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Abstract 
 

Since the eruption of the Arab Spring, the Middle East is in a fragile situation with major 

ongoing conflicts. Saudi Arabia is an important regional actor in the political turmoil of the 

Middle East but is also a violent offender of human rights. This raises questions about the 

capacity of UN in terms of influencing the development of human rights in Saudi Arabia. This 

is a qualitative case study that will be based on established theories in international relations, 

realism and liberalism but also the rentier state theory. International institutions has evolved 

especially since the fall of the Berlin Wall but realists claim that it is a smaller version of the 

power structure of the international system where hegemonic powers rule and set the agenda. 

The lack of resources and fundings of the UN combined with its intergovernmental structure 

makes it vulnerable to states' interests and willingness. On the other hand, liberals claim that 

liberal norms and ideas have had an impact on states' behaviour. In the case of Saudi Arabia, 

there are certain factors that have caused the delay of human rights such as the UN: s 

unwillingness to put much effort on human rights during the Cold War. Another theory is that 

rentier states like Saudi Arabia finance the state with the help of their oil resources. Therefore, 

the citizens cannot demand democratic legitimacy from the ruling family that due to the 

rentier system, can treat the state as their private property. Certain opinions that can be 

supported by realist notions are that hegemonic powers are and were not as interested in 

implementing human rights in the Middle East as they were in establishing control over 

resources. Other possible factors are Saudi religious legitimacy and regional institutions with 

its own norms and also, a static religious interpretation of Islam, namely, Wahhabism.  
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1. Inledning 

 

Till följd av den arabiska våren är situationen i Mellanöstern mycket instabil och konflikter 

såsom det pågående syriska inbördeskriget får mycket medial uppmärksamhet. Trots detta får 

man inte glömma en viktig och relevant politisk aktör i Mellanöstern som Saudiarabien. Det 

har rapporterats om kritiska saudiska röster som har straffats för sitt politiska eller 

samhällskritiska engagemang. Fallet om bloggaren Raif Badawi har fått särskild 

uppmärksamhet i medier och med hjälp av Amnesty International. Badawi hade riktat kritik 

mot den saudiska samhällsstrukturen vilket ledde till en fällande dom och spöstraff (Amnesty, 

2015). Det finns även relevanta kopplingar mellan mänskliga rättigheter i Saudiarabien och 

svensk politik. Diskussionen om vapenavtalet med Saudiarabien orsakade en het debatt i 

Sverige. Detta ådrog sig även internationellt intresse när den svenska utrikesministern Margot 

Wallströms uttalade sig om bristande mänskliga rättigheter i Saudiarabien (The Guardian, 

2015) (Washington Post, 2015). Detta ledde till skarpa saudiska reaktioner som hindrade 

henne från att tala inför Arabförbundet som hon var inbjuden till (SVD, 2015). Samtidigt har 

Saudiarabien tilldelats medlemskap i FN:s råd för mänskliga rättigheter och ordförandeskap 

för FN:s människorättspanel (Expressen, 2015), (Svenska FN-Förbundet, 2015). Vad är det då 

som gör att internationella institutioner såsom FN brister i kapaciteten att kontrollera sina 

egna organ eller att få sina medlemsländer att uppfylla viktiga kriterier som de själva har 

initierat och tillhandahållit.  
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2. Syfte  

Syftet är att med teorierna realism, liberalism och rentier state inom internationella relationer 

undersöka utvecklingen av mänskliga rättigheter och demokratisering i enskilda länder med 

hjälp av internationella institutioner, som i detta fall är FN.  

3. Frågeställningar 

- Vilka möjligheter finns det för FN att påverka enstaka nationers arbete för 

mänskliga rättigheter?  

- Vilka faktorer har hindrat eller fördröjer utvecklingen av mänskliga rättigheter i 

Saudiarabien?  

