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ABSTRACT 

 
Essay in Political Science, Advanced Course, by Eva Åkesson 

 
”Sinn Féin – a study of legitimacy of a political party in the eyes of the citizens” 

 
Supervisor: Thomas Sedelius 

 
 

The purpose of this essay is to study the republican and socialist Northern Ireland political 
party Sinn Féin and to examine its legitimacy in the eyes of the citizens of Northern Ireland. Is 
it possible to have a political agenda that includes violence and still maintain legitimacy? The 
Irish Republican Army’s (IRA) military struggle was for a long time a part of the party’s 
political agenda. This strategy has been described as to have a ballot paper in one hand and 
an Armalite in the other, and successfully made Sinn Féin one of the province’s largest 
political parties. I have examined the time period from 1989 to present time.  My concept of 
legitimacy is based on a theory by the political scientist Mikael Axberg, who describes 
legitimacy to be a concept that contains three different parts: a legal, a democratic and a 
sociological perspective. Methodically this essay is both a qualitative and quantitative study. 
 
The main question of the essay is:”Can Sinn Féin be considered to be a political party of a 
legitimate foundation in the eyes of the citizens?”.  In order to examine this question I have 
used three sub questions: 
1) Is Sinn Féin, from a legal understanding of legitimacy, a legitimate party? 
2) Is Sinn Féin, from a democratic understanding of legitimacy, a legitimate party? 
3) Is Sinn Féin, from a sociological understanding of legitimacy, a legitimate party? 
 
Of course this is not the only way to understand legitimacy and approach this problem, but it 
is the way I find most useful in order to answer the question. The sub questions have a wide 
range and include three different perspectives, which provides a good foundation for 
answering the main question of the essay.  
 
The essay comes to the conclusion that Sinn Féin is a legitimate party in the eyes of the 
citizens, if the polarisation of the society is considered. Catholic and protestant citizens have 
very different views on the legitimacy of Sinn Féin. The essay concludes that if a society is as 
polarised as Northern Ireland, that has to be taken into account when questions of legitimacy 
are examined. 
 
Keywords: Sinn Féin, IRA, legitimacy, community, legal, sociological, democratic. 
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1. SINN FÉIN OCH EN ANNORLUNDA VALSTRATEGI 

 

”’…a ballot paper in one hand and an Armalite in the other’”1 

1.1 Ämnesval och syfte 
Få konflikter i historien har haft en så stark dragningskraft för mig som Nordirlandkonflikten. 

Här finns mycket som engagerar och fascinerar, väcker intresse och nyfikenhet. En konflikt 

med religiösa förtecken, men med framförallt kulturella och socioekonomiska grundvalar, på 

västerländsk mark tillhör inte vanligheterna. Fortfarande görs filmer och dokumentärer om 

konflikten, de största profilerna från konfliktens turbulentaste nav, The Troubles, har uppnått 

kultstatus. Framförallt har den republikanska rörelsen med partiet Sinn Féin i spetsen 

intresserat mig och här finns fortfarande anledning att studera fenomenen ur akademiskt 

perspektiv. Kan ett parlamentariskt parti ha starka kopplingar till en paramilitär grupp och 

ändå inneha befolkningens stöd och en legitimitet? I denna uppsats ska jag alltså studera Sinn 

Féin, det idag näst största partiet i Nordirland, som varit framträdande både under 

Nordirlandkonflikten och i dess fredsprocess2. Jag har valt att skriva om Sinn Féin därför att 

det är ett parti som deltar i den parlamentariska demokratin, men vars metod att försöka nå 

politiska mål delvis inneburit väpnad kamp.  

 

Sinn Féin grundades 1905 och blev 1919 Irländska Republikanska Arméns (IRA) politiska 

gren3. Partiet deltog första gången i val 1918 i Irland, för att på 1980-talet börja delta i val i 

Nordirland under eget namn och vann då mandat i både Northern Ireland Assembly och 

brittiska parlamentet Westminster4. Detta innebär att de samtidigt som de gått den 

parlamentariska vägen via vallokalerna också fört en väpnad, politisk kamp som varit inriktad 

på att nå partiets och IRA:s mål – ett enat Irland, där den brittiska politiska makten och 

närvaron tvingas till ett tillbakadragande från ön5. Våld som politiskt medel är inte accepterat 

inom demokratier och således ger det Sinn Féin en särställning som parlamentariskt parti. 

Inom demokratier innebär frihetsbegreppet att också leva enligt de lagar som finns6. Att IRA 

                                                 
1 McAllister, Ian (2004) ’The armalite and the ballot box’: Sinn Féin’s electoral strategy in Northern Ireland s 
128 Electoral Studies 23 (2004) 123-142 
2 Pettersson, Jan (2002) Fredsprocessen i Nordirland s  16-22 Uppsala: Global 
3 Pettersson, Jan (2002) s 229 
4 McAllister, Ian (2004) s 125 
5 McAllister, Ian (2004) s 124 
6 Dahl, Robert A. (1998) On democracy s 53 New Haven och London: Yale University Press  
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som paramilitär organisation är olaglig, givet de metoder som använts7, har oundvikligen 

påverkat Sinn Féin som parti.  

 

Att ett parti når politisk framgång trots, eller tack vare, nära kopplingar till en paramilitär 

organisation i en västerländsk, postindustriell demokrati är ett fenomen av statsvetenskapligt 

intresse. Det är också statvetenskapligt relevant att genom en studie ha som mål att undersöka 

huruvida Sinn Féin med dess delvis väpnade valstrategi, kan anses vara ett demokratiskt 

legitimt parti utifrån medborgarnas synvinkel. Varför jag menar att det är relevant att studera 

Sinn Féin nu beror på deras politiska framgångar i senaste valet i mars 2007, då de bortom 

alla tvivel blev erkända som parti även av sina motståndare. Sinn Féins framgång i 2007 års 

val till Stormont, det nordirländska parlamentet, gav dem nämligen en nyckelroll i den 

maktdelning som skedde mellan dem och de forna ärkefienderna Democratic Unionist Party 

(DUP). Sinn Féins vice ordförande Martin McGuinness blev den 8 maj 2007 andreminister i 

provinsregeringen där DUP: s partiledare Ian Paisley intog rollen som försteminister8. Det blir 

alltså särdeles intressant att studera Sinn Féin ur legitimitetsperspektiv när de uppnått en 

sådan maktposition, som bara ett decennium tidigare inte hade ansetts vara ett troligt 

scenario9.  

 

Jag har varit intresserad av Nordirlandkonflikten sedan en längre tid tillbaka, besökt Belfast 

och genom åren har en nyfikenhet kring konfliktens politiska aktörer växt fram. Går väpnade 

metoder och parlamentarisk partipolitik ihop? Framförallt, kan den kombinationen ske på 

legitima grunder? I så fall, hur mäter man det? Vad tycker Nordirlands medborgare om att 

politiken har så nära band med paramilitära organisationer? Här fastnade jag; kan 

legitimiteten i Sinn Féins valstrategi bedömas utifrån medborgarnas åsikter? Här tog arbetet 

sin början. Går det att föra en väpnad kamp och samtidigt kunna betraktas som demokratiskt 

legitim politisk aktör? Har partiet på legitima grunder kunnat ägna sig åt traditionell, 

parlamentarisk partipolitik samtidigt som de parallellt fört en väpnad, paramilitär kamp 

genom IRA? 

 

                                                 
7 Hayes, C. Bernadette och McAllister, Ian ”Sowing Dragon’s Teeth: Public Support for Political Violence and 
Paramilitarism in Northern Ireland” (2001) s 903 Political Studies Association: 2001, volym 49 901-922, 
Oxford: Blackwell Publishers 
8 Opitz, Caspar, Dagens Nyheters nätupplaga, ”Historiskt maktskifte i Belfast” 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=647479, senaste 2007-05-07 (hämtat 2007-10-31) 
9 Pettersson, Jan (2002) s 115 
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Mitt syfte med uppsatsen är således att undersöka processen med Sinn Féins legitimitet ur 

Nordirlands medborgares synvinkel och hur legitimiteten har sett ut för partiet. Även om jag 

har ett längre historiskt perspektiv i uppsatsen, ligger tonvikten på slutet av 1980-talet och 

framåt. För att utreda detta krävs att jag benar ut ämnesvalet i en forskningsfråga och några 

delfrågor. Då Nordirland är ett polariserat samhälle10 menar jag att det krävs en förståelse för 

dessa motsättningar i besvarandet av forskningsfrågan, varför jag även väljer att belysa 

konfliktens bakgrund och historia i uppsatsen.  

 

Frågeställningar 

Grundfrågan för uppsatsen lyder: Kan Sinn Féin betraktas som ett legitimt parti sett ur 

medborgarnas perspektiv under tidsperioden 1989 och framåt? Legitimitet är ett komplext 

begrepp med olika aspekter. Framförallt kräver det en djupdykning i teori för att ta fram en 

användbar definition. Med hjälp av min teoretiska definition som involverar medborgarnas 

perspektiv, har jag formulerat delfrågorna för att kunna besvara grundfrågan. 

1. Är Sinn Féin, utifrån en legal förståelse, att betrakta som ett legitimt parti? 

2. Är Sinn Féin, utifrån ett demokratiskt perspektiv, att betrakta som ett legitimt 

parti? 

3. Är Sinn Féin, utifrån ett sociologiskt perspektiv, att betrakta som legitimt? 

1.2 Bakgrund 
Sinn Féin är ett socialistiskt och republikanskt parti. Vad innebär det? Befolkningen på 

Nordirland vars politiska vilja och mål är att de sex grevskap på ön som utgör den brittiska 

provinsen istället ska ingå i ett iriskt styre, kan delas upp i två grupper. De går under namnen 

republikaner respektive nationalister. Skillnaden mellan dem är att republikanerna anser att 

det är legitimt att ta till våld för att uppnå sina politiska mål, medan nationalisterna endast är 

beredda att nå målet om ett enat Irland på fredlig väg11. Sinn Féin tillhör således den 

republikanska rörelsen, tillsammans med IRA. Den paramilitära organisationen vilken jag 

konsekvent benämner IRA heter egentligen Provisoriska IRA sedan splittringen inom IRA 

1969, då den andra falangen fick namnet Officiella IRA och deklarerade vapenvila redan 

197212. Sedan dess har fler utbrytningar skett ur IRA, med mindre falanger som velat se en 

annan dagordning än den stora organisationen. Dessa grupperingar kallas Continuty IRA och 

                                                 
10 Pettersson, Jan (2002) s 151ff 
11 Pettersson, Jan (2002) ej sidnumrering, under rubriken ”Begrepp som används”. 
12 McAllister, Ian (2004) s 126 
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Real IRA13. De är förvisso inte oviktiga för att få en förståelse av konflikten, men ingen av de 

två sistnämnda utbrytargrupperna har fungerat som Sinn Féins väpnade gren, varför jag väljer 

att inte behandla dem i uppsatsen. Istället står Sinn Féin och IRA i centrum, då de anses 

utgöra den republikanska rörelsen14. Det blir således en naturlig avgränsning för uppsatsen. 

År 2005 hade IRA avväpnats på frivillig väg, som ett resultat av Långfredagsavtalet15. Här 

kan man anta att Sinn Féin som politiskt parti kunde blicka framåt, för att för första gången 

slippa vara tyngda av den smutsiga och tunga historien som förknippas med IRA. Över 3500 

personer har fått sätta livet till i konflikten som pågått sedan slutet av 1960-talet och framåt16 

(en period känd som ”The Troubles”) och IRA var i slutet av 1998 ansvarigt för 1696 

dödsoffer17. Men innan avväpningen? Innan Sinn Féin kunde delta i den politiska processen 

utan att betraktas som IRA:s politiska gren? När de fortfarande agerade politiskt som IRA:s 

politiska gren? Hur fungerade relationen mellan IRA och Sinn Féin då? Hur såg strategin ut?   

 

I ”The armalite and the ballot box” redogör författaren Ian McAllister för när IRA och Sinn 

Féin började utforska en ny valstrategi. Sinn Féins tidiga valframgångar illustrerar han med 

följande citat: 

”’This was the staff of political eartquakes. The Republican movement had finally 

demonstrated that it could fight an armed struggle and win elections’”18. 

McAllister skriver att Sinn Féin vann 10.1 % av rösterna första gången partiet ställde upp i ett 

val. Detta ägde rum 1982 och valet var till Northern Ireland Assembly. Året därpå, i valet till 

Westminster, kammade Sinn Féin hem 13.4 % av rösterna19. Över 10 % av väljarna på 

Nordirland lade alltså sina röster på ett parti med officiella kopplingar till IRA i en tid när 

Sinn Féin hade långt kvar till såväl samtal med brittiska politiker som fredsförhandlingar - 

Storbritannien med Thatcher i spetsen motarbetade den republikanska rörelsen med målet att 

besegra dem20. Hur resonerade Sinn Féin själva kring att använda våld som politiskt medel 

samtidigt som de ägnade sig åt parlamentarisk partipolitik? Partiets ordförande Gerry Adams 

motiverade valstrategin på följande vis 1986: 

                                                 
13 Pettersson, Jan (2002) s 226ff 
14 Pettersson, Jan (2002) s 227 
15 BBC News nätupplaga, ”IRA ’has destroyed all its arms’” publicerad 2005-09-26 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/northern_ireland/4283444.stm hämtad (hämtad 2007-10-14) 
16 Opitz, Caspar, Dagens Nyheters nätupplaga, ”Historiskt maktskifte i Belfast” publicerad  2007-05-07, 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=647479 (hämtad 2007-10-31) 
17 Hayes, C. Bernadette och McAllister, Ian (2001) s 903  
18 McAllister, Ian (2004) s 128 
19 Ibid. 
20 Pettersson, Jan (2002) s 17ff 
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”’Den väpnade kampens taktik spelar en avgörande roll eftersom den är skarp (…) Samtidigt 

finns i republikanska kretsar en insikt om att den väpnade kampen på egen hand är 

otillräcklig och att icke-väpnade metoder av politisk kamp är lika viktiga’”21. 

I boken från vilket ovanstående citat är hämtat, ”Fredsprocessen i Nordirland”, skriver 

författaren Jan Pettersson att dubbelstrategin ändock skapade spänningar inom den 

republikanska rörelsen. Här var det den politiska rollen, som Sinn Féin allt mer axlade, som 

utgjorde problemet. Det nya ledarskapet med bland andra Gerry Adams och Martin 

McGuinness genomförde förändringen till att innebära allt mer politiskt arbete, även om den 

väpnade kampen som IRA förde fortsatte22. Det är således tydligt att Sinn Féin inte bara hade 

kopplingar till IRA, de tillhörde samma rörelse och kompletterade varandra. Här kan också 

sägas att organisationerna varit involverade varandras högsta ledningar. Av de sju personer 

som ingick i IRA:s högsta ledning, Army Council, tillhörde fyra även ledningen i Sinn Féin23.  

Dessa tydliga relationer och kopplingar motiverar mig om något att undersöka huruvida Sinn 

Féin kan anses vara demokratisk legitima i ett demokratiskt, parlamentariskt system. Vi 

associerar sällan förtroendevalda politiker i västerländska demokratier med paramilitära 

organisationer, likväl är det så verkligheten sett ut i Nordirland. Har Sinn Féin och dess 

kopplingar till IRA accepterats av befolkningen på Nordirland genom åren? Har det funnits en 

legitim plattform för Sinn Féin att stå på? Jan Pettersson skriver i sin bok ”Fredsprocessen i 

Nordirland” att det finns en trovärdighet och en social bas i Nordirland för Sinn Féins strategi 

med kombinationen väpnad kamp och politik, jämfört med i republiken Irland24. Huruvida det 

betyder att det funnits legitima grunder ur medborgarnas ögon för Sinn Féins valstrategi står 

dock inte klart, varför jag anser att det finns utrymme att undersöka saken.  

1.3 Disposition 
Efter inledningskapitlet, ”Sinn Féin - en annorlunda valstrategi”, disponeras uppsatsen enligt 

följande modell: Kapitel två utgör uppsatsens teoretiska och analytiska ramverk och handlar 

om legitimitetsbegreppet och även innehålla en metoddiskussion. En diskussion om 

begreppsvaliditet inkluderas även. I detta kapitel utreder och problematiserar jag begreppet 

utifrån litteraturen och tar upp olika definitioner av det, samt argumenterar för den definition 

jag ska använda. Det viktigt att inse att poängtera att forskningsfrågan besvaras med hjälp av 

en definition av legitimitet och att det således finns fler perspektiv – att det inte är något 

                                                 
21 Pettersson, Jan (2002) s 19 
22 Pettersson, Jan (2002) s 19ff 
23 Pettersson, Jan (2002) s 117 
24 Pettersson, Jan (2002) s 21ff 
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allmängiltigt och att jag presenterar ett av flera sätt att se på begreppet. Metoddiskussionen i 

kapitlet kommer främst gälla nivåskattning, vad det innebär förklarar jag närmare där. Detta 

problematiseras och en lösning för uppsatsen presenteras. Kapitel tre ägnas åt 

historiebeskrivning av Nordirlandkonflikten och 1990-talets fredsprocess. Här kommer jag 

även att diskutera IRA:s roll, då de i egenskap av Sinn Féins väpnade gren måste utredas 

närmre än vad som gjorts i 1.2 Bakgrund, för att skapa en tillräckligt bred bild av dess 

betydelse. Att ägna ett kapitel åt historia går hand i hand med uppsatsens syfte, för att sätta 

Sinn Féin och dess kopplingar till IRA i perspektiv och i relation till konflikten. En sådan 

kontext är viktig, då frågan om Sinn Féin är ett legitimt parti i medborgarnas ögon blir än mer 

relevant. Här vill jag också undersöka protestanternas lojaliströrelse, som är en motsvarighet 

till katolikernas republikanska rörelse. I kapitel fyra följer den empiriska undersökningen, där 

jag analyserar sekundärdata om valresultat och politiska attityder. Kapitel fem utgör 

uppsatsens sista del med slutsatser, där jag besvarar forskningsfrågan och reflekterar över 

resultaten. Här får även personliga reflektioner utrymme. 

 

2. METOD 

2.1 Material 
Om Sinn Féin i allmänhet och Nordirlandkonflikten i synnerhet har det både skrivits mycket 

och forskats i stor utsträckning, liksom att det omfattande området brittisk valforskning även 

inkluderar Nordirland. Om Nordirlandskonflikten finns en uppsjö av freds- och 

konfliktforskning, liksom om Sinn Féin och politiskt våld i Nordirland. Att säga att freds- och 

konfliktforskningen är väldigt stor, är ingen överdrift och ser man till Nordirlandsdatabaser 

som Conflict Archive on the Internet, fokuseras det nästan enbart på just den typen av 

forskning25.  

 

Således kan sägas att det finns en uppsjö av tidigare forskning om konflikten, så hur har jag 

då gått tillväga för att välja ut den tidigare forskning som jag stödjer uppsatsen på? Här har 

jag sökt efter och inriktat mig på studier som varit relevanta för min forskningsfråga. Min 

teoretiska utgångspunkt för forskningsfrågan och Sinn Féins valstrategi är studien ”The 

armalite and the ballot box” av Ian McAllister, vid Research School of Social Sciences på 

Australian National University, i Canberra. Det är genom denna studie ”Sinn Féins 

valstrategi” får den innebörd och definition, som används som byggsten i uppsatsen. 

                                                 
25 Conflict Archive on the Internet, http://cain.ulst.ac.uk/ senast ändrad 2008-02-25  (hämtad 2008-12-12) 
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McAllister utreder Sinn Féin som politisk gren till IRA och hur den kopplingen påverkat 

politiken26. Han redogör för den republikanska rörelsens historia och Sinn Féins valstrategi, 

där han ämnar förklara det stöd som partiet fått från väljare genom åren. Detta gör han med 

statistik om politiska attityder, väljares sociala och religiösa bakgrund samt valresultat. 

Författaren använder här undersökningsdata från fyra decennier, för att kunna svara på hur 

Sinn Féins väljarstöd ser ut som det gör och varför. Detta arbete är grundläggande för att jag 

ska kunna företa mig en studie om Sinn Féins legitimitet baserat kring ett resonemang att 

partiets kopplingar till IRA faktiskt resulterat i en framgångsrik valstrategi.  

 

Legitimitet är ett begrepp med många olika definitioner och innebörder. Här får forskaren och 

studenten inse att en definition krävs och att detta är ett begrepp utan allmängiltig betydelse. 

Någon universell innebörd av ”legitimitet” finns således inte, det beror på vilka värderingar 

man väljer att lägga i begreppet och hur man definierar begreppet. Vad betyder det? Är det ett 

normativt begrepp, baseras det på juridiska, institutionella eller moraliska principer? 

Naturligtvis kan legitimitet syfta till samtliga av de faktorerna, beroende på vilka teorier och 

situationer man åsyftar. Det är lätt att i resonemang om legitimitet relatera till huruvida en 

regim är legitim eller ej, en fråga som fortfarande är av intresse i polariserade Nordirland. 

Regimen och diskrimineringen av katoliker ansågs länge av protestanter som legitim, 

eftersom majoritetens – det vill säga att protestanternas vilja – genomfördes 27. Kan det 

betraktas som legitimt? Att mänskliga rättigheter inte respekterades och jämlikhet inte gällde 

katolska medborgare, gav upphov till medborgarrättsrörelsens protester och även ”the 

troubles” i slutet av 1960-talet28. Är det tillräckligt för att anse det republikanska våldet 

legitimt? Det finns många sätt att se på legitimitet och många perspektiv att utreda. 

Motsättningen som blir intressant att studera i min uppsats är att paramilitärt våld och politiskt 

arbete hört ihop och huruvida detta kan anses legitimt. Det jag som bekant är intresserad av att 

undersöka i uppsatsen är huruvida Sinn Féin kan anses vara legitimt i medborgarnas ögon. 

Därför ledde det in mig på en särskild tolkning av begreppet när jag studerade teorier och 

begreppsdefinitioner i litteraturen. För att gå vidare med studien krävdes en teori som 

definierade legitimitet utifrån medborgarnas synvinkel. För begreppsdefinitionen vänder jag 

mig till Mikael Axberg och hans artikel ”Fyra länkar till frågan om EU:s legitimitet” som 

publicerats i ”Statsvetenskaplig tidskrift” nr 3 1999, där han skrivit om huruvida EU kan 

                                                 
26 McAllister, Ian (2004) s 127ff 
27 Pettersson, Jan (2002) s 142ff 
28 Ibid. 
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anses vara legitimt ur olika synvinklar, med hjälp av olika teorier29. Legitimitetsbegreppet 

utreds och definieras som ovan nämnts i kapitel 2. Jag väljer således ett sätt att se på 

legitimitet, med förbehållet att det givetvis finns fler tolkningsmöjligheter av begreppet och 

således andra sätt att tolka resultatet av forskningsfrågan än det jag kommer fram till i 

uppsatsen. 

2.2 Metodiskt tillvägagångssätt och avgränsning 
Hur går jag då till väga för att genomföra denna studie? Vilka verktyg behövs? För att besvara 

min forskningsfråga kommer jag att göra en fallstudie av det nordirländska och republikanska 

partiet Sinn Féin. Uppsatsen kommer att ha både kvalitativa och kvantitativa inslag. Jag 

kommer att pröva empiriska fynd mot teori. Det analytiska ramverket inom vilket jag kommer 

att befinna mig är i sin natur kvalitativt utarbetat, eftersom jag utifrån teoretiska 

utgångspunkter studerar begreppet legitimitet och sedan väljer en definition av begreppet som 

får utgöra en mall för huruvida Sinn Féin kan anses legitimt eller inte. Vad kommer jag då ha 

att applicera denna mall på? Då min grundfråga handlar om huruvida Sinn Féin kan anses 

legitimt ur medborgarnas synvinkel, kommer jag att bygga min empiriska undersökning på 

just Nordirlands medborgares åsikter. Här ska jag använda sekundärdata om valresultat och 

politiska attityder hos befolkningen, för att utifrån det och med hjälp av begreppsmallen 

kunna besvara forskningsfrågan. Den empiriska undersökningen om valresultat och politiska 

attityder kommer att presenteras i diagram och tabeller. Här får således uppsatsen sitt 

kvantitativa komplement. I analysen av den empiriska undersökningen dras sedan slutsatser 

om huruvida Sinn Féin kan anses vara ett legitimt parti ur medborgarnas ögon eller inte, 

utifrån den definition av legitimitet som jag valt att använda mig av. En avgränsning är att jag 

håller mig till att undersöka Sinn Féins legitimitet i Nordirland, där de varit som mest aktiva 

med sin valstrategi och kämpat för att uppnå sina politiska mål. Även om partiet försökt ställa 

upp i val i Republiken Irland de senaste decennierna har det aldrig varit med framgång30 och 

framförallt är det inte i Republiken som Sinn Féin har utvecklat sin valstrategi, som utgör 

grunden för legitimitetsproblematiken som jag ämnar undersöka i uppsatsen. 

 

För att göra studien krävs data om Sinn Féins väljares inställning till politiskt våld, då jag 

anser det betydelsefullt med en sådan förståelse för att utreda Sinn Féins legitimitet. Sådan 

data kan hjälpa till att besvara huruvida partipolitik i kombination med paramilitär kamp 

                                                 
29 Axberg, Mikael (1999), Fyra länkar till frågan om EU:s legitimitet, s 289ff, Statsvetenskaplig Tidskrift, 
årgång 102 nr 3 
30 Pettersson, Jan (2002) s 21ff 
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accepteras. Det är denna del av studien som handlar om att undersöka politiska attityder. 

Materialet för detta hittar jag i studien ”Sowing Dragon’s Teeth: Public Support for Political 

Violence and Paramilitarism in Northern Ireland” som är gjord av Bernadette C. Hayes och 

Ian McAllister vid Queen’s University i Belfast respektive Australian National University, 

Canberra. Enligt författarna har komparativa studier visat att Nordirlandkonflikten varit den 

mest intensiva, våldsamma konflikten i Europa31. Författarna inleder med att argumentera för 

att våldet samt antalet incidenter, skadade, döda och arresterade i Nordirland indikerar att 

konflikten i själva verket bör betraktas som ett krig. Studien i sig handlar om nordirländarnas 

inställning till våld som politiskt medel och de paramilitära grupperna i Nordirland. Den 

undersökningsdata de använder är från 1998. Här redogörs för vilka organisationer som varit 

ansvariga för dödsfall och hur olika grupperingar ser på våld som politiskt medel. Här delas 

befolkningen in i bland annat lojalister, republikaner, katoliker och protestanter. De menar att 

exponering av våld påverkar människor att vara mer positivt inställd till paramilitära 

organisationer och deras våldsanvändning. De argumenterar också för att det politiska våldet 

har hjälpt till att hålla konflikten vid liv och att en av sju civila nordirländare varit ett offer för 

våldet, liksom en av fyra fallit offer för explosioner och en av fem haft en familjemedlem som 

dödats eller skadats som ett resultat av konflikten32. Jag anser att den här studien med dess 

data om politiska attityder är värdefull för min grundfråga och ett utmärkt medel för att 

besvara på huruvida Sinn Féins väljare tycker att våld är ett acceptabelt politisk medel? 

 

För att få fram data om valresultat vänder jag mig till Conflict Archive on the Internet 

(CAIN), en sajt som innehåller information och material om Nordirlandkonflikten, vars bas är 

inom University of Ulster i Nordirland33. Sajten innehåller källmaterial och fakta om politik i 

regionen och om Nordirland. CAIN har funnits tillgänglig på Internet sedan 199734. Där har 

jag funnit sammanställda valresultat från 1968 fram till 2007. Eftersom det är inom denna 

period undersökningen sker och då jag bedömer källan som pålitlig, då den är baserad inom 

och ingår som ett projekt på University of Ulster, ser jag CAIN som en passande källa för 

sekundärdata. Avgränsningen för insamling av data till den empiriska undersökningen 

                                                 
31 Hayes, C. Bernadette och McAllister, Ian (2001) ”Sowing Dragon’s Teeth: Public Support for Political 
Violence and Paramilitarism in Northern Ireland” s 901 Political Studies Association: 2001, volym 49  901-922, 
Oxford och Malden: Blackwell Publishers 
32 Hayes, C. Bernadette och McAllister, Ian (2001) ”Sowing Dragon’s Teeth: Public Support for Political 
Violence and Paramilitarism in Northern Ireland” s 901 
33 Melaugh, Martin, Introduction to the CAIN web site, Conflict Archive on the Internet 
http://cain.ulst.ac.uk/cainbgn/index.html, senast ändrad 2001-04-07 (hämtad 2007-04-25) 
34 Melaugh, Martin, Conflict Archive on the Internet http://cain.ulst.ac.uk/cainbgn/index.html, senast ändrad 
2001-04-07 (hämtad 2007-04-25) 
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sträcker sig från 1989 och framåt. Detta för att det var från slutet av 1980-talet som IRA och 

Sinn Féin fungerade som jämställda organisationer och efter ett antal år med Sinn Féin på 

valsedlarna var den nya politiska framgångsmodellen, valstrategin, var ett faktum35.  

 

Jag gör således en analys av redan insamlad data. Att för mig som student på c-kursnivå företa 

mig egna datainsamlingar i Nordirland kring politiska attityder och valresultat, är varken 

tidsmässigt eller ekonomiskt möjligt. I sin bok ”Samhällsvetenskapliga metoder” pekar Alan 

Bryman dels på den aspekten som en fördel för studenter som vill göra undersökningar utifrån 

sekundärdata, men menar också att det finns andra fördelar36. Att data insamlad och 

sammanställd av erfarna forskare kan vara av god kvalitet, är enligt Bryman en fördel. Jag 

bedömer studien om inställning till politiskt våld av McAllisters och Haydens vara av god 

kvalitet. De redovisar sina källor konsekvent, liksom vilken slags data de använder, var den 

kommer ifrån och när den är daterad. Bryman påpekar även negativa aspekter med 

sekundärdata37, där de han tar upp och främst är aktuella för min undersökning är följande. Då 

jag inte varit med och samlat in materialet är jag heller inte fullt bekant med det, vilket kan 

vara ett problem när jag sedan ska analysera data. Att datamängden i sig kan vara komplex, 

det vill säga att datamaterialet kan presenteras på olika nivåer, menar Bryman kan ligga 

studenten eller forskaren i fatet som vill analysera sekundärdata. Detta är något som jag får 

vara uppmärksam på i studien, då den är utformad på ett sådant sätt. Samtidigt som den 

exempelvis studerar politiska attityder utifrån religion, presenteras tabeller som redovisar 

siffror utifrån huruvida respondenten själv varit utsatt för våld, liksom andra tabeller redovisar 

organisationer ansvariga för våld, liksom social bakgrund i relation till religion. Det gäller då 

för mig som gör analys av sådan sekundärdata att vara noggrann över vilken analysnivå som 

är aktuell för uppsatsen och att jag är konsekvent i användandet av data. Jag anser att det går 

att göra undersökningar utifrån sekundärdata av detta slag, så länge jag som student är 

konsekvent och systematisk i genomförandet av studien. Valresultat utgör offentlig statistik, 

vilket Bryman anser är material som går att använda vid samhällsvetenskapliga analyser38. 

Fördelar han anser finns är bland annat att resultaten inte härstammar från forskningsprojekt, 

där påverkan från en forskare kan influera respondentens resultat. Att jag dessutom får data 

om hur en hel population lägger sin röst och genom det även får möjlighet att göra 

                                                 
35 McAllister, Ian (2004) The armalite and the ballot box’: Sinn Féin’s electoral strategy in Northern Ireland s 
128 
36 Bryman, Alan (2004) s 207ff ”Samhällsvetenskapliga metoder” Malmö: Liber Ekonomi 
37 Bryman, Alan (2004) s 210ff 
38 Bryman, Alan (2004) s 211 
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longitudinella analyser är sådant Bryman även nämner som positiva egenskaper med denna 

typ av sekundärdata39. De validitetsproblem Bryman tar upp angående offentlig statistik, som 

manipulering av data och det ekologiska felslutet, varav det sistnämnda innebär en viss 

generalisering, exempelvis att man utifrån en folkgrupp drar slutsatser om enskilda 

individer40. Jag kommer snarare att undersöka vilken grupp de som röstar på ett särskilt parti 

tillhör, vilket blir den motsatta relationen. Då det handlar om valresultat får jag ha en viss 

tilltro till att resultatet stämmer. Genom att gå till väga på detta sätt, menar jag att jag kan 

besvara mina delfrågor och således mäta vad jag har tänkt mäta.  

 

En metod för att kontrollera validiteten i empiriska undersökningar är att ha flera olika 

operationaliseringar i mätning med samma teoretiska begrepp. Detta kallas att testa 

kriterievaliditeten41. Detta gör jag genom att inte bara undersöka valresultat – utan också 

analyserar data om politiska attityder, mot samma teoretiska begrepp, legitimitet. På detta sätt 

planerar jag att arbeta fram en begreppsvaliditet, då jag går vägen genom att kontrollera den 

empiriska validiteten42. 

 

Då jag i uppsatsen gör en undersökning som redovisar hur medborgarna röstat i val och 

politiska attityder för att avgöra huruvida Sinn Féin kan anses demokratiskt legitimt i 

medborgarnas ögon. Frågan är således hur det avgörs och var gränsen för legitimitet går, är 

det vid exempelvis 0,5 % eller 5 % av väljarnas stöd? För metodologiska diskussioner och för 

att utreda denna nivåskattningsproblematik går jag till ”Metodpraktikan” av Peter Esaiasson, 

Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud. För att utreda metodproblem 

använder jag som tidigare nämnts också av Alan Brymans metodbok ”Samhällsvetenskapliga 

metoder”.  

 

I en fallstudie av Sinn Féin krävs också litteratur som fokuserar på partiet, här använder jag 

mig av forskaren Agnès Maillots bok ”New Sinn Féin, Irish republicanism in the twenty-first 

century”. Här behandlas partiets utveckling, politiker, partiets roll i fredsprocessen och 

konflikten och så vidare. För nutida historia om Nordirlandkonflikten och fredsprocessen har 

jag läst Jan Petterssons bok ”Fredsprocessen i Nordirland”. Pettersson har skrivit flera böcker 

om konflikten och har även följt den på nära håll, då han ofta varit på plats i provinsen. Boken 

                                                 
39 Bryman, Alan (2004) s 211 
40 Bryman, Alan (2004) s 214f 
41 Esaiasson, Peter et al. (2007) Metodpraktikan, s 68 Stockholm: Norstedts Juridik 
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ger en bra grund för att kunna uppnå en förståelse av konflikten, samtidigt som den också 

fungerar som ett uppslagsverk för organisationer, politiker och innehåller även en 

historiebeskrivning. ”Fredsprocessen i Nordirland” ger en tydlig och detaljerad skildring av 

händelserna och de politiska aktörerna från slutet av 1980-talet fram till 2002. Särskilt 

behandlar och analyserar författaren Långfredagsavtalet, Belfast (Good Friday) Agreement, 

från 1998. Detta avtal kan närmast beskrivas som banbrytande i fredsprocessen, då dess 

innehåll lyckades anpassa sig till delar av både nationalisternas och unionisternas önskemål. 

Boken behandlar framförallt den republikanska rörelsen och skriver utförligt om Sinn Féin 

och IRA. Författaren har även med intervjuer med personer från olika politiska läger i 

Nordirlands uppdelade samhälle, i ambitionen att ge en genomgående skildring av konflikten 

och aktörerna.  

 

Ett vetenskapligt förhållningssätt anser jag vara att jag hela tiden har som ambition att vara 

ifrågasättande, systematisk, konsekvent, observant och ständigt ha ett kritiskt förhållningssätt 

när jag läser litteraturen, tolkar materialet och studerar data.  

 

3. ANALYTISKT OCH TEORETISKT RAMVERK  

3.1 Legitimitetsbegreppet  
Hur utreder vi då legitimitetsbegreppet? I den litteratur jag funnit kring begreppet har det getts 

många olika innebörder och definieras till att ha allt i från moralisk, normativ, etisk till 

sociologisk, juridisk eller demokratisk betydelse. Vad innebär detta och vilka definitioner kan 

de olika betydelserna ges? Vilken definition ska jag använda för uppsatsen? För att denna 

utredning ska gå i linje med uppsatsens röda tråd måste jag ha i åtanke att jag vill undersöka 

medborgarnas stöd och på så sätt få in den demokratiska betydelsen av begreppet. För att 

studien ska kunna genomföras på ett vetenskapligt godtagbart vis krävs en teoretisk definition 

av begreppet som stödjer den linjen. Det är vad detta kapitel ska handla om. 

 

För att utreda det vänder jag mig till som ovan nämnts till ”Statsvetenskaplig tidskrift” och en 

artikel av Mikael Axberg, där han diskuterar huruvida Europeiska Unionen (EU) kan anses 

vara legitimt, trots sitt låga stöd hos befolkningen i EU-nationerna43. Jag menar att hans 

                                                                                                                                                         
42 Esaiasson, Peter et al. (2007) s 66 
43 Axberg, Mikael (1999) s 289ff 
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resonemang, definitioner och begrepp även är användbara för min uppsats, trots att den 

handlar om Sinn Féin och Nordirland istället för EU.  

 

När Axberg diskuterar legitimitet utgår han ifrån att det finns tre grundläggande typer av 

begreppet och att dessa går att kategorisera som juridisk, sociologisk eller demokratisk44. För 

Mikael Axberg finns det ingen poäng med att söka efter det normativa i begreppets betydelse, 

när det handlar om att utreda huruvida EU kan anses legitimt eller inte. Han avvisar också de 

begreppsförklaringar som andra svenska forskare bidragit med, då han menar att de snarare 

leder till fler frågor än förståelse45. För att komma till botten med legitimitetsbegreppet och 

finna en definition som är kompatibel med uppsatsens syfte ska jag här börja med att gå 

igenom de betydelser av begreppet som Axberg valt att diskutera. Om legitimitetsbegreppet 

skriver Axberg att:  

”…begreppet i dess vetenskapliga användning är tänkt att vara ett rent analytiskt begrepp, en 

etikett att sätta på en politisk ordning efter en undersökning om i vilken omfattning och på 

vilka grunder ordningen uppfattas som rättfärdig och därför accepteras. Legitimitet handlar 

här enbart om analytikerns slutsats.”46  

Detta synsätt som Axberg presenterar menar jag ger vetenskaplig grund för det teoretiska och 

analytiska tillvägagångssättet som jag väljer att ha som mall i studien av Sinn Féin.  

 

För att undersöka begreppet krävs som nämnts att jag studerar dess olika innebörder djupare. 

Vi börjar med juridisk legitimitet. Som det låter handlar den juridiska betydelsen av 

legitimitet om det till sin natur legala, där vikten läggs på hur beslut fattas. Det är inte 

medborgarnas åsikter, utan lagboken som sitter i främsta rummet – det viktiga är helt enkelt 

huruvida beslutsfattandet följer gällande lagar och regler - rättsäkerhet är ett begrepp som 

också ryms i denna definition 47. En politisk ordning, i Axbergs EU-artikel, går att rättfärdiga 

som legitim med grund i hur besluten kommit till48 – exempelvis, var folkomröstningen om 

Sveriges medlemskap i EU i enlighet med gällande lagar och regler? Om svaret är ja på den 

frågan kan Sveriges medlemskap i EU anses vara legitimt, även om det bara är en begränsad 

del av diskussionen huruvida EU har legitimitet eller inte. För att relatera detta resonemang 

till uppsatsen; är det för att svara på grundfrågan nödvändigt att svara på hur Sinn Féin är 

                                                 
44 Axberg, Mikael (1999) Fyra länkar till frågan om EU:s legitimitet, s 289ff, Statsvetenskaplig Tidskrift nr 3 
1999 
45 Axberg, Mikael (1999) ibid.  
46 Axberg, Mikael (1999) s 295 
47 Axberg, Mikael (1999) s 297 
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legalt i juridisk mening, när uppsatsens mål är att utreda huruvida Sinn Féin är legitimt ur 

medborgarnas synvinkel? I förlängningen är det juridiska ur medborgarnas synvinkel, 

eftersom lagarna i Storbritannien stiftas av folkvalda politiker. Därför är den juridiska 

aspekten viktig att ha med om man vill utreda partiets legitimitet ur medborgarnas ögon. 

 

Nästa begrepp som Axberg diskuterar är demokratisk legitimitet – själva uttrycket låter 

lovande bara det. Här är det demokratin som utgör grunden för vad som är legitimt, enligt 

Axberg49. Med juridisk legitimitet är det tydligt att så länge gällande lagar och regler ligger 

till grund för beslut, så är det ur ett legitimitetsperspektiv tryggat. När det gäller demokratisk 

legitimitet krävs det även att sådana lagar och regler är demokratiskt sanktionerade50. Axberg 

diskuterar också demokratisk legitimitet i relation till identitet och gemenskap. Fundamentala 

idéer och institutioner som liberalism, marknadsekonomi, mänskliga rättigheter och demokrati 

är enligt Axberg europeiska hörnstenar51. Kan det ha gett upphov till en europeisk 

gemenskap? Även om det talas olika språk i de olika länderna i Europa – i vissa fall i samma 

länder – menar Axberg att det möjligtvis kan finnas en historisk, kulturell och religiös 

gemenskap inom Europa. Trots detta är han tveksam till att det ger ett tillräckligt 

sammanhållet europeiskt folk som kan ge EU demokratisk legitimitet52. I Nordirlands 

polariserade samhälle står den protestantiska och katolska befolkningen splittrade i sin syn på 

historia, samtidigt som det ju finns kulturella, ekonomiska och religiösa skillnader mellan 

grupperna, en uppdelning där protestanterna alltid varit den överlägsna gruppen53. Att 

grupperna även lever segregerat, särskilt i provinshuvudstaden Belfast, gör tillsammans med 

”fredsmurarna” som skiljer protestantiska och katolska området åt, polariseringen än mer 

tydlig54. Detta handlar om vilket komplext samhälle Nordirland är och lär oss att ingen enkel 

lösning på problematiken finns. Det visar också på motsättningarna som skapats och ger ävenl 

en förklaring till varför partier som Sinn Féin utmärker sig genom en våldspräglad valstrategi.  

 

Vidare diskuterar Axberg faktumet att nationerna som är med i EU faktiskt har hållit 

folkomröstningar för att bli medlemmar borde ge demokratisk legitimitet – fast valdeltagandet 

                                                                                                                                                         
48 Axberg, Mikael (1999) s 297 
49 Axberg, Mikael (1999) s 291 
50 Axberg, Mikael (1999) ibid.  
51 Axberg, Mikael (1999) 292 
52 Axberg, Mikael (1999) s 292 
53 Petterson, Jan (2002) s 152ff 
54 Pettersson, Jan (2002) ej sidnumrering, under rubriken ”Belfast – en segregerad stad” 
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varit lågt55. Om Sinn Féin i demokratiskt hållna val fått röster – även om det inte är från alla 

samhällsgrupper – och andelen är tillräcklig för att partiet ska komma in i parlamenten, 

Stormont i Belfast och eller Westminister i London, kan det ur ett demokratiskt perspektiv 

anses legitimera deras position? Detta resonemang känns som en förenkling av diskussionen 

eftersom den inte tar hänsyn till faktumet att Sinn Féins valstrategi inkluderar olagliga 

våldsinslag. Axberg sätter huvudet på spiken när han skriver:  

”Demokraten vill å ena sidan att demokratiskt fattade beslut ska respekteras, å andra sidan 

att demokratin som beslutsform ska överleva. Om det förra riskerar det senare, hur göra 

då?”56 

Att se Sinn Féin automatiskt legitima för att de röstats in i parlamenten, kan således vara 

problematiskt eftersom deras metoder rent teoretiskt kan hota demokratin. Men Sinn Féin är 

inte emot demokratin som beslutsform och menar i sin tur att det är Storbritannien som är den 

illegitima aktören på spelplanen. Här får vi inte glömma att poängen med uppsatsen är att 

undersöka legitimitet ur medborgarnas synvinkel. För att använda valresultat och politiska 

attityder – min metod för att undersöka vad medborgarna anser – krävs ytterligare en teoretisk 

utgångspunkt som argumenterar för medborgarnas åsikter som grund för vad som kan anses 

legitimt.  

 

För sociologisk legitimitet är betydelsen återigen annorlunda. Axberg tar här upp sociologen 

Max Webers definitioner av legitimitet. Enligt honom har begreppet tre olika betydelser: 

traditionell, legal-rationell och karismatisk57. Traditionell legitimitet handlar här om en 

ordning som inte behöver rättfärdigas - den ärvda ordningen som accepteras just därför att den 

är ärvd och traditionell58. Webers definition av legal-rationell legitimitet går i linje med ovan 

nämnda definition av juridisk legitimitet och den sistnämnda, karismatisk legitimitet, handlar i 

korthet om människors tilltro till ledare och ledarskap, till och med i situationer de vilseletts 

av ledare59. Weber gav inte enligt Axberg legitimitet en normativ betydelse, utan Webers 

syfte var att förklara den politiska maktens rättfärdigande och människors föreställningar 

kring den60. Här ser det ut som att vi är något på spåren. Axberg tydliggör: 

                                                 
55 Axberg, Mikael (1999) s 293 
56 Axberg, Mikael (1999) ibid.  
57 Axberg, Mikael (1999) s 294 
58 Axberg, Mikael (1999) ibid. 
59 Axberg, Mikael (1999) ibid. 
60 Axberg, Mikael (1999) ibid. 
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”Som positiv teori begränsas den sociologiska legitimiteten till att utgöra en beskrivning av 

människors föreställningar och förklaring till varför de ger stöd till den politiska makten (…) 

legitim är den stat som uppfattas vara det…”61 

En icke-normativ betydelse som är ute efter att förklara människors stöd till en politisk 

ordning - kan denna definition av legitimitet användas som teoretisk definition i uppsatsen? 

För att komma fram till det krävs att jag gräver djupare i begreppets betydelse.  

 

I diskussionen om legitimitet med sociologisk innebörd står människornas åsikter och val i 

fokus på ett helt annat sätt än enligt den juridiska legitimiteten. Här tolkar jag Axberg som att 

man kan se på begreppet i relation till tillgång och efterfråganstänkandet. Axberg skriver: 

”Enligt detta synsätt äger det som människor vill ha värde just genom dess efterfrågan (…)  I 

politiskt språkbruk kan alltså inte makten anses legitim därför att den accepteras, snarare 

accepteras den därför att den anses legitim.”62 

Legitimitet handlar alltså här om folkligt stöd. Vad medborgarna tycker om EU spelar således 

roll för ifall EU kan anses ha legitimitet. Hur menar Axberg då att man kan gå till väga? Han 

diskuterar här Eurobarometern och dess undersökningar. Här ställs frågor som handlar om 

legitimitetsproblematiken för EU. Axberg menar dock att det är svårt att ”mäta” 

Eurobarometerns frågor som handlar om legitimitet och att ett sådant tillvägagångssätt 

innebär metodologiska svårigheter. Till skillnad från Axberg tycker jag att vi här börjar närma 

oss ett sätt att kunna undersöka huruvida Sinn Féin kan anses vara ett legitimt parti ur 

medborgarnas synvinkel. Hur tar man sig förbi de metodologiska hinder som Axberg menar 

finns, men som han inte går närmare in på? Det jag menar att vi har här är en 

nivåskattningsproblematik. I ett sådant skede kommer i sådana fall referenspunktstrategin in i 

bilden. Här menar jag således att jag finner teoretisk grund för att ur ett perspektiv avgöra 

Sinn Féins legitimitetsproblematik, utifrån undersökningar om valresultat och politiska 

attityder. 

 

Problematiken kring huruvida Sinn Féin är ett legitimt parti har som tidigare redovisats att 

göra med deras delvis paramilitära valstrategi och kopplingar till IRA. Frågan i 

legitimitetsdiskussionen blir här oundviklig: Är valstrategin ett problem om medborgarna på 

Nordirland anser att våld som politiskt medel är acceptabelt? Utifrån den sociologiska 

legitimiteten tolkar jag det så att ifall medborgare på Nordirland accepterar Sinn Féins 

                                                 
61 Axberg, Mikael (1999) ibid. 
62 Axberg, Mikael (1999) s 296 
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valstrategi – så ger det partiet sociologisk legitimitet. När det handlar om folkets vilja kan 

sociologisk legitimitet även ges en normativ innebörd, enligt Axberg63. Jag får ytterligare 

grund för Axbergs resonemang i ”Blackwell Encyklopeadia of Political Science”. Här står det 

att konceptet delvis grundar sig i social acceptans, vilket jag placerar i kategorin sociologisk 

legitimitet: 

”…it is a quality derived not from formal laws or decrees but from social acceptance (or 

acceptability)…”.64  

Även i denna artikel står det klart att begreppet kan ges olika innebörder, allt ifrån normer och 

värderingar till en sådan sak som social acceptans. För sociologisk legitimitet handlar det om 

att undersöka befolkningens åsikter om de styrande eller i denna uppsats, partiet. Här finner 

jag också stöd för att undersöka legitimitet i data om valresultat och politiska attityder:  

”…subordinate groups, classes, or strata within the population so any claim as to the validity 

or legitimacy of the exercise of power will be judged by more than one perspective…”.65 

När det gäller normativa ingångar tar jag Axberg till hjälp, då han i legitimitetsresonemanget 

stundtals finner det svårt att inte falla in i normativa och moraliska resonemang. Dessa vill 

han undvika, eftersom de är svåra att tolka och kan ges egenskaper och värderingar som inte 

nödvändigtvis behöver ha en plats i legitimitetsdiskussionen. Jag har ambitionen att göra en 

studie som bygger på empiri, utifrån en teoretisk definition av legitimitet, som inte har 

normativa egenskaper. Jag hoppas uppnå ett statsvetenskapligt relevant resultat med hjälp av 

empiriska fynd, som kan öka förståelsen för Sinn Féin och partiets väljare i Nordirland.  

 

Legitimitet är således ett komplext begrepp som kan tolkas ha många olika betydelser, 

beroende på vilket perspektiv som väljs. Efter att ha utrett Axbergs legitimitetsdefinition har 

jag alltså valt att använda samtliga innebörder av legitimitet som han diskuterar, som 

definition av begreppet legitimitet till uppsatsen. För att kunna göra en trovärdig och 

tillräcklig analys av huruvida Sinn Féin är ett legitimt parti utifrån medborgarnas synvinkel 

menar jag att det är viktigt att inkludera samtliga innebörder som begreppet ges av Axberg. I 

Axbergs artikel argumenteras alltså för juridiska, demokratiska och sociologiska innebörder, 

som tillsammans förklarar begreppet. För att kunna göra anspråk på att svara på huruvida Sinn 

Féin är legitimt eller ej ur medborgarnas synvinkel, gäller det således att försöka ha en så 

komplett definition som möjligt av begreppet – att bara välja den demokratiska legitimiteten 

                                                 
63 Axberg, Mikael (1999) s 295 
64 Bogdanor, Vernon Editiorial Organization (1991) Blackwell Encyklopeadia of Political Science s 333 Oxford: 
Blackwell publishers 
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skulle ge en mindre trovärdig studie och framförallt vara ett svagare analytiskt verktyg. 

Resultatet skulle inte medges ha god reliabilitet. Det gör att jag kan besvara frågan i ett större 

perspektiv och även i och med det får studien en högre begreppsvaliditet.  

 

Detta blir den teoretiska definition av legitimitetsbegreppet som jag kommer att använda mig 

av i uppsatsen. Huruvida Sinn Féin är ett legitimt parti ur medborgarnas synvinkel menar jag 

att den demokratiska och sociologiska dimensionen är vad som behöver svaras på. Med hjälp 

av dessa begrepp kan jag ställa frågor som rör exempelvis medborgares åsikter kring politiskt 

våld och hur de väljer att rösta, två saker som är nödvändiga att besvara för att utreda 

huruvida Sinn Féin kan anses legitimt ur medborgarnas synvinkel. För att på ett bra sätt göra 

en analys ställer jag med hjälp av vår teoretiska definition upp en analysram, som jag 

använder som en mall i genomförandet av studien. Här presenterar jag de teoretiska 

definitionerna, dess innehåll, delfrågorna, operationaliseringarna av dem och eventuella 

problem som kan komma att visa sig i studien.  

3.2 Analytiskt ramverk 
För att besvara min grundfråga använder jag mig av ett analytiskt ramverk, där jag med hjälp 

av definitionerna operationaliserat delfrågorna till variabler som utgör förutsättningarna för 

undersökningen. Juridisk legitimitet; vi har konstaterat att en viktig pusselbit i att se om Sinn 

Féin kan anses vara ett legitimt parti är att se till juridiken. För att göra detta vänder jag mig 

till litteraturen och gör en kvalitativ analys. Här ser jag hur Sinn Féins politiker blivit bemötta 

av lagens väktare, hur partiet behandlats ur ett nationellt – det vill säga brittiskt –  och 

internationellt perspektiv. Eftersom detta har fler nivåer än huruvida Sinn Féin enligt brittisk 

lag är en laglig organisation eller ej – de kan ha behandlats och bemötts på ett sätt av makten 

–  väljer jag att operationalisera frågan till huruvida de har legal status de jure respektive de 

facto.  De facto definieras av Nationalencyklopedin som ”enligt faktiskt föreliggande 

omständigheter”66 och de jure helt enkelt som något rättsenligt, som är enligt lag67. Genom att 

undersöka frågan ur dessa två synsätt får jag med ett bredare spektra om hur de kan anses ha 

juridisk legitimitet. Demokratisk legitimitet - för att utröna om Sinn Féin kan anses vara ett 

demokratiskt legitimt parti är det intressant att se huruvida den beslutsfattande processen är 

demokratisk. Delaktighet hos befolkningen i det politiska systemet och en politisk gemenskap 

grundar till demokratisk legitimitet. Något annat viktigt är identitet och gemenskap. Hur ser 

                                                                                                                                                         
65 Bogdanor, Vernon Editiorial Organization (1991) s 334 
66 Uppslagsord “de facto”, Nationalencyklopedin http://www.ne.se/artikel/1063665 (2008-11-23) 
67 Uppslagsord “de jure”, Nationalencyklopedin http://www.ne.se/artikel/151648/151648 (2008-11-23) 
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befolkningen på sig själv och sina grannar? Då en politisk gemenskap grundar till legitimitet 

enligt detta synsätt, undersöks här även relationer mellan befolkningsgrupperna protestanter 

och katoliker. Denna del kommer således att besvaras med hjälp av undersökningar om 

politiska attityder. Vem som röstar på Sinn Féin är här intressant för att utröna den 

legitimitetsfrågan. Sociologisk legitimitet - här handlar det om public support, folkligt stöd 

och acceptans som grund för om något är legitimt eller inte.  Alltså undersöks folkligt stöd för 

partier och synen på Sinn Féin genom valresultat och undersökningar om politiska attityder. 

För att undersöka huruvida Sinn Féin kan anses ha sociologisk legitimitet krävs det även att vi 

ser till hur Sinn Féins väljare ställer sig till politiskt våld.  Här handlar det bland annat om hur 

många som stödjer Sinn Féin, tillskillnad från demokratisk legitimitet då det handlar om vilka 

som stödjer. 

 

3.2.1. – Matris  

Juridisk 

legitimitet 

Har Sinn Féin juridisk legitimitet – är partiet rent juridiskt att betrakta som ett legalt 

parti? 

Besvaras utifrån litteratur och operationaliserats till variabler: 

1.1 Är Sinn Féin legalt de jure? 

1.2 Är Sinn Féin legalt de facto? 

Demokratisk 

legitimitet 

Har Sinn Féin demokratisk legitimitet – har partiet och det politiska systemet 

nödvändig förankring och stöd hos befolkningen? 

Besvaras med hjälp av empiri och operationaliseras till variabler: 

2.1 Vilka röstar på Sinn Féin fördelat mellan katoliker respektive protestanter?  

2.2 Hur ser samhörigheten/gemenskapen ut mellan katoliker och protestanter? 

2.3 Deltagande i det demokratiska systemet? 

2.4 Hur stor andel av medborgarna säger sig vara unionister respektive nationalister? 

Sociologisk 

legitimitet 

Har Sinn Féin sociologisk legitimitet – uppfattas de som legitima av befolkningen? 

Besvaras med hjälp av empiri och operationaliseras till variabel: 

3.1 Hur stor andel av befolkningen röstar på Sinn Féin? 

 3.2 Vilken tillit har befolkningen till Sinn Féin? 

3.3 Accepteras partier som är länkade till paramilitära grupper? 

3.4 Anser befolkningen att republikanskt våld är ett legitimt politiskt medel? 
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3.3 Nivåskattningsproblematik 
Då jag ska undersöka den sociologiska legitimiteten vänder jag mig till data som uttrycker 

medborgarnas åsikter. Här har jag en variabel som kräver svar i data om valresultat, något 

som oundvikligen leder till en metodologisk diskussion. För att kunna använda valresultaten 

och utifrån dem dra slutsatser, krävs det att jag har någon slags måttstock för hur jag ska se på 

resultatet. När jag svarar på frågan ”Hur många människor röstar på Sinn Féin?” med hjälp av 

valresultat behöver jag således ett metodverktyg som kan hjälpa mig att avgöra huruvida Sinn 

Féin utifrån valresultaten kan klassas som legitimt respektive illegitimt. Hur avgör jag dessa 

nivåer? För att hitta en lösning på detta går jag som tidigare nämnts till ”Metodpraktikan” och 

en av deras lösningar på ett problem av denna karaktär, som går ut på att använda en 

referenspunktstrategi68. En sådan strategi går ut på att hitta jämförelsepunkter som man kan 

ställa mot det man själv undersöker, för att få en utgångspunkt i bedömningen av resultaten. 

Deras exempel är att jämföra svenska undersökningsresultat med kanadensiska, för att kunna 

tolka resultaten och dra slutsatser69.  Hur motiveras en sådan strategi och varför kan den 

användas? Författarna skriver: 

”Genom att jämföra med sådant som redan har genomgått en offentlig bedömning kan vi 

skaffa oss en rimlig baslinje att utgå från.”70 

Det handlar således om att använda sig av grundande resultat eller förhållanden, som i och 

med att det redan har bedömts, i en jämförelse ger en beprövad referenspunkt att utgå ifrån. 

Här krävs det dock att det man använder för nivåskattningen med är någorlunda jämförbart 

och Nordirland är onekligen speciellt i sammanhanget, då det är en provins i Storbritannien 

och har alltså inte likartade förutsättningar som andra europeiska eller västerländska 

demokratier. För att göra en nivåskattning väljer jag således att vara så nära situationen som 

möjligt och jämföra valresultat med andra partier i Nordirland. Här väljer jag två 

konstitutionella partier som finns på olika sidor av Sinn Féin på den politiska skalan, 

nämligen unionistiska Democratic Unionist Party (DUP) och nationalistiska Social 

Democratic and Labour Party (SDLP). Att de är konstitutionella partier innebär att de tar 

avstånd från våld71. På så sätt fungerar de bra att jämföra med för vad som kan anses ge 

legitimitet. Således ser jag på deras valresultat i de val där jag undersöker Sinn Féins och drar 

därefter en slutsats om det i detta hänseende borgar för legitimitet. Även när det gäller den 

                                                 
68 Esaiasson, Peter et al. (2007) s 169 
69 Esaiasson, Peter et al. (2007) ibid. 
70 Esaiasson, Peter et al. (2007) ibid.  
71 Pettersson (2002) s 23 
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demokratiska legitimiteten så kommer ett nivåskattningsperspektiv att användas, för att 

jämföra valdeltagande. 

 

4. NORDIRLANDKONFLIKTEN – EN HISTORISK TILLBAKABLICK 

I bakgrundsavsnittet tittade vi närmare på kopplingarna mellan Sinn Féin och den paramilitära 

organisationen IRA. För att få en djupare förståelse för partiets roll ska vi se hur Irland och 

Nordirlands historia sett ut, med särskild betoning på de senaste trettio åren som 

kännetecknats av den våldsamma konflikt som går under namnet The Troubles. 

4.1 Brittisk ockupation och katolskt motstånd  
Den brittiska ockupationen av Irland har pågått i många hundra år; ön invaderades av 

engelsmännen redan på 1100-talet, men det dröjde fram till 1600-talet innan ön till stora delar 

låg under Englands kontroll. Ett stort motstånd möttes från de norra grevskapen. Efter att 

nästan samtliga katoliker i den nordligaste provinsen Ulster drivits ut såldes marken ut till 

protestantiska bosättare från England, Wales och Skottland. De irländare som fanns kvar var 

katoliker och hade inte tillåtelse att befinna sig i de städer som växte fram, inte heller där de 

tidigare haft mark. Redan här levde alltså katolikerna och protestanterna i olika områden. 

Motståndet från den katolska irländska befolkningen grodde under hela denna period och 

eskalerade på 1800-talet med The Irish Republican Brotherhood som den mest framträdande 

organisationen. De använde, likt deras efterföljare IRA, våld som medel för att kämpa mot 

britterna. Det fanns även grupper som arbetade för en parlamentarisk lösning med självstyre 

och ett eget parlament i Dublin, något som kallas för Home Rule. Protestantiska grupper 

började oroa sig för att det brittiska styret skulle tillåta ett självstyre från Dublin och  började i 

sin tur att organisera sig72. 

 

I början av 1900-talet hade konflikten blossat upp ordentligt, 1916 skedde påskupproret i 

Dublin, där de IRA-män som genomförde det  våldsamma upproret avrättades. Trots detta 

bakslag för den republikanska rörelsen, vann Sinn Féin 1918-års val, vilket trappade upp 

självständighetskriget mot den brittiska staten. 1920 slöt britterna och motståndsrörelsen 

avtalet Government of Ireland Act, som i sin tur ledde till en delning av ön. Nordirland 

skapades och omfattades av de 6 norra grevskapen, då dessa kunde förväntas stödja den 

brittiska unionen,  medan resterande 26 bildade Irish Free State. I de 26 södra grevskapen 

                                                 
72 Darby, John, Conflict in Northern Ireland: A Backround Essay, Conflict Archive on the Internet, 
http://cain.ulst.ac.uk/othelem/facets.htm#chap2 senast ändrad 2008-02-25  (hämtad 2008-12-05) 
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blossade nu ett inbördeskrig upp och republiken Irland bildades inte förrän 1949. Nordirland 

fick ett lokalt provinsstyre underordnat styret i London, dock med överlåten makt för bland 

annat polis och utbildning. Valkretsarna i Nordirland utformades så att de skulle säkra 

unionismen, såkallad gerrymandering och även systemet för vem som var tillåten att rösta i 

lokalvalen gynnade protestanter. Polisstyrkan som upprättades bestod nästan enbart av 

protestanter. Katoliker diskriminerades  konsekvent när det gällde social välfärd, arbete och 

dessutom rådde bostadssegregation, där katoliker inte hade samma möjligheter på 

bostadsmarknaden som protestanter. 73  

4.2 Medborgarrättsrörelsens svallvågor 
I början av 1960-talet nådde medborgarrättsrörelsen Nordirland. Detta var en fredlig rörelse 

som med icke-våldsmetoder krävde  medborgerliga rättigheter till den katolska befolkningen, 

en kamp som mötte motstånd från unionistiska organisationer. Medvetenheten spred sig i 

katolska kretsar. Medborgarrättsorganisationen Northern Ireland Civil Rights Association 

bildades 1967, en rörelse som till övervägande del bestod av katoliker och till en början höll 

fredliga marscher och protester74. Samtidigt växte sig IRA allt starkare, med den brittiska 

arméns som tydlig fiende att kämpa mot. Detta resulterade i att även lojalistiska paramilitära 

grupper gav sig ut på gatorna, 1966 dödade Ulster Volunteer Force civila nationalister. En 

protestmarsch i Derry 1968 som förbjudits av provinsregeringen, resulterar i våld mellan 

demonstranter och polis och sägs inleda The Troubles. 1969 på sommaren skedde våldsamma 

sammandrabbningar mellan protestantiska och katolska grupper75. De efterföljande åren 

kännetecknades av kravaller, attacker, bildandet av ytterligare en lojalistisk organisation, 

Ulster Defence Association, samt interneringar utan rättegång.  

 

I samma veva delades IRA in i Officiella och Provisoriska IRA, där Provisoriska IRA 

deklarerade krig mot britterna. Samma år som Bloody Sunday inträffade, 1972, då brittiska 

fallskärmsjägare dödade fjorton demonstranter i Derry/Londonderry76 och skadade fler, 

ifråntogs provinsregeringen i Stormont makten och direktstyre infördes från London.77  

                                                 
73 Darby, John, Conflict in Norhtern Ireland: A Backround Essay, Conflict Archive on the Internet av 
http://cain.ulst.ac.uk/othelem/facets.htm#chap2 senast ändrad 2008-02-25 (hämtad 2008-12-05) 
74 Northern Ireland, The Troubles 1963-1985 Civil rights by BBC History 
http://www.bbc.co.uk/history/recent/troubles/the_troubles_article_03.shtml publicerad 2007-02-01 (hämtad 
2008-12-06) 
75 Karlsson, Lena, Nordirland Fördjupning, Säkerhetspolitik,  
http://www.sakerhetspolitik.se/templates/Level2Page____520.aspx senast ändrad 2008-12-01 (hämtad 2008-12-
13) 
76 Staden kallas av katoliker för Derry och av protestanter för Londonderry 
77 Pettersson (2002) s 217 
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1970-talet kännetecknades av den brittiska regimens hårdföra tag för att stävja upproret och 

kriminalisera republikanerna, samtidigt som IRA agerade som en väloljad krigsmaskin. 

Lojalister utförde även bombdåd i republikens huvudstad Dublin. Ju mer våld som drabbade 

katoliker, vare sig det kom från lojalister eller brittiska armén, desto fler volontärer slöt sig till 

den republikanska rörelsen. Det dröjde innan Sinn Féin åter var att räkna med på den politiska 

arenan, fram till 1982 var det dess paramilitära falang IRA som kampen utgick ifrån. En 

skiftning påbörjades redan 1976. Då upphörde paramilitära fångars politiska status, vilket 

direkt ledde till olika protester i fängelserna. Vändpunkten kom i och med den andra av två 

efterföljande hungerstrejker 1981, då fångarna även fick opinionen med sig i kampen. Här blir 

potential för politik tydligt; republikanen och hungerstrejkande fången Robert Sands (känd 

som Bobby Sands) nominerades till en ledig plats i parlamentet Westminster – och vann. När 

han sedan dog i maj samma år var han genast en martyr för rörelsen och stödet för dem ökade 

markant. 100 000 människor samlas till Sands begravningståg, en siffra som tyder på den 

opinion som bildats78. Den hungerstrejksvågen skulle skörda sammanlagt 10 fångars liv och 

resultera i frustration och ilska gentemot den brittiska regimen. Direkt efter Sands död 

utformas Sinn  Féins politik och valstrategi, man har sett att det är möjligt att på ett politiskt 

plan även nå röster. Valframgångarna lät inte vänta på sig även om de till en början är knappa 

och 1983 hade Sinn Féins Gerry Adams säkrat en plats i Westminster79. Här började 

valstrategin, med vapnet i ena handen och valsedeln i den andra, att formas. Sinn Féin 

legitimerade kampen med att det var de brittiska styrkorna som var illegitima på spelplanen 

och argumenterade för det politiska våldet såhär: 

”If the British Government listened to the ballot box, no one would be reaching for the 

Armalite.”80 

4.3 Fredssamtal och fredsprocess 
Efter detta har Sinn Féin stadigt, om än sakta, gått framåt och fungerat som ett alternativ för 

väljare som annars bara såg att nationalistiska SDLP förde deras talan. I bakgrundsdelen i 

denna uppsats har jag redogjort för Sinn Féins tidiga valframgångar på 80-talet och hur 

valstrategin banade väg för en annan slags kamp – den parlamentariska.  När Sinn Féin under 

80-talets senare del blir ett parti att räkna med står det klart för andra partier att de inte går att 

                                                 
78 Pettersson (2002) s 218 
79 Northern Ireland, The Troubles 1963-1985 Civil rights by BBC History 
http://www.bbc.co.uk/history/recent/troubles/the_troubles_article_07.shtml, publicerad 2007-02-01 (hämtad 
2008-12-06) 
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ignorera. Bland annat inledde SDLPs partiledare John Hume hemliga förhandlingar med Sinn 

Féins partiledare Gerry Adams under denna tidsperiod81. Här får man inte glömma betydelsen 

som spelats av USA, genom Clintonadministrationens inblandning i processen. Genom att 

trycka för fredsförhandlingar och uppmuntra den republikanska rörelsen till avväpning, blev 

även president Bill Clinton en part i Nordirlandkonflikten82. 

 

De hemliga samtalen utökades i början av 90-talet att gälla britterna och IRA, då 

Nordirlandministern Peter Brook godkände sådana samtal. Ovetandes om detta, inledde 

Republiken Irlands Taoiseach (irisk beteckning för premiärminister) Albert Reynolds, 

hemliga samtal med Sinn Féin. Både britternas och irländarnas syfte var att se huruvida den 

republikanska rörelsen kunde tänkas gå med på en avväpning. Detta ledde till avtalet 

Downing Street Declaration 1993, mellan Irland och Storbritannien, som kan ses som en 

början på de stora, betydelsefulla fredsavtalen som kom i slutet av 90-talet. För Sinn Féins del 

var 90-talet en framgångssaga, för trots censur och inreseförbud i Storbritannien, gav Bill 

Clinton ett visum till Gerry Adams att besöka USA och diskutera en lösning på 

Nordirlandkonflikten där. År 1994 deklarerade IRA vapenvila, som bröts i och med bomberna 

i Canary Wharf, London, 1996. Kravet för att Sinn Féin skulle få delta i fredssamtal var 

fortfarande att IRA skulle avväpna sig, något IRA vägrade83.  

 

Tony Blairs bidrag till det självstyre som komma skulle är inte att underskatta. När han vann 

valet i Storbritannien 1997, hade han genast målet att få med Sinn Féin i 

fredsförhandlingarna. Samma år som han kom till makten togs kravet på IRA:s avväpning 

bort och Sinn Féin erbjöds delta i förhandlingarna. En vapenvila från IRA:s sida inleddes, 

men unionisterna förhöll sig skeptiska till republikanerna under förhandlingarna. Den 

amerikanske senatorn George Mitchell höll i förhandlingarna, ytterligare ett bidrag från 

Clintonadministrationen, som redan ett år senare hade lett till ett avtal84. Detta var så 

historiskt att det ledde till vad som kan benämnas som en lösning på konflikten, över trettio 

års våldsam konflikt som dödat och skadat tusentals medborgare. Det som skedde var att 

                                                                                                                                                         
80 Malliot, Agnés (2005) New Sinn Féin Irish republicanism in the twenty-first century Oxon: Routledge 
81 Karlsson, Lena, Klart för nordirländskt självstyre 8 maj, Utrikespolitiska institutet, 
www.ui.se/epok/article.aspx?article_id=226, publicerad 2007-03-26 (hämtad 081127) 
82 Darby, John, Northern Ireland: Backround to the Peace Process, Conflict Archive on the Internet, 
http://www.cain.ulst.ac.uk/events/peace/darby03.htm#move, senast uppdaterad 2008-02-25 (hämtad 2008-12-13) 
83 Ibid. 
84 Darby, John Northern Ireland: Backround to the Peace Process, Conflict Archive on the Internet, 
http://www.cain.ulst.ac.uk/events/peace/darby03.htm#move senast uppdaterad  2008-02-25 (hämtad 2008-12-15) 

http://www.cain.ulst.ac.uk/events/peace/darby03.htm#move
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parterna enades om Långfredagsavtalet som innebar att Nordirlands framtidsutsikter ritades 

om. Om republiken Irland och Nordirlands medborgare röstade för det, skulle provinsen bli en 

del av  republiken. Dock innebar avtalet att Nordirland dåvarande (och nuvarande) 

konstitutionella status skulle fortsätta vara en del Storbritannien, att provinsens medborgare 

hade rätt att välja nationell identitet – de fick nu rätt att kalla sig irländare och/eller  

engelsmän – och slutligen, att Irland skulle ta bort kravet från sin konstitution om att 

Nordirland  skulle vara en del av Irland85. Fredsavtalet skrevs under av samtliga parter, utom 

DUP och ledde till att direktstyret från 1972 övergick till att Nordirland fick ett begränsat 

självstyre86. Genom maktdelning mellan nationalister och unionister började Nordirlands nya 

styre ta form. Dock var det inte utan problem; provinsregeringen föll och den stora stötestenen 

mellan republikaner och unionister fanns kvar; att IRA ännu inte gått med på en avväpning. 

Efter ännu en kollapsad provinsregering återinfördes direktstyre från London år 2002. Tony 

Blair och republikens Taoiseach Bertie Ahern lyckades dock föra förhandlingarna framåt. 

Sinn Féins ständiga motståndare DUP, med partiledare Ian Paisley i spetsen, växte om Ulsters 

unionistparti (UUP) och blev det största unionistpartiet, medan Sinn Féin också växte sig 

starkare. Efter valet 2003 var de båda ytterlighetspartierna de två största i Nordirland. Efter ett 

drygt decennium av fredsförhandlingar sade sig IRA den 28 juli 2005 vara beredd att gå med 

på den avväpning som Långfredagsavtalet hade grundat för87. 

 

En kombination av att IRA gick med på att lämna ifrån sig sina vapen och att Sinn Féin efter 

många om och men ställde sig bakom Nordirlands poliskår, med vilken de haft många 

stridigheter med genom åren, möjliggjorde en uppgörelse. Sinn Féin hade tidigare inte velat 

samarbeta med polisen, på grund av the Troubles och att ett legitimerande av poliskåren även 

skulle legitimera närvaron av den brittiska staten. DUP som hittills stoppat försök till 

maktdelningar – partiledaren Ian Paisley gick under namnet Doctor No – fick svårare att säga 

nej. Efter provinsvalet i mars 2007 blev åter Sinn Féin och DUP de största partierna och de 

historiska raderna kunde skrivas: Nordirland har nu fått tillbaka självstyret, Sinn Féins Gerry 

Adams och ärkefienden Ian Paisley tillkännagav att en maktdelning dem emellan skulle ske. 

                                                 
85 Darby, John, Northern Ireland: Backround to the Peace Process, Conflict Archive on the Internet, 
http://www.cain.ulst.ac.uk/events/peace/darby03.htm#move, senast ändrad 2008-02-25 (hämtad 2008-12-15) 
86 Karlsson, Lena, Nordirland Fördjupning, Säkerhetspolitik, 
http://www.sakerhetspolitik.se/templates/Level2Page____520.aspx senast ändrad 2008-11-26 (hämtad 2008-12-
13) 
87 Ibid. 
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Den 8 maj bildades en provinsregering, med DUP:s partiledare Ian Paisley som försteminister 

och Sinn Féins andreman Martin McGuiness som andreminister.88  

 

5. ANALYS  

5.1 Juridisk legitimitet 
Detta är den första teoretiska definitionen av legitimitet kopplat till Sinn Féin som kommer att 

undersökas. De två variablerna som presenterades i matrisen i kapitel 2 kommer att redovisas 

separat. Här görs en kvalitativ undersökning baserat på litteratur om Sinn Féin och 

Nordirlandkonflikten. 

 
5.1.1 Är Sinn Féin legalt de jure?  

Är Sinn Féin en lagenlig organisation? Att partiet som sådant är lagligt bekräftar forskaren 

Agnés Maillot i sin bok, då hon beskriver dem som ett lagligt parti med utdrivning av brittiska 

styrkor som mål: 

”…legal political party dedicated removing forces”89 . 

Sinn  Féin var dock förbjudet i Nordirland mellan åren 1956 och 197390, vilket bidrar till 

bilden av dem som ett parti med marginaliserad historia och visar att de en gång i tiden inte 

var ett lagligt parti i juridisk mening. 

 

Alltså, Sinn Féin är sedan 70-talets början ett parti som existerat på laglig grund – de hade rätt 

att organisera sig och föra en politik. I denna fråga ryms även ytterligare en dimension. Har 

Sinn Féin som parti agerat rättsenligt i sin politik? Att IRA är en olaglig organisation, i 

egenskap av paramilitär grupp, råder det ingen tvekan om.91 De starka kopplingar som funnits 

organisationerna emellan och det våld från IRA: som under en lång tidsperiod var en självklar 

del av Sinn Féins valstrategi, tyder på att det brustit i huruvida Sinn  Féin från egen sida följt 

lagen i egenskap av politiskt parti. Partiet är således sedan 1973 ett i sig de jure legalt parti, 

men har själva inte alltid följt lagen.  

                                                 
88 Karlsson, Lena, Nordirland Fördjupning, Säkerhetspolitik, 
http://www.sakerhetspolitik.se/templates/Level2Page____520.aspx senast ändrad 2008-11-26 (hämtad 2008-12-
13) 
89 Maillot (2005) s 140 
90 Uppslagsord “Sinn Féin”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/artikel/306072 (hämtad 2008-11-23) 
91 Hayes, C. Bernadette och McAllister, Ian (2001) ”Sowing Dragon’s Teeth: Public Support for Political 
Violence and Paramilitarism in Northern Ireland”  s 903 



 27 
 
 
 

 

5.1.2 Är Sinn Féin legalt de facto? 

Här ska vi se hur makten behandlat Sinn Féin genom åren för att se huruvida de kan anses ha 

haft en faktiskt legal status eller ej. Har de av den styrande makten, armén och polisväsende 

bemötts som vilket parlamentariskt parti som helst eller har de behandlats annorlunda? Man 

behöver inte leta länge för att hitta exempel på hur brittiska styret försökt att kväva Sinn Féin i 

allmänhet och IRA i synnerhet. 1982 infördes även ett tillägg i Prevention of Terrorism Act, 

som ledde till att politiker från Sinn Féin, så som ordföranden Adams eller toppnamnet 

McGuinness, inte tilläts resa in i England, trots att Adams hade en plats i Westminster. En 

tydlig markering från brittisk sida skedde 1988 då censur infördes i England och ingenting om 

Sinn Féin fick sändas eller publiceras i media92. Censuren pågick under flera år och ledde 

föga förvånande till en snedvridning i hur konflikten speglades i media, nationellt såväl som 

internationellt.  

 

Under 1980-talet förde premiärminister Thatcher inget annat än ett krig mot den 

republikanska rörelsen och IRA, en politik som kallades kriminalisering93. Politiken gick 

enligt Pettersson ut på att krossa rörelsen, både politiskt och militärt. Förutom detta gällde 

även isolering och smutskastning. Pettersson bekräftar detta: 

”Sinn Féin betraktades som politisk paria och ledarna demoniserades i media.”94 

För att krossa rörelsen skydde makten få medel enligt Maillot: 

”…the primary objective seemed to be to crush the IRA and Sinn Féin, and few means was 

spared to achieve this” 95. 

Något som kan tyckas extremt är den ”shoot-to-kill”-policy som praktiserades under 1980-

talet och 1990-talets början och som gick ut på att döda misstänkta – avrättningar utan 

rättegång.96 Polisstyrkan Royal Ulster Constabulary (RUC) sköt då ihjäl obeväpnade IRA-

medlemmar istället för att arrestera dem97. Detta tyder på en mycket hårdför och 

kompromisslös politik där den republikanska rörelsen helt enkelt skulle krossas. Samtidigt 

ägnade man sig åt att fängsla så många IRA-frivilliga som möjligt och detta genom 

                                                 
92 Pettersson (2002) s 28 
93 Pettersson (2002) s 16 
94 Pettersson (2002) s17 
95 Maillot (2005) s 29 
96 Pettersson (2002) s 24ff 
97 Glossary of terms on Northern Ireland Conflict, Conflict Archive on the Internet 
http://cain.ulst.ac.uk/othelem/glossary.htm#S senast ändrad 080822 (081124) 
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rättegångar utan domstol, där vittnesbörden baserades på bevis från informatörer98. En 

upptrappning av våldet skedde 1991, då RUC av misstag dödade civila när den avsedda 

måltavlan egentligen hade varit IRA . Samtidigt framkommer bevis för att ”shoot-to-kill”-

policyn fortfarande är i bruk och Amnesty anklagade RUC i sina rapporter för misshandel. 

FN:s tortyrkommitté frågade ut Storbritannien på grund av dessa anklagelser99. Förutom att 

detta är ett ur juridisk synvinkel svagt agerande från brittisk sida, visar det att makten inte 

bemött den republikanska rörelsen och Sinn Féin som något de facto legalt. 

 

Sinn Féin var även exkluderade från många av de avtal och fredssamtal arrangerades mellan 

britter, nordirländska partier och Dublin när fredsprocessen började formas under sent 80-tal 

och 90-talet. Genom det kanske viktigaste avtalet under 80-talet, Accord, avsåg Storbritannien 

med Thatcher i spetsen att stoppa Sinn Féins framgångar, marginalisera partiet och genom ett 

ökat säkerhetssamarbete även vinna kampen mot IRA. Här skapades en relation mellan 

Storbritannien och Dublin, som effektivt fungerade för att få den republikanska rörelsen ut i 

kylan100. Det dröjde länge innan Sinn Féin accepterades som part i fredsförhandlingar. När 

partiet 1991 krävde att få vara med i samtalet svarade Nordirlandsministern Brookes med att 

begära ett slut på IRA:s våld – först då skulle partiet tillåtas delta. Man ser här hur tydligt 

partiet sammanlinkats med IRA och att de bemöttas utifrån detta synsätt. En något mjukare 

ton, men med samma budskap levererades året därpå av den nya Nordirlandsministern, 

Mayhew, att om våldet upphörde, skulle soldaterna försvinna från gatorna och – viktigast av 

allt – Sinn Féin skulle välkomnas vid förhandlingsbordet101. Ett uteslutande av denna art och 

med dessa motiveringar tyder åter på att partiet inte behandlats som något de facto legalt. 

Dessa uteslutningar pågick systematiskt under flera år, även 1996 rapporteras det att Sinn 

Féin stängdes ute från förhandlingar på grund av sina kopplingar till IRA102.  

  

Man kan alltså se att den brittiska makten använder många medel för att kriminalisera och 

försvåra för Sinn Féin, trots att partiet de jure är ett legalt parti. Det är anmärkningsvärt att en 

demokrati som Storbritannien hindrar sina egna, politiker att resa in till landet där parlamentet 

har sitt säte. Sinn Féin har ur detta perspektiv en låg grad av juridisk legitimitet de facto.  

                                                 
98 Maillot (2005) s 29 
99 Pettersson (2002) s 41 
100 Pettersson (2002) s18-19 
101 Pettersson (2002) 35ff 
 102 Maillot (2005) s 32 
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5.2 Demokratisk legitimitet  
För att svara på frågorna om partistöd använder jag databasen Access Research Knowledge 

Northern Ireland (ARK). Här finns Surveys On-line och NI Life and Times Survey, som är 

sammanställningar av attitydundersökningar. Här är det viktigt att se distinktionen mellan 

partistöd och faktiska valresultat. Partistöd finner vi som en del av den demokratiska 

legitimiteten, medan valresultat enligt vår teoretiska definition härrör till den sociologiska 

legitimiteten. Det är också viktigt att se att vad man säger sig stödja, inte alltid är vad man 

faktiskt lägger sin röst på när det kommer till kritan. 

 

5.2.1 Vilka röstar på Sinn Féin fördelat mellan katoliker respektive protestanter? 

Tidsperioden är 1989 – 2006. Tabellen visar hur många av respondenterna som svarat att de 

stödjer Sinn Féin. Stödet anges i procentenheter.  

 

Tabell 5.2 Vilka röstar på Sinn Féin fördelat mellan katoliker respektive protestanter? 

År Catholics Protestants No  religion 
1989 8 0 1 
1990 8 0 2 
1991 11 0 2 
1993 7 0 1 
1994 10 0 3 
1995 6 0 1 
1996 4 0 3 
1998 16 0 4 
1999 16 0 3 
2000 14 0 1 
2001 20 0 5 
2002 20 0 2 
2003 23 0 9 
2004 23 0 5 
2005 22 0 5 
2006 25 0 6 
Source: NI Life and Times Survey:  http://www.ark.ac.uk/nilt. Frågan löd ”Which Northern Ireland political 

party would you support?” 

 

Här ser vi att stödet för Sinn Féin under denna tidsperiod till absolut största del återfinns hos 

katoliker, men inte uteslutande; vi hittar även stödet i gruppen som inte säger sig tillhöra 

någon religion. Sinn Féins politik, att återförena de sex grevskapen i Nordirland med 

republiken Irland, kan allstå tilltala fler än de som benämner sig katoliker. Stödet hos 

protestanter är helt obefintligt, vilket är värt att notera men föga förvånande. Detta visar 

verkligen på att Nordirland är ett polariserat samhälle, där något som är accepterat och har 

stöd i en grupp kan ha mycket svagt eller inget stöd alls, hos en annan grupp. Bland 
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katolikerna är stödet när undersökningen börjar inte särskilt högt, endast 8 % av katolikerna 

säger sig stödja Sinn Féin år 1989 men växer därefter, men har så lågt stöd som 4 % år 1996. 

Sedan växer stödet dock stadigt, år 1998 är stödet 16 % och 2006 når stödet sin högsta topp 

hittills och visar på en stadig ökning från mätningens början, med sina 25 %. 

 

5.2.2 Hur ser samhörigheten/gemenskapen ut mellan katoliker och protestanter? 

Här har jag tillgång till datamaterial över tidsperioden 1998 – 2006 och gör tre nedslag i 

denna period. Trots att jag inte har datamaterial för 1989 till 1997 är den data jag har 

tillräckligt för att finna svar på min frågeställning, framförallt då det rör sig före och efter den 

2005; då IRA avväpnades och Sinn Féin kunde med andra ögon än tidigare. Resultaten anges 

i procentenheter. 

 

Tabeller 5.2 Hur ser samhörigheten/gemenskapen ut mellan katoliker och protestanter? 
År 1998 Catholics Protestants No religion 
Own religion only 17 26 11 
Mixed religion neighbourhood 73 66 85 
Dont know 10 8 4 
Source: NI Life and Times Survey, http://www.ark.ac.uk/nilt/datasets/index.html. Frågan i enkäten löd:” Would 
you prefer to live in a neighbourhood with people of only your own religion?”.  
 
 
År 2002 Catholics Protestants No religion 
Own religion only 14 25 12 
Mixed religion neighbourhood 82 67 81 
Other  1 1 3 
Doesn’t matter 1 3 2 
Dont know 3 4 2 
Source: NI Life and Times Survey, http://www.ark.ac.uk/nilt/datasets/index.html 
 
 
År 2006 Catholics Protestants No religion 
Own religion only 12 17 6 
Mixed religion neighbourhood 80 75 88 
Other  4 5 4 
Don't know 3 3 3 
Source: NI Life and Times Survey, http://www.ark.ac.uk/nilt/datasets/index.html 
 

Här ser vi att benägenheten att vilja bo i samma grannskap som ”sina egna” är stor. För 

protestanter är denna benägenhet i samtliga lägen störst; sett till alla årtal är det bland dem en 

större andel än katoliker och de som inte anser sig tillhöra någon religion som helst vill bo i 

ett område med andra som tillhör samma religion. Att denna siffra minskar under tidsperioden 

– från 26 % 1998 till 17 % år 2006, tyder på att de förändringar som skett i samhället och 

politiken haft genomslag i hur befolkningsgrupperna ser på varandra. Att de i större 
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utsträckning nu än förr är beredda att möta och leva i gemenskap med människor som tillhör 

en annan religion. Även för katoliker är det en högre andel som i början av tidsperioden 

endast vill bo med andra katoliker än i slutet; från 17 % 1998 till 12 % år 2006. Dock är det 

väldigt intressant att se att majoriteten under samtliga år och i alla kategorier, svarar att de vill 

bo i ett blandat grannskap. Även här ökar den andelen stadigt från början av undersökningen 

till slutet. Endast en liten andel av respondenterna väljer alternativen annat och vet ej. Även 

här är det en större andel katoliker och personer som inte anser sig tillhöra någon religion som 

är positiva till att bo i blandade grannskap än protestanter. Att det är så kan tänkas bero på en 

misstänksamheten mot katoliker i och med den republikanska rörelsens aktioner genom åren. 

Att välvilligheten gentemot katoliker ändå ökar från protestanter kan således sägas bero på 

fredsprocessens framgångar, att IRA lade ner vapnen 2005 och att Sinn Féin under 

tidsperioden haft en aktiv del i fredssamtalen. Det är dock ingen försvinnande andel hos 

protestanter såväl som katoliker, som år 2006 säger sig vilja bo med endast människor med 

samma religion. Att motsättningar, misstänksamhet mot den andra gruppen och oläkta sår 

fortfarande finns kvar hos befolkningen i Nordirland syns här tydligt. Acceptans, tolerans, 

förlåtelse och förmåga att gå vidare är självklart ingenting som sker i en handvändning och 

med hänsyn till är det ändå positivt att så många nordirländare utan problem kan tänkas leva i 

gemenskap med den andra befolkningsgruppen. Hur översätter vi detta till uppsatsens 

legitimitetsproblematik? Sett till demokratisk legitimitet är det viktigt med identitets- och 

gemenskapsperspektivet, vilket vi fångar upp här. Att det finns motsättningar och problematik 

är definitivt tydligt, att de varit starkare i början av tidsepoken syns också men att de nu 

faktiskt börjar tunnas ut. Från att ha sett en svagare möjlighet till brobyggnade och gemenskap 

ser vi nu att chanserna att lyckas nå varandra och acceptera varandra blir större. En 

polarisering och i slutändan bräcklig legitimitet i detta avseende går dock inte att bortse ifrån.  

 
5.2.3 Deltagande i demokratiska systemet 

Här presenterar jag hur många som röstberättigade som i val i Nordirland gått ut och röstat i 

ett urval mellan åren 1989-2007. Valresultaten som visas är både från provinsval och val till 

parlamentet Westminster. Provinsval är markerade med en stjärna. Resultatet visas i 

procentenheter. 
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Tabell 5.2 Valdeltagande i Nordirland 1989-2007 
Årtal Valdeltagande 

1989* 56.1 
1992 69.7 
1993* 56.6 
1997 67.3 
2001 68.04 
2005* 61.55 
2007* 62.31 

Source: Conflict Archive on the Internet, http://cain.ulst.ac.uk/ 

 

Vi kan se att valen till parlamentet Westminster åtnjuter större intresse och drar fler än om det 

gäller lokala val. Att det beror på att det är där den reella makten legat till störst del under 

denna period lär vara en förklaring, att förtroendet för politik på hemmaplan är naggat i 

kanten, kan vara en annan. I Nordirland har val hållits väldigt ofta under denna period, vilket 

kan tära på intresset hos befolkningen. Ur detta perspektiv är den demokratiska legitimiteten 

relativt låg; sett ur ett svenskt perspektiv är valdeltagande kring 60 % väldigt lågt, ser man till 

andra länder är det normalt. För att kunna reda ut detta använder vi oss av ett 

nivåskattningsperspektiv, genom att jämföra med Storbritannien som helhet och se hur högt 

valdeltagandet där har varit i allmänna val till Westminster. 

 

År 1992 var valdeltagandet i hela Storbritannien 77.7 %, jämfört med Nordirlands 69.7 %, 

1997 hade avståndet krympt och var i Storbritannien 71.4 % mot Nordirlands 67.3 %. År 

2001 har något hänt i utvecklingen, Nordirland har gått om övriga regioner och har ett 

valdeltagande på 68.04 %, medan Storbritannien endast har 59.4 %103. Ur detta perspektiv är 

valdeltagandet i Nordirland måhända lågt i jämförelse med ett land som Sverige, men inte 

avvikande sett till sina grannar. Att valdeltagandet inte borgar för en orubblig demokratisk 

legitimitet i detta avseende må vara hänt, men det kan anses vara normalt för sin region. Det 

är även stabilt och skiljer sig inte mycket åt mellan åren. Därför räcker denna nivå av 

valdeltagandet i Nordirland till för att ge det demokratiska systemet demokratisk legitimitet.  

 
5.2.4 Hur stor andel av medborgarna säger sig vara unionister respektive nationalister? 

För att undersöka politisk tillhörighet, ställer jag frågan hur stor andel av befolkningen som 

anser sig vara unionister respektive nationalister. Här finns inte republikanskt med som ett 

alternativ och i sådana sammanhang anses Sinn Féin kategoriseras med andra nationalistiska 

                                                 
103 Political data from 1945 to the present, http://www.ukpolitical.info/ (hämtat 20081201) 
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partier. Här har jag tillgång till datamaterial över tidsperioden 1998 – 2006, i vilken jag gör 

tre nedslag för att undersöka förhållandet i denna fråga. Befolkningen är kategoriserad i 

katoliker, protestanter och en grupp som inte tillhör någon religion. Resultatet visas i 

procentenheter.  

 

Tabell 5.3.3 Politisk tillhörighet 

 

Catholic Protestant No religion
Unionist
1998 1 72 27
2002 1 73 23

2006 3 69 17

Nationalist
1998 63 1 8
2002 65 1 7

2006 54 0 9

Neither
1998 33 26 63
2002 32 24 67

2006 42 30 73

Don’t know
1998 2 2 3

2002 2 2 4
2006 2 0 1  

Source: NI Life and Times Survey, http://www.ark.ac.uk/nilt/ Frågan i enkäten löd: ”Do you think of yourself as 

a unionist, a nationalist or neither?”. 

 

Här ser vi att polariseringen är stor och tydlig; att den förvisso var större i undersökningens 

första år, 1998 än sista nedslaget år 2006, men att det mellan grupperna katoliker och 

protestanter fortfarande är finns en uppdelning i kategorierna unionister och nationalister. Det 

är dock fler protestanter som säger sig vara unionister än katoliker som anser sig vara 

nationalister. Vad som är intressant för diskussionen om legitimitet är att en relativt stor andel 

katoliker och protestanter inte anser sig tillhöra någon av falangerna, något som tyder på att 

det kan vara lättare för ett profilerat parti som Sinn Féin att nå legitimitet på den politiska 

spelplanen. Politisk tillhörighet ur ett demokratiskt legitimitetsperspektiv handlar om identitet, 

hur ser befolkningen på sig själva, hur definierar de sig? Utifrån denna undersökning ser vi att 

majoriteten ur de båda grupperna katoliker och protestanter fortfarande har en traditionell 

politisk syn på sig själva, något som lär få ett genomslag i övriga samhället och hur man 

sedan röstar. Ur detta perspektiv är det också intressant att fler i gruppen som inte anser sig 

tillhöra någon religion i högre utsträckning kategoriserar sig som unionister än nationalister. 

Majoriteten ur den gruppen ser sig dock som varken nationalister eller unionister. Gruppen 

som inte anser sig kunna svara på frågan är ur alla befolkningsgrupper väldigt liten. Summa 
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summarum - om resultatet grundar för en demokratisk legitimitet genom att befolkningen 

känner en nordirländsk identitet och gemenskap, får svaret bli nej. Någon sådan kan här inte 

hittas, det ser alltför splittrat ut hos befolkningen. 

5.3 Sociologisk legitimitet 
Vi har uppnått förståelsen att sociologisk legitimitet handlar om public support, folkets stöd. 

Här använder jag valresultat hämtade från Conflict Archive on the Internet och NI Life and 

Times Survey. Först undersöker vi hur många som röstat på Sinn Féin. Därefter undersöker vi 

hur det ser ut med tilliten till partiet. Slutligen undersöks politisk tillhörighet. 

 

5.3.1 Hur stor andel av befolkningen röstar på Sinn Féin? 

Här undersöker vi valresultat för partiet under tidsperioden 1989-2007. Även här visas resultat 

från provinsval och till parlamentet Westminster. Provinsval markeras med en stjärna. 

Valresultat till Europaparlamentet redovisas inte. Resultatet visas i procentenheter. För att 

kunna dra slutsatser utifrån dessa resultat, ska en jämförelse göras med valresultat för DUP 

och SDLP. 

 

Tabell 5.3.1. Valresultat för Sinn Féin 1989-2007  

Årtal Valresultat Sinn 
Féin 

1989* 11.2 
1992 10.0 
1993* 12.4 
1997 16.1 
1997* 16.9 
1998* 17.63 
2001* 20.66 
2001 21.71 
2003* 23.52 
2005* 23.27 
2005 24.32 
2007* 26.16 

Source: Conflict Archive on the Internet; http://cain.ulst.ac.uk/  

 

Här ser vi att Sinn Féin ökat stadigt sedan slutet av åttiotalet och att de nådde sin rekordnivå i 

det senaste provinsvalet 2007. Efter Långfredagsavtalet blev valresultatet ständigt större och 

kom efter det lokala provinsvalet 2001 över 20 % och har därefter hållit sig över den gränsen. 

Som lägst har Sinn Féin under denna tidsperiod haft ett valresultat på 10 %. För att ändå 

kunna bedöma dessa valresultat, gör jag en jämförelse med DUP och SDLP:s valresultat 

under samma tidsperiod.   
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Tabell 5.3.1.1 Jämförelse av valresultat  

 DUP Sinn Féin SDLP 
       1989* 17.7 11.2 21.0 
           1992 13.1 10.0 23.5 
       1993* 17.3 12.4 22.0 
          1997 13.6 16.1 24.1 
       1997* 15.8 16.9 22.6 
       1998* 18.01 17.63 21.96 
       2001* 21.45 20.66 19.42 
          2001 22.46 21.71 20.96 
       2003* 25.71 23.52 16.99 
       2005* 29.62 23.27 17.35 
           2005 33.71 24.32 17.51 
       2007* 30.09 26.16 15.22 
Source: Conflict Archive on the Internet; http://cain.ulst.ac.uk/ 

 

Här ser vi att Sinn Féin inte skiljer sig nämnvärt mellan något av dessa partier. I början av 

undersökningsperioden har Sinn Féin lägst valresultat av de tre och det nationalistiska partiet 

SDLP är störst, med DUP som finns tätt bakom. Att de två konventionella  partierna som tagit 

avstånd från våld, har ett högre valresultat än Sinn Féin förvånar inte, men att Sinn Féin 

knappar in så tydligt långt innan IRA slutit avtal om avväpning är mer uppseendeväckande. 

Att de till och med går om det nationalistiska partiet SDLP år 2001 och får ett nästan lika högt 

valresultat som DUP tyder på att förändring är i luften. DUP är under en lång period 

mittenpartiet av dessa tre, men har i slutet av undersökningsperioden växt till det allra största. 

Att det är två ytterlighetspartier som blir de två största partierna i Nordirland tyder på hur 

uppdelat samhället är, hur människorna fortfarande identifierar sig själva och varandra. Att 

fredsavtalet 1998 och IRA:s avväpning bidrar till Sinn Féins ökade valresultat lär vara 

självklart. Partiets valresultat i början av perioden tyder på att de ännu var ett parti för en liten 

del av befolkningen och att det krävdes att de blev inkluderade i fredsförhandlingarna för att 

de skulle bli tagna på större allvar. Sett till partiernas valresultat går det att säga att Sinn Féin 

inte är avvikande eller marginaliserat, utan att de har sociologisk legitimitet ur den aspekten.  

 

5.3.2 Tillit till Sinn Féin 

Här ställer jag frågan om befolkningen känner tillit till partiet Sinn Féin, då detta är en 

grundläggande del i den sociologiska legitimiteten. Hur stor andel av befolkningen känner 

tillit till Sinn Féins politiker i maktposition? Detta svarar jag med frågeställningen hur många 

som säger sig lita på Sinn Féin i maktposition. Undersökningsperioden är mellan 2000 och 

2007, resultatet visas i procentenheter. 
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Tabeller 5.3.2. Tillit till Sinn Féin i maktposition 
År 2000 Catholics Protestants No religion 
Trust 39 6 8 
Neither 32 14 20 
Distrust 23 75 66 
Don't know 7 5 6 
Source: NI Life and Times Survey: http://www.ark.ac.uk/nilt/ Frågan löd: ”Thinking about the ministers in the 
Northern Ireland Executive, how much would you trust a minister from each of these parties to act in the best 
interests of all the people in Northern Ireland: A minister from Sinn Féin?”. 
 

År 2007 Catholics Protestants No religion 
Trust 50 25 24 
Neither 30 30 37 
Distrust 18 44 38 
Don't know 3 2 1 
Source: NI Life and Times Survey: http://www.ark.ac.uk/nilt/ Frågan löd: ”Thinking about the ministers in the 
Northern Ireland Executive, how much would you trust a minister from each of these parties to act in the best 
interests of all the people in Northern Ireland: A minister from Sinn Féin?” 
 

Här ser vi att tilliten till Sinn Féin inte bara återfinns hos katoliker, utan även hos protestanter 

och medborgare som inte tillhör någon av religionerna. Det är intressant att notera att Sinn 

Féin stigit så pass i förtroende hos protestanter under denna period, från 6 % år 2000 till 25 % 

2007. Som vi såg i kapitel 3 har det skett stora förändringar under denna tidsperiod, Sinn Féin 

har ställt sig bakom polisväsendet och DUP kommer överens om att bilda regering med Sinn 

Féin vid ett provinsval. Det lär förklara skiftningen. Många väljer alternativet ”Neither”, 

vilket kan betyda att partiet inte är så kontroversiellt för dem. Dock är misstroendet 

fortfarande stort, även om det minskar. Sinn Féins ställning som ytterlighetsparti går 

fortfarande inte att bortse ifrån och det är inte en självklarhet att befolkningen svarar att de har 

förtroende för partiet. Den sociologiska legitimiteten för Sinn Féin är här jämförelsevis bred 

om man ser till hur befolkningen röstar – där är det i stort sett uteslutande katoliker som röstar 

på partiet -  även om den inte är alltför stark. Dock växer den och 50 % av katolikerna uppger 

år 2007 att de har tillit till partiet i en maktposition. 

 

5.3.3 Acceptans av partier kopplade till paramilitära grupper 

Som komplement till undersökningen om tillit, ska vi här se hur partier som är kopplade till 

paramilitära grupper står sig i acceptans och förtroende hos befolkningen. Då Sinn Féin haft 

starka kopplingar till IRA, är denna fråga given och nödvändig för uppsatsen. I nästa fråga 

kommer även legitimiteten av republikanskt våld som sådant att undersökas närmare. 

Undersökningsåret är från 2003 och resultaten visas i procent. 
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Tabell 5.3.3  Ska partier kopplade till paramilitära grupper tillåtas i maktpositon? 

År 2003 Catholics Protestants No religion 
Yes 29 5 23 
No 60 90 69 
Other 1 0 2 
Don't know 11 5 6 
Source: NI Life and Times Survey, http://www.ark.ac.uk/nilt/ Här ställdes frågan ”In general, do you think that 
parties linked to paramilitary groups who are still involved in violence should be allowed to be part of any future 
Northern Ireland Executive?”. 
 
Här visar resultatet på att de flesta av både katoliker och protestanter inte anser att ett parti 

kopplat till en paramilitär grupp ska tillåtas i maktposition. Denna fråga ställdes två år innan 

IRA avväpnades och en debatt om det måste ha varit pågående i Nordirland. 29 % av 

katolikerna svarar dock ja på frågan, jämfört med endast  5 % av protestanter. Här har Sinn 

Féin efter dessa siffror en låg sociologisk legitimitet, men det är svårt att dra slutsatser utifrån 

detta då det bara finns siffror från ett årtal. Man kan säga att legitimiteten rimligen borde 

höjas efter 2005 då IRA avväpnades. 

 

5.3.4 Anser befolkningen att republikanskt våld är ett legitimt politisk medel? 

Här gör vi ett par nedslag under 1990-talet och 2000-talet för att undersöka vad befolkningen 

anser om politiskt våld i Nordirland. Siffror om detta finns inte i överflöd, varför jag vänder 

mig till olika undersökningar för att få resultat från fler än ett årtal. Frågorna som ställts är 

dock likvärdiga; båda handlar om huruvida respondenterna accepterar republikanskt våld eller 

ej. Värt att notera är även att inte bara republikanska rörelsen tagit till våld i konflikten; även 

lojalistiska rörelsen har paramilitära grupper som använt våld som metod för sina politiska 

avsikter. Resultatet visas i procentenheter. 

 

Tabeller 5.3.4. Är republikanskt våld accepterat? 
År 1998 Protestants Catholics 
Lots of sympathy 0 7 
Little sympathy 11 21 
No sympathy 89 72 
Source: Hayes, C. Bernadette och McAllister, Ian (2001) Sowing Dragon’s Teeth: Public Support for Political 
Violence and Paramilitarism in Northern Ireland s 914. Frågan löd: ”Thinking about the reasons some 
(Republican) groups have used violence during The Troubles, would you say that you have any sympathy with 
the reasons for violence…?”. 
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År 2003 Catholics Protestants No religion 
A lot of sympathy 9 0 4 
Little sympathy 22 9 11 
Or no sympathy at all 63 87 80 
(Don’t know) 6 3 4 
(Refused / na) 1 0 0 
Source: http://www.ark.ac.uk/nilt. Frågan löd” Do you have sympathy with the reasons why some Republication 
groups have used violence?” 
 

Även här ser vi en tydlig polarisering i hur grupperna katoliker och protestanter har svarat. 

Hos katoliker finns ett stabilt stöd för republikanskt våld i politiska syften. Även om 

förhållandevis få katoliker säger sig känna mycket sympati för våld, är det desto fler – 21 % 

respektive 22 % - som säger sig ha litet sympati. Majoriteten i båda grupperna säger sig dock 

sakna sympati för våldet. Gruppen protestanter som svarar så är i båda fallen större än 

katoliker. Intressant är dock att en inte oansenlig andel protestanter säger sig känna litet 

sympati för det republikanska våldet, 11 % respektive 9 % svarar så. Att detta kan bero på en 

förståelse för katolikernas situation och varför den gruppen tagit till våld, kan vara en 

förklaring, snarare än att de känner att våld var rätt metod. Gruppen som inte säger sig tillhöra 

någon religion har tagit en medelväg i båda undersökningarna, de fördömer inte våldet i lika 

hög utsträckning som protestanterna utan känner större sympati, även om allra flest säger sig 

sakna sympati för våldet. En liten del svarar vet ej eller vägrar svara i undersökningen från 

2003. Det som är intressant här är att Sinn Féins valstrategi med vapen i ena handen inte 

saknar legitimitet sett till befolkningen. Bland katoliker finns störst stöd, men även hos 

protestanter finns sympati för våldet. Detta ger Sinn Féin en bredare legitimitet, då den 

sociologiska legitimiteten grundar sig på en acceptans och ett stöd hos befolkningen. Här står 

grupperna till viss del på samma grund, känner sympati för republikanskt våld och borgar 

således för en del av den sociologiska legitimiteten. 

5.4 Sammanfattning av analys 
 
Juridisk legitimitet 

I analysen ser vi att den juridiska legitimiteten bygger på två saker: hur det ser ut juridiskt i 

lagboken och hur det ser ut i verkligenheten; de jure och de facto. Att se juridisk legitimitet på 

detta sätt är värdefullt eftersom det visar sig att Sinn Féins juridiska status faktiskt inte är 

densamma enligt dessa två perspektiv. Sinn Féin är ett legalt parti de jure, partiet var dock 

förbjudet mellan 1956 och 1973, men har sedan dess existerat på lagliga grunder. Partiet har 

dock inte haft juridisk legitimitet de facto, då den brittiska staten med olika medel försökt att 
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kriminalisera såväl den republikanska rörelsen som partiet. Att partiledarna var förbjudna att 

resa in i övriga unionen är ett tecken på detta. Att partiet uteslöts ur fredsförhandlingar på 

grund av kopplingarna till IRA är ett annat. 

 

Demokratisk legitimitet 

Här ser vi att Sinn Féin har ett stadigt stöd, men att det till nästan uteslutande del återfinns hos 

den katolska delen av befolkningen. Protestanterna stöder ur detta perspektiv inte Sinn Féin 

överhuvudtaget. Att samhället är polariserat ser vi här tydligt; en stor andel av befolkningen 

vill endast ha sina egna som grannar, även om en öppnare attityd är vanligare nu. Att religion, 

nationalitet och identitet fortfarande har betydelse i Nordirland går dock inte att förneka. När 

det gäller den politiska tillhörigheten anger de flesta katoliker och protestanter att de är 

nationalister respektive unionister. För att utreda demokratisk legitimitet behöver man även 

titta på hur det demokratiska deltagandet ser ut. Valdeltagandet i Nordirland är enligt svenska 

mått inte särskilt högt, men håller samma nivåer som Storbritannien i övrigt och är i vissa fall 

även högre. Sinn Féins demokratiska legitimitet återfinns alltså hos den katolska delen av 

befolkningen, men saknar grund hos den protestantiska. 

 

Sociologisk legitimitet 

Den sociologiska legitimiteten handlar om folkligt stöd. Sinn Féin har ett stort folkligt stöd – 

om än ett väldigt tudelat sådant sett till befolkningen. Det är katolikerna som visar sitt stöd för 

partiet, som även har ett relativt högt valresultat och i slutet av undersökningsperioden har 

växt till provinsens näst största parti. I jämförelse med de två konventionella partierna DUP 

och SDLP är Sinn Féin inte avvikande, utan har ett stort folkligt stöd. Här ser vi även att 

tilliten till Sinn Féin i maktposition ökar under 2000-talet och att en förhållandevis stor del av 

protestanter känner tillit till partiet, men att det fortfarande är en stor del av befolkningen som 

svarar att de inte känner förtroende för partiet i maktposition. Sett till en undersökning från 

2003 anser den största delen av befolkningen dock inte att partier kopplade till paramilitära 

grupper ska tillåtas i maktposition, vilket gör att Sinn Féin får en låg legitimitet där. När det 

gäller stöd för republikanskt våld som politiskt medel är befolkningen splittrad och en större 

del katoliker känner sympati för våldet. Dock är det en icke försumbar andel protestanter som 

svarar att de har litet sympati för våldet, men de största delarna ur båda grupperna svarar nej 

på frågan. Här ändå en finns en förståelse och sympati för republikanskt våld, vilket ger en 

grund för sociologisk legitimitet. 
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6. SLUTSATSER 

6.1 Resultat och slutdiskussion 
För att svara på uppsatsens forskningsfråga ”Kan Sinn Féin betraktas som ett legitimt parti 

sett ur medborgarnas perspektiv under tidsperioden 1989 och framåt?” har jag 

operationaliserat begreppet legitimitet, för att undersöka juridiska, demokratiska och 

sociologiska perspektiv. Med hjälp av undersökningar om politiska attityder, valresultat och 

litteratur tycker jag mig ha fått en tillräcklig grund för att svara på frågan. 

 

Vilka slutsatser kan man då dra? Framförallt att Nordirland är ett polariserat samhälle, något 

som inte går att bortse från vid ett besvarande av forskningsfrågan. Katoliker och protestanter 

svarar i stor utsträckning fundamentalt och konsekvent olika på frågor som handlar om 

politiska attityder, vilket visar hur starkt identitet är för medborgarna och hur man ser på olika 

frågor utifrån sin tillhörighet. Att gemenskap trots fredsavtal inte är något självklart, men 

dock att just den växer och är större idag än förut, tyder på framsteg. Likaså företräder Sinn 

Féin närapå endast katolska väljare. Detta gör att frågan om legitimitet ur befolkningens 

synvinkel blir komplex att besvara; man bör se frågan i relation till polariseringen, för att få 

ett rättvisande svar. Således är Sinn Féin ett legitimt parti om man ser till den katolska delen 

av befolkningen, men inte om man ser till den protestantiska. Även om protestanter i vissa fall 

känner förståelse för den republikanska rörelsen och trots att gemenskapen mellan grupperna 

ökar och nu är större än vad den var 1989, är det fortfarande en uppfattning som till störst del 

avgörs av vilken religiös tillhörighet de har.   

 

Ett enkelt svar på forskningsfrågan är ett ja, partiet kan betraktas som legitimt ur 

medborgarnas perspektiv under denna tidsperiod – om man tar hänsyn till den polarisering 

som Nordirland består av. Sinn Féin har ett klart stöd hos den katolska delen av befolkningen 

– och med tanke på polariseringen där protestanterna haft en större makt historiskt sett och en 

närmast hegemonisk ordning råtts, går det att säga att ett parti som har ett klart stöd hos den 

katolska delen av befolkningen av den kan ses som legitimt. Om man således delar upp 

befolkningen i två separata, en protestantisk befolkning och en katolsk, går det att se Sinn 

Féin som ett legitimt parti.  

 

Sett till juridisk legitimitet är det den brittiska staten som bestämmer spelreglerna, vilket gör 

att det går att argumentera för att det är den protestantiska befolkningen som får sina intressen 
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tillgodosedda. Således går det att se att ett parti som dels företräder den katolska befolkningen 

och dels motsätter sig den brittiska närvaron inte behandlas som övriga partier, något som 

undersökningen visar varit fallet. Kan man, om förutsättningarna är sådana, se Nordirland 

som ett land med en gemensam befolkning eller krävs det helt sonika en hänsyn till det, om 

man ska betrakta ett partis legitimitet ur medborgarnas synvinkel? Enligt mig visar uppsatsen 

att Nordirland är så pass polariserat att ett sådant hänsynstagande krävs vid besvarandet av 

forskningsfrågan och att Sinn Féin måste betraktas som ett parti som företräder ena halvan av 

befolkningen, den katolska, och att det således inte är nödvändigt med protestantiskt stöd för 

att partiet ska kunna vara legitimt. Dock finns det ett intresse av att undersöka protestantiskt 

stöd och politiska attityder för att få en förståelse för den politiska kartan i Nordirland. Var 

protestanternas sympatier ligger är givetvis viktigt för  hur man ser på Sinn Féins legitimitet, 

när man ska se på frågor som maktdelning och framtiden. Går det att en dag betrakta Sinn 

Féin som ett parti för samtliga boende i Nordirland, som dras till partiet för dess ideologiska 

hållning – den socialistiska – och hur de ser på sakfrågor i Nordirland, snarare än att rösterna 

faller på dem för att de är ett katolskt, republikanskt parti, som värnat om en union med 

republiken och med IRA vid sin sida slagits för detta? Ur denna synvinkel är protestanternas 

syn på katoliker, frågor om gemenskap, valresultat och attityder mycket viktig.  

 

Idag har Sinn Féin en mycket större legitimitet sett ur medborgarnas perspektiv än i 

undersökningens början och att valstrategin, med vapnet i ena handen och röstsedeln i den 

andra, gjorde att de klättrade uppåt. Det var således möjligt att ha en valstrategi som 

involverade våld – samtidigt som de ansågs legitima ur katolikernas synpunkt. Samtidigt ser 

man att de ur samtliga legitimitetsperspektiv växte när IRA lade ifrån sig vapnen 2005. Att de 

är starkt sammankopplade med IRA har påverkat deras legitimitet sett till juridisk, 

demokratiskt och sociologiskt perspektiv. Det som är intressant att se är dock att de inte var 

uträknade innan, utan ett parti på starkt framgående, som vann mark på samtliga dessa 

områden även när IRA var en aktör att räkna med.  Tony Blair bjöd in partiet på fredssamtal 

trots att IRA inte lämnat ifrån sig vapnen, protestanter kände en förståelse för republikanskt 

våld, samtidigt som väljarstöd som valresultat växte och partiet blev en av provinsens största 

politiska partier. Detta tyder på något ganska extraordinärt inom en västerländsk demokrati, 

särskilt som Nordirland inte inom samma villkor och förutsättningar som många andra 

demokratier.  
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6.2 Personliga reflektioner 
Nordirlandkonflikten är ett otroligt intressant område att studera, liksom den republikanska 

rörelsen. Att försöka förstå mekanismerna bakom konflikten, vad som skett bakom kulisserna 

och vad som drivit aktörerna är för mig saker som är spännande att ta reda på. Att därför 

undersöka Sinn Féins förhållande till medborgarna ur ett så grundläggande perspektiv i 

maktfrågor – legitimitet grundar ju för förtroende, stabilitet och rättsordning- är viktigt om 

man ser till demokratiteori och diskussioner om vad en demokrati kan klara av. Vad ska vara 

tillåtet i en demokrati? Ett parti som Sinn Féin har befunnit sig i gränslandet vad gäller 

sammankopplingen med IRA, men har samtidigt hävdat att det är britterna som utgör den 

illegitima pjäsen på spelplanen. Vad är egentligen legitimitet, hur ser man på ett sådant 

begrepp i en situation som inte följer vanliga exempel på hur demokratier och politiska partier 

fungerar?  

 

Att Sinn Féin som parti går självklart att undersöka på många andra plan, liksom begreppet 

legitimitet kan tolkas ha många andra innebörder än de som behandlas i uppsatsen är viktigt 

att ha i åtanke. Den här uppsatsen visar på ett antal perspektiv och har inte som avsikt att 

leverera hela, eller den enda, versionen. Jag tycker mig också se att frågan om legitimitet inte 

är något självklart för något parti att räkna med, om man ser till de tre definitioner som 

Axberg behandlar, utan något politska partier ständigt bör arbeta med, särskilt de 

demokratiska och sociologiska delarna.  

 

För att få en bra bild av situationen, partiet i fråga och samhället, menar jag att den historiska 

översikten var bra att ha med i uppsatsen. Detta för en förståelse och för att kunna svara på 

frågan. Här syns tydligt hur Sinn Féin som parti har växt och förändrats i samma takt som 

övriga samhället har förändrats och vilken roll det måste ha spelat för övergången från ett 

parti med en paramilitär valstrategi, till ett konventionellt parti i regeringsställning. Att makt 

är en väldigt trolig anledning till varför Sinn Féin frångått våldsandan och sällat sig till leden 

med fredssamtal och där IRA gått från vapenvila till avväpning, lär vara anledningen till 

förändringarna, eftersom det fanns en ordentlig belöning längre fram. Att Gerry Adams, 

partiledare i Sinn Féin och någon som troligtvis funnits i IRA:s högsta ledning, kan tänka sig 

att gå med på maktdelning med ärkefienden DUP och samtidigt lägga kampen om ett enat 

Irland vid sidan för att istället arbeta för provinsen Nordirland, lär framförallt bero på den 

starka maktställning som partiet tilldelades. Resan Sinn Féin har gjort under denna tidsperiod 

är ansenlig; de gick från att vara ett marginaliserat och utstött parti, till att ha blivit provinsens 
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andra största. Medborgarna var till största del skeptiska till dem när partiet började finnas med 

på valsedlarna, men de vann väljare med sin valstrategi i det otroligt polariserade samhället 

som Nordirland varit och i vissa fall ännu är. Partiet lockade väljare och stöd, när de så tydligt 

var emot den brittiska närvaron och på grund av sina ställningstaganden och 

sammankopplingar med IRA fick ta rollen som outsiders  i den politiska arenan. Med eget 

ihärdigt arbete, hemliga fredssamtal och hjälp från såväl USA och senare Tony Blair, 

lyckades Sinn Féin göra det som många ansett omöjligt några år tidigare – bli provinsens näst 

största parti. Ur medborgarnas synvinkel har partiets legitimitet växt under alla dessa år. 

 

För länder med en inre konflikt, där partierna är hårdföra och drar sig för samarbete, kan fallet 

med Sinn Féin ses som ett gott exempel på vad som kan ske. Nordirland är fortfarande ett 

polariserat samhälle, men ett samhälle där många förändringar skett de senaste decennierna; 

det finns katolsk överklass och protestantisk arbetarklass. Befolkningen tenderar att lita på 

den andra gruppen mer idag, men fortfarande väljer de att misstänkliggöra de som inte tillhör 

dem själva och identifiera sig som katolik respektive protestant, unionist eller nationalist, britt 

eller irländare. Tillhörighet är viktigt i Nordirland, något som denna uppsats visar prov på.  

 

Att en maktdelning ändå skedde 2007, där Sinn Féin och DUP delar på makten i 

provinsregeringen, visar ändå på fortsatta framsteg och på att samarbete mellan dessa 

ärkefiender är möjligt och genomförbart. Detta lovar självklart gott inför framtiden – med ett 

samhälle där katoliker och protestanter inte bara kan leva sida vid sida, utan även i symbios. 

Att Nordirlandkonflikten är en social och kulturell konflikt, snarare än religiös, gör att de 

skillnader mellan grupperna och synsätt som lever kvar lär gå att övervinna genom tid.  
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