalanerna går ur det spanska kungariket. Det verkar som om man 

vill öka inkomsterna till den offentliga sektorn, samtidigt som de vill öka handeln 

genom lägre skatter. Vilket kan tolkas som en slags blandning av marknadsekonomi och 

planekonomi.  

 

4.3.1.5 Syn på idealsamhället.   

Katalanerna har sammantaget en relativt liberal inställning, med en del socialistiska 

inslag. Vad gäller Junts pel Sís utopi, verkar storstaden vara i centrum. Man tror på det 

starka ekonomiska centrum, som Barcelona är, och att det kan växa sig starkare på en 

internationell marknad. "Countries that are competitive and better placed in the global 

economy, are those that invest resources to grow human capital, tailored to the needs of 

the productive structures and competitiveness."(s.82) 

 

Man vill investera kapital inom innovativa katalanska tecknologiska och biologiska 

sektorer. "Strengthening leadership in the development of research and innovation in 

Catalonia by prioritizing public policies for knowledge from universities to empowering 

business and entrepreneurship, as well as the consolidation and growth sectors thanks to 

the traditional industrial information technology and communications/.../ creating new 

products and services, innovative higher productivity levels, through the establishment 

of synergies cooperation between companies and training and availability of human and 

material resources necessary to address the global challenges of the future."(s.101) Ett 
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väldigt framtidspositivt mål. Katalanerna tror starkt på deras regionala kapaciteter och 

de ekonomiska vinster som de kan tänka sig erhålla ifall de separeras från den spanska 

staten.  

 

Utöver de ekonomsika aspekterna, ser man att de har en väldigt liberalistisk syn på 

människan också. De vill att katalanerna skall stärkas som medborgare och individer. 

Man tror att katalanerna kan bättre och har bättre förutsättningar. I viss mån kan det 

kännas som att de upplever att den spanska regeringen förtrycker katalanerna. Vad 

gäller det katalanska partiets syn på staten, håller även den en stark liberalistisk ton med 

tankar om samhällskontraktet och allmänviljan.  

 

Vad gäller synen på jämlikhet, trycker man på en liberal jämställdhet som faller under 

det ekonomiska, juridiska och politiska, men även det sociala. Man vill ge bättre 

förutsättningar för utsatta kvinnor och handikappade i samhället. Man ser tendenser till 

en socialliberal ställning inom de här områdena, då åtgärderna man vill göra är av den 

form att de önskar minska klasskillnaderna. Det socialliberalistiska perspektivet 

behåller man även vad gäller den ekonomiska organiseringen. Junts pel Sí vill ha en 

ekonomisk organisering som delvis styrs av staten och delvis av marknaden.  

  

4.4 Analys av dimensionerna 

4.4.1 Nationalistiska dimensionerna i ”Junts pel Sí” 

4.4.1.1 Ekonomisk dimension 

I partiernas samlade partiprogram är självständighetsbudskapen många för de olika 

dimensionerna. De som finns för den ekonomiska dimensionen är bland annat följande: 

"Boost small and medium enterprises, entrepreneurs and freelancers."(s.7) Man vill 

finansera och styrka hemmamarknaden, så brett som möjligt, inom olika företagsamma 

området. Det som även kommer märkas tydligt senare i den politiska dimensionen är 

hur viktigt EUs medlemskap är för Katalonien. "... membership in the Union and the 

euro is vital to ensure the continuity and enhancement of prosperity achieved."(s.11) 

Man ser det helt enkelt som en omöjlighet att klara sig utan EU. Unionen och den 

gemensamma valutan kommer att vara det som kommer hjälpa Katalonien ekonomiskt, 

och föra fram den kommersiella basen för den tilltänkta nya staten. 
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Dock menar man inte bara att Katalonien ska ha en öppen marknad till EU-medlemmar, 

utan: "An economy open to the world. The commercial opening of Catalonia is similar 

to countries like Denmark, Austria and Finland. Catalonia occupies the 10th position in 

the EU exports and the 7th position in exports regarding the GDP per capita"(s.17) 

Huruvida de kommer söka egna handelsavtal med andra stater och 

handelssammarbeten, eller använda sig av de redan existerande handelsavtal som EU 

har med andra icke-EUmedlemsländer är oklart.  

 

4.4.1.2 Kultiurell dimension 

Katalonien är en tvåspråkig nation och katalanskan i viss mån är som ett minoritetsspråk 

som i huvudsak talas i hushållen. Det vill Junts pel Sí nu ändra på. "Towards an 

inclusive Catalan school and educational success."(s.6) Genom den här förändringen 

hoppas man på att höja språkets status. Utöver detta trycker de även på 

tredjespråksundervisningen, då det antas vara engelska, vars nivå av kunskap man vill 

förbättra. Man vill alltså att Katalanskan skall få samma om inte mer inflytande i mer 

formella situationer, samtidigt som man vill förbättra det språk, som talas mest frekvent 

vid internationella sammarbeten.  

 

"Culture is seen as a common public good and public institutions must guarantee the 

preservation, study awareness and dissemination of cultural heritage in all areas, but 

also the promotion of cultural creation and production through effective policies and 

independent of political power."(s.14) Man talar här om en civil kultur, alltså en 

katalansk kultur som skall skyddas av staten, men inte undertrycka minoriteter eller 

hämma individualismen. 

 

4.4.1.3 Politisk dimension 

Den politiska dimensionen i partiprogrammet som kan skönjas har stor spridning, vare 

sig det är genom förhandlingar med Spanien, eller medlemskap i EU, så täcker de 

katalanska partierna de flesta nivåerna och områdena för den politiska sfären. Mycket 

tack vare att Generalitat redan har ett stort kompetensområde. Ett område som 

egentligen inte är innanför Kataloniens ramar för en eventuell överlevnad som en ny stat 

är den av support till stater som har det lägre ställt "...Catalonia is a country that holds 

solidarity to the inhabitants of disadvantaged countries/.../ the best help we can provide 

them with, from the developed countries is the opening of our markets."(s.13) Man 
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verkar egentligen inte ha någon plan för hur det arbetet faktiskt ska gå tillväga men man 

har tagit till förfogande att man kommer genom sammarbete av kommersiell form, med 

andra utvecklade länder, förverkliga de här solidariska handlingarna.  

 

Utöver en allomfattande sfär av politiskt organ, är det viktigt för Katalonien att få 

uppmäksamhet och erkännande från andra länder: "The agenda of Spanish negotiations 

and the desire to remain in the EU and to gain international recognition."(s.3) Det är 

absolut en väg till att växa förtroende som en ny stat genom att skapa förtroende 

utomlands. Förtroendet vill de uppnå genom handelsavtal med utvecklade samt mindre 

utvecklade länder. Inom alla de dimensioner som analyserats kan man märka av en stark 

önskan om självständighet.  
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5 Avslutande slutsatser 

5.1 Komparativa slutsatser 

Till en början kan partierna verka relativt lika. De är båda regioner som vill gå ur staten 

de tillhör, de har ekonomiska resurser de upplever blir fördelade ojämlikt inom staten, 

samt har de en kultur som skiljer sig från staterna. De upplever också att de till en viss 

del blir förtryckta eller ojämlikt behandlade.  

 

Bägge regioner anser sig vara nationer, vars incitament är att självständiggöra sig från 

staten. De är båda övertygade om att deras nationers medlemmar är medpatrioter som 

delar symboliska karaktärer för nationen. Det finns såklart variationer inom nationen 

och den etniska sammansättningen av individer är inte homogen utan olika 

nationaliteter koexisterar inom regionerna. Men de känner tillhörighet till respektive 

nation. Både Katalonien och Skottland har ett fast regionalt territorium inom vilka, de 

båda redan idag, utgör visst självstyre. 

 

De nationalistiska partierna har däremot väldigt mycket som skiljer sig åt. Kataloniens 

politik har delvis formats av Francos begränsningar av den katalanska identiteten, som 

sedan på 70-talet fick komma tillbaka och det med kraft. Katalanismen har varit av både 

höger och vänsterideologi, och det gäller även idag. Framgångarna för det skotska 

självständighetspartiet kom egentligen inte förrän efter andra världskriget, då Labour 

hade svårt att etablera sin politik hos de skotska medborgarna(vilka är Labours kanske 

huvudsakliga röstare). Men det dröjde in på 70-talet innan SNP drog in fler röster så de 

kunde få platser i parlamentet. 1999 fick skottarna självstyre för första gången efter det 

att Skottland gick in i unionen(Katalonien hade självstyre innan diktaturen, och fick 

tillbaka självstyret efter Francos död). Labour och SNP har en relativt 

socialdemokratisk ideologitillhörelse, i opposition till Conservatives.  

 

I synen på människan vill SNP att alla ska kunna vara med och bidra i staten. Man har 

jämställdhet och minskning av klasskillnader som mål. Det är socialistiska budskap som 

formuleras här, medan man i Katalonien verkar vara mer liberal i det perspektivet och 

menar att individen behöver frihet och utbildning. För skottarna är staten en institution 

som bör bevara företagsamheten och medborgarens säkerhet, men man kan också se att 

de vill att staten(Storbritannien) skall se till nationens önskemål, och det kan ibland 
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uppfattas som om skottarna upplever att det demokratiska systemet som Storbritannien 

har, inte uppfyller Skottlands önskemål samt gör mindre priviligierade människor ännu 

fattigare. Dvs. att det politiska systemet är ett förtryckande system.  

 

Skottarna har här både konservativa, liberala och socialistiska idéer om staten. Det är 

svårt att se en ideologi som skulle väga tyngre. Junts pel Sí å andra sidan har en enfaldig 

syn på vad en stat ska uppfylla och det är den liberala allmänviljan. Även den liberala 

tanken om samhällskontraktet finns med här och de menar att de bör få gå ur det 

samhällskontraktet eftersom det inte är enligt deras allmänvilja. De har därmed rätten 

till ett nytt samhällskontrakt. Därav upplever även katalanerna att det spanska politiska 

systemet inte uppfyller deras önskemål. 

 

Katalanerna tycker att det är självklart att man ska jämställa medborgarna mer. De har 

många socialistiska tankar om hur de ska kunna minska klasskillnader och öka 

inkomsterna för de fattigaste. Vad gäller kvinnan talar man om strukturella mönster som 

tillåter samhället att diskriminera kvinnan i hemmet och på arbetsmarknaden och det här 

vill man införa åtgärder emot. Då de talar om samhällsstrukur och bryr sig om den 

privata sfären har de helt klart ett vänsterperspektiv i frågan. Detta gäller även för det 

skotska partiet. Man vill också öka representationen av kvinnor på ledande poster, samt 

jämställa kvinnor och män i den privata sfären.  

 

Det skotska partiet är emot privatiseringar generellt, men de vill öka företagsamheten i 

Skottland och särskilt förenkla den ekonomiska situationen för småföretagen. Man är 

emellertid emot att ha en kortsiktig ekonomi och förespråkar en del planerad ekonomi 

och en del marknadsekonomi. Det önskar man eftersom man vill kunna vara kompetetiv 

på den internationella marknaden. Katalanerna vill ha marknadsekeonomi så långt det 

går, men vad gäller bostadsmarknaden är de beredda att gå in och bygga med statliga 

medel. Då en del av Kataloniens marknad inte täcks av marknadsekonomin, vill staten 

gå in och täppa till de hål som krävs täppas igen. Man är alltså ute efter en slags 

marknadsekonomi med planekonomi där det behövs, samtidigt som man vill styrka de 

offentliga sektorerna som de hoppas kommer att öka handeln. Det här kan vara både en 

liberal och en konservativ inställning till hur ekonomin bör vara organiserad.  
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Vad gäller Kataloniens utopi är det storstaden, där möjligheter frodas och diversiteten är 

stor, samt utbildning och entreprenörer får utveckla sina idéer fritt. För Skottland är 

utopin en stat med mindre klasskillnader och mer rättigheter till arbetare, samtidigt som 

de vill skapa starkare ekonomiska cenrtum i städerna och hjälpa småföretagare och 

bönder att kunna utveckla sina verksamheter. En slags blandning av en småstadsutopi 

och en socialistisk utopi av ett klasslöst samhälle. Därav, kanske märkligt nog, är SNP 

något av ett socialnationalistiskt parti med en del tankar om att skydda den skotska 

småstaden och dess identitet. Katalonien å andra sidan, kan fastställas som ett liberalt 

nationalparti. Men bägge partier är av vänsternationalistisk form, och alltså inte några 

högerextrema partier, som vill bevara någon form av ”överlägsen ras”.  

 

Både Katalonien och Skottland har vilja att bryta sig ur Spanien respektive 

Storbritannien. Den ekonomiska dimensionen hos Katalonien talar om för oss att de vill 

stärka hemmamarknaden och ha öppen handel med omvärlden, inte bara genom EU. De 

är båda uppenbara tecken på hur en nation förbereder sig inför en separation från staten. 

Det katalanska språket har länge underminerats och nu vill katalanerna göra en stor 

satsning att öka katalanskans användning i nationen, samtidigt som man vill förbättra 

tredjespråksundervisningen, återigen förstärker man hemmanationen samtidigt som man 

förbereder inför en träff med omvärlden. Man är försiktig med att vara alldeles för 

exkluderande och definierar i sitt partiprogram en civil form av vad deras kultur skall 

vara. Man ser alltså ytterligare starka tendenser till självständighetsönskan.  

 

I Skottland är man, å ena sidan, glad för de förändringar de får igenom i Westminster. Å 

andra sidan jobbar de på att förstärka den inhemska marknaden med oljan, och så är de 

väldigt EU-positiva och vill vidareutveckla det medlemskapet. Man definierar även i det 

skotska partiprogrammet en civil form av kultur, fast det fanns protektionistiska 

tendenser som menar att de inte är helt beredda på att öppna upp gränserna. Särskilt om 

det betyder att deras arbetskraft flyttar ifrån Skottland. De nationalistiska tankarna finns 

där. Men de är svagare i förhållande till Katalonien. Både Skottland och Katalonien har 

visst regionalt självstyre och har en hel del politiska kompetenser redan. Dock verkar 

Katalonien ha en mer allomfattande politik och många partier är med som kraft för att 

jobba mot självständighet, om de bara kunde enas. Vad gäller Skottland verkar det vara 

resonabelt att ändå stanna kvar i Storbritannien förutsatt att Westminster släpper lite på 

makten och inför fler lagändringar som Skottlands majoritet önskar.  
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5.2 Avslutande diskussion 

5.2.1 Kritiska reflektioner och vidare forskning 

Efter uppmärksamheten av de båda regionernas önksan om självständighet från sina 

respektive stater år 2014, har det hänt en hel del. Skottland hade ett lagligt referendum, 

där folket röstade nej. Det partiprogram som analyserats är från 2015, med Sturgeon 

som partiledare, vars egentliga incitament är att införa fler lagändringar som det skotska 

folket önskar. The Scottish National Party må fortfarande vara ett nationalistiskt parti 

med en dröm om självstyre, men inte lika mycket som de kanske var inför referendumet 

2014. Kataloniens partiprogram är däremot ett manifest av samlade krafter, för att, efter 

att ha fått sitt referendum från 2014 förklarat olagligt, jobba vidare för att äntligen få sin 

frihet från det spanska kungariket och kunna definiera sitt egna samhällskontrakt baserat 

på deras nations allmänvilja.  

 

Det som kan stå emot mig som författare av den är uppsatsen är mina språkliga 

kunskaper, särskilt vad gäller det katalanska partiprogrammet. Jag fick viss hjälp med 

översättning och med att förstå den spanska samt katalanska politiken i syfte att 

överhuvudtaget kunna analysera partiprogrammets innehåll. Utöver det kan den 

ideologiska analysen vara torftig, i det val som gjordes, att definiera liberalism som en 

slags vänsterideologi, samt slå ihop det på vänstersidan med socialdemokrati.  

 

Mycket talar för att det kommer att ske en hel del politiskt omvälvande händelser i 

Katalonien, då de tagit stora kliv och många riskabla beslut i försök att självständiggöra 

sig från Spanien. Det som skulle vara intressant är hur de kommer att forma den nya 

staten och om den här uppsatsen hade relevanta slutfattningar angående 

koalitionspartiets natur samt ideologiska tillhörighet och om de skulle kunna stämma in 

på den eventuella katalanska statens natur.  

 

I den mening att Katalonien framstås som en region med en större nationalistisk strävan 

än Skottland kanske en annan studie i framtiden kan avgöra huruvida regionen avtar 

eller ökar i sin strävan till egen nationsstat. Samt kanske kunna jämföra hur Katalonien 

tog steget till ny stat i jämförelse med Skottland, eller hur de inte tog steget, och vad 

som blev av regionerna då. Eller vad blev det av EU utan ett Storbritannien? Vad får 

Storbritannien samt Spanien för konsekvenser utan sina respektive regioner?  
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Bilagor 

Bilaga A: Typer av nationalism och dess dimensioner 
 

                                                 
i
 Illustration av hur nationalismen samt dimensionerna i dem förhåller sig. 

  

 

 

 Nationalism enligt vänster- högerskalan 

 
 

 

 

Nationalismens olika dimensonella delar, oavsett vänster- högerskalan 
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dimension 
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Bilaga B: Originaltext till citaten 

 

ii
 Ideologianalys Junts pel Sí 

 

Syn på människan 

1: L’apoderament ciutadà, la transparència i el govern obert. 

2: Un país acollidor, obert i socialment avançat. 

3: ... el fonament de la prosperitat és una ciutadania ben instruïda. 

 

Syn på staten 

1: Compromís públic per a un nou contracte social. 

2: ... Catalunya mantindrà els mecanismes de participació democràtica clàssics: 

parlament, partits, eleccions periòdiques, etc. Però aspirem a molt més que a continuar 

essent una democràcia formal i, per tant, caldrà establir dispositius, com els que 

caracteritzen els sistemes democràtics madurs i avançats, per fomentar i incrementar la 

participació i la capacitat de decisió col·lectiva en les qüestions més rellevants de 

l’esfera pública i de l’àmbit del comú. 

3: Les institucions públiques es sotmetran a l’escrutini de les organitzacions públiques i 

privades que comparen regularment i de manera rigorosa la qualitat de la gestió pública, 

i donaran explicacions públiques sobre la raó dels resultats. 

4: Catalunya ha manifestat reiteradament que vol ser consultada sobre la seva voluntat 

col·lectiva respecte a l’actual pertinença i adscripció a l’Estat espanyol, però, 

reiteradament, l’Estat espanyol no només ha negat la possibilitat de realitzar aquesta 

consulta, sinó que ha negat, també reiteradament, que Catalunya pugui disposar 

sobiranament del seu futur. 

 

Syn på jämlikhet 

1: ... l’equitat requereix un sistema contributiu progressiu: tothom ha de contribuir al 

finançament dels serveis públics, però de manera proporcional a les seves possibilitats. 

2: Els poders públics fomentaran polítiques d’igualtat i de no discriminació per raons de 

gènere/.../ Les institucions públiques, en compliment de l’imprescindible respecte a la 

llibertat de consciència i de l’obligació de protecció de les minories, respectaran la 

diversitat i la pluralitat de creences religioses i el seu exercici... 

3: Aquest compromís s’ha de reflectir en un marc legislatiu que tingui en compte 
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tots els aspectes sobre els quals s’ha de treballar per fer possible garantir els drets, la no 

discriminació i la inclusió de les persones amb discapacitat. 

4: ... presenta molt recorregut a l'alça en desenvolupament de serveis socials, són les 

dones dins la unitat familiar les que carreguen el pes de la doble jornada laboral, a casa i 

al mercat de treball. 

5: la identificació de les situacions de violència, així com de l’execució 

de les mesures d’assistència social integral dictades a favor de les dones en situació de 

violència amb la finalitat que siguin efectives. 

6: Lluita contra la precarització i la pobresa femenines. Garantia d’accés de les dones a 

tots els àmbits de representació i presa de decisions. Igualtat salarial i garantia 

professional. Eradicació de la violència masclista. Eradicació de la discriminació per raó 

d’orientació sexual... 

 

Syn på ekonomisk organisation 

1: Si la dimensió del mercat es revela insuficient per sostenir-ne prou diversitat, el 

govern afavorirà la pluralitat oferint suport en condicions de transparència, igualtat i 

suficiència. 

2: Catalunya podrà regular les polítiques que hi estan relacionades (hipoteques, dació en 

pagament, sòl, fiscalitat, seguretat dels edificis, eficiència energètica, etc.), d’acord amb 

la realitat pròpia de Catalunya i no seguint la realitat del conjunt de l’Estat, com passa 

actualment. 

3: ...els nous recursos (fiscales) es podrien dedicar a incrementar la despesa pública i/o a 

rebaixar els impostos, amb un efecte immediat positiu en el consum i la inversió. 

 

Syn på idealsamhället 

1: Els països competitius i millor situats a l’economia global són aquells que inverteixen 

recursos a fer créixer un capital humà adaptat a les necessitats de les estructures 

productives i de la seva competitivitat. 

2: Potenciar el lideratge en el desenvolupament de projectes de recerca i innovació a 

Catalunya, prioritzant les polítiques públiques per a la transferència de coneixement de 

la universitat a l’empresa i potenciació de l’emprenedoria, així com la consolidació i 

creixement dels sectors industrials tradicionals gràcies a les tecnologies de la informació 

i les comunicacions./.../fomentant una economia competitiva i dinàmica, basada en la 

tecnologia i el coneixement, amb la creació de nous productes i serveis innovadors, 
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l’augment dels nivells de productivitat, l’establiment de sinergies mitjançant la 

cooperació entre empreses, així com la capacitació i disponibilitat dels recursos humans 

i materials necessaris que permetin afrontar el reptes globals de futur. 

 

Nationalistiska dimensionerna i ”Junts pel Sí” 

Ekonomisk dimension 

1: L’impuls a la petita i mitjana empresa i als emprenedors autònoms. 

2: ... la pertinença a la Unió i a l’euro és cabdal per garantir la continuïtat i la millora de 

la prosperitat assolida. 

3: Una economia oberta al món. L’obertura comercial de Catalunya és similar a la de 

països com Dinamarca, Àustria i Finlàndia. Catalunya ocupa la 10a posició a la UE en 

exportacions respecte del PIB i és la 7a en exportacions per capita. 

 

Kultiurell dimension 

1: Cap a una escola catalana inclusiva i d’èxit educatiu. 

2: La cultura serà considerada com un bé públic comú, i les institucions públiques 

hauran de garantir la conservació, l’estudi, el coneixement i la difusió del patrimoni 

cultural, en tots els seus àmbits, però també el foment de la creació i la producció 

culturals a través de polítiques efectives i independents del poder polític. 

 

Politisk dimension 

1: L’agenda de la negociació espanyola i la voluntat de permanència a la UE i el 

reconeixement internacional. 

2: Aspirem que Catalunya sigui un país solidari amb els habitants de països menys 

afavorits. S’ha posat de manifest a bastament que la millor ajuda que podem prestar-los 

des dels països desenvolupats és l’obertura dels nostres mercats.  