4.1 Metod 

Detta är en kvalitativ fallstudie med teoriprövande utgångspunkter på det kritiska fallet 

Saudiarabien. För teoriprövningen så kommer två vedertagna teorier från internationella 

relationer, realism och liberalism att användas samt teorin om rentierstater och dess påverkan 

på utveckling av mänskliga rättigheter och demokratisering. Teoriprövningen utgår ifrån att 

besvara huvudfrågan om hur stor kapacitet Förenta Nationerna har att påverka utvecklingen 

av mänskliga rättigheter och demokratisering i stater samt andra möjliga faktorer som kan 

påverka utvecklingen av mänskliga rättigheter i Saudiarabien. Det är inte lätt att finna den 

perfekta mätskalan eller indikatorer för att mäta olika fenomen såsom demokratisering, en 

fallanalys leder till att man kan finna dessa indikatorer och förbättrar precisionen för 

teoriprövande analyser. Istället för att förlora komplexiteten så kan man analysera 

Saudiarabien djupare och utveckla ett fenomen i olika kontexter såsom demokratisering i 

olika stater (Bennet, George, 2005: 31, 19-20). Mer utrymme kan ges till kausala mekanismer. 

Om man tar olika kontexter i beaktning så kan man uppnå konceptuell validitet vilket är 

svårare att uppnå med hjälp utav statistiska metoder (Bennet, George, 2005: 19, 21). Teorier 

som realism eller generella hypoteser såsom att demokrati leder till en fredligare värld som 

FN-samarbetet skall speglas av, kan i en fallanalys dissekeras i kombinationer av olika 

förklaringsmodeller som innebär att man kritiskt kan granska och utveckla teorierna (Bennet, 

George, 2005: 20) (Heywood, 2011: 360-61). Ett problem för kvalitativa analyser är att de 

kan bli alltför godtyckliga vilket kan skada reliabiliteten. Detta manifesterar sig i att fallen är 

selektivt utvalda för att de redan besvarar frågan eller passar varandra (Bennet, George, 2005: 

23).   
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4.2 Material  

För att kunna problematisera mänskliga rättigheter i enskilda länder så behövs information om 

hur Saudiarabien bryter mot mänskliga rättigheter. Därför kommer materialet från 

årsrapporter från människorättsorganisationer såsom Amnesty International, Killing in the 

Name of Justice,  Freedom House, Freedom in the World 2015 och Human Rights Watch, 

World Report 2015: Saudi Arabia. Deras syfte är att utreda staters hantering utav mänskliga 

rättigheter och uppmärksamma fall som bryter mot mänskliga rättigheter. Freedom House 

lanserar även ett index varje år över graden av friheter i världens länder (Anckar, 2013: 51). 

Även svenska utrikesdepartementets rapport om mänskliga rättigheter i Saudiarabien från 

2011 har använts för att förklara situationen i Saudiarabien gällande mänskliga rättigheter. För 

att beskriva Saudiarabiens situation i dess kulturella, politiska och ekonomiska kontext 

används en forskningsantologi International Relations of the Middle East där teorierna 

realism, liberalism och rentier state behandlas. För att få en grundlig uppfattning om teorierna 

som skall prövas samt FN:s kapacitet och uppbyggnad så används Andrew Heywoods Global 

Politics och Jakob Tallberg och Jonas Gustafssons antologi Internationellt samarbete. 

Definitionen av mänskliga rättigheter kommer då att utgöras av FN:s allmänna deklaration om 

mänskliga rättigheter samt FN:s konventioner om mänskliga rättigheter.  

4.3 Tidigare forskning 

 

Realism och liberalism är två vedertagna teorier inom internationella relationer. Redan under 

Antikens Grekland så formulerades realistiska teser av historikern Thukydides (Allison, 

Zelikow, 1999:26). Viktiga och inflytelserika utvecklare av realismen var Hans Morgenthau, 

Kenneth Waltz och George Kennan (Allison, Zelikow, 1999:26, 30). Viktiga verk är bland 

annat Morgenthaus Politics among Nations och Kenneth Waltz Theory of International 

Politics (Allison, Zelikow, 1999: 28, 31). Liberalismen inom internationella relationer har 

sina främsta och tydligaste rötter från filosofer och liberala tänkare såsom Immanuel Kants 

Perpetual Peace: A Philosophical Sketch (Allison, Zelikow, 1999:37). Moderna liberala 

forskare med fokus på internationella och regionala institutioner är Joseph Nye, Robert 

Keohane, Lisa Martin och Andrew Moravcsik (Allison, Zelikow, 1999: 34,40). I 

forskningsantologin International Relations of the Middle East uttrycker Louise Fawcett 

kritik mot att realism och liberalism är alltför västcentrerade och att de flesta analyser om 

Mellanöstern har gjorts av västerländska forskare. Teorierna har inte gjorts tillräckligt 

generaliserbara och saknar relevanta distinktioner för Mellanöstern (Fawcett: 2009: 6). 
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Realismens dominans har lett till att tidigare forskning endast har sett Mellanöstern som ett 

konfliktområde samt sett regionalt och internationellt samarbete i Mellanöstern med mer eller 

mindre skepsis (Fawcett, 2009: 5). Det behövs alltså fler fallanalyser med en större teoretisk 

öppenhet som behandlar Mellanöstern med kunskap från forskare i Mellanöstern (Fawcett, 

2009:7). Rentier State teorin som skall användas i analysen är istället utvecklad av både 

arabiska och västerländska forskare, egyptiska Hazem Beblawi och italienska Giacomo 

Luciani i deras gemensamma verk, The rentier state.  

5. Teori  

5.1 Realism   

Makt är ett viktigt begrepp för realister och deras grundtanke är att makt bestäms av en stats 

militära kapacitet (Johnson, 2012:6). Staternas mål är att försäkra sig om sin och 

medborgarnas säkerhet och drivs därmed av självbevarelse och självintresse (Johnson, 

2012:68). Realpolitik, politik uttryckt i praktiken snarare än i den idealistiska tanken är i 

fokus för realister (Gustafsson, 2015, NE.se). Makt kan relateras till militär styrka eftersom 

det garanterar staterna en kortsiktig stabilitet i ett system där vi inte finner någon överstatlig 

övervakning (Johnson, 2012:66). Enligt nyrealistisk tolkning existerar stater i ett anarkistiskt 

världssystem där avsaknad av ledarskap leder till brutalitet (Allison, Zelikow, 1999: 27, 28). 

På så sätt utgör stater de enda relevanta aktörerna som kan utöva reell politisk makt i 

systemet. Internationella institutioner och kultur, idéer, normer, moral eller ekonomi är inte 

relevanta i sammanhanget (Hall, 2014:54). Enligt Morgenthau i sitt mest kända verk "Politics 

among Nations" så kan staternas intressen vara inspirerade av ett visst politiskt eller kulturellt 

sammanhang men i grunden finner man alltid maktsträvan (Allison, Zelikow, 1999: 29). 

Internationella institutioner kan förklaras med utgångspunkt från begreppet maktbalans. På 

grund av maktbalanser mellan olika stater så uppkommer allianser som kan hjälpa till att 

återställa eller bevara maktbalansen och allianser är då det som kan uppträda i internationella 

institutioner (Johnson, 2012:6). När en stat ökar sin militära styrka gentemot andra stater så 

rubbas balansen och kapprustningar startas eftersom de övriga staterna finner sig hotade och 

vill förbättra sin säkerhet, vilket skapar ett nollsummespel (Johnson, 2012:7). Staterna skapar 

då allianser för att kunna balansera andra starka stater som hotar deras säkerhet. 

Institutionerna kan existera endast för att staterna anser att det gynnar deras säkerhet. 

Eftersom fred betyder tillfällig säkerhet så är politiska allianser ett säkrare alternativ än att 

börja kapprusta (Johnson, 2012:67). Internationella institutioner såsom Förenta Nationerna är 
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snarare en reflektion av rådande maktstruktur. Det är då stormakterna som initierar 

institutionellt samarbete och det är deras nationella intressen som formar agendan för hur 

samarbetet skall se ut. I beslutsprocesser är det tydligt att stormakternas nationella intressen 

väger tyngst (Tallberg, 2014:210). FN:s olika organ och beslutsfattande påverkas till stor del 

av de mäktigaste staternas intentioner och intressen. Stater kommer dock att vara fortsatt 

osäkra på internationellt samarbete av rädsla för att de andra staterna drar fördelar från 

samarbetet, såsom ekonomisk vinst som sedan kan läggas på militär upprustning (Tallberg, 

2014:211). Realister anser då att i striden mellan ökad överstatlighet och nationell suveränitet 

så kommer den senare att segra (Demker, 2014:355).   

5.1.1 Realism och mänskliga rättigheter 

Statens främsta uppgift är självbevarelse, alltså säkerhet och att garantera säkerhet för sina 

medborgare. Mänskliga rättigheter är inte ett prioriterat område för stater, inte som mål eller 

som verktyg (Demker, 2014:354-355). Vissa realister anser till skillnad från liberaler att 

internationell politik inte kan vara normativ, att nationers rationella intressen inte går ihop 

med frågan om moral. Det är därför stater inte är kapabla till att tillgodose sina medborgare 

med mänskliga rättigheter, det är helt enkelt inte i enlighet med deras objektiv (Heywood, 

2011:310). En realistisk tanke är att människan är en rationell varelse som söker säkerhet i en 

osäker värld vilket ledsagar dem till att underkasta sig ledarskap i utbyte mot skydd. Därför är 

det främst den kollektiva säkerheten som staterna ansvarar för och inte individernas 

rättigheter. Detta är motsatsen till grundtanken inom liberalismen där individen går före 

staten. Mänskliga rättigheter skulle dock kunna användas strategiskt, om man som stat 

hänvisar till att handlingar görs för att upprätthålla mänskliga rättigheter så kan man 

"legitimera" sina handlingar (Demker, 2014: 355). 

5.2 Liberalism 

Liberalismen utgår ifrån att det internationella systemet är mycket mer komplext än vad 

realister påstår. Andrew Moravcsik beskrev det som att idéer, intressen och institutioners 

influenser samverkar i det internationella systemet och påverkar staters handlande och 

intressen (Allison, Zelikow, 1999: 38). Stater utgör inte de enda relevanta aktörerna i systemet 

utan liberalismen intresserar sig även för internationella institutioner, icke-statliga ideella 

organisationer, intresseorganisationer samt multinationella företag som kan påverka det 

internationella systemet. Inom liberalismen fokuserar man på att uppnå en långvarig fred och 

inte endast tillfälliga maktbalanser (Johnson, 2012:9). Immanuel Kants ursprungliga teori har 
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mycket gemensamt med utgångspunkten för dagens liberala tolkning av internationella 

relationer. Kant utgick ifrån "republiker" där grundläggande individuella rättigheter 

respekteras och där legitimitet hos de styrande härrör ifrån folket (Allison, Zelikow, 1999: 

37). Republikerna integreras sedan i ett liberalt och pluralistiskt ekonomiskt system med 

frihandel mellan stater som skapar interdependens stater emellan. Receptet på fred för Kant är 

då mänskliga rättigheter, demokratiskt styre och frihandel i ett integrerat världssystem. 

Medborgarna inser då vilka fördelar ett sådant system ger till skillnad mot krig. Dagens 

liberala tolkningar av internationella relationer framhåller som Kant att stater som integreras 

ekonomiskt och politiskt respekterar varandras rättigheter och eftersom man gör sig beroende 

av varandra resursmässigt så minskar risken för konflikter dramatiskt (Allison, Zelikow, 

1999: 37). Några av Kants visioner kan man nu säga har infriats, såsom ett världsomfattande 

kapitalistiskt system med vad man nu idag klassificerar som liberala demokratier. En slutlig 

och varaktig union som genererat en världsfred har man ännu inte uppnått även om regionala 

lägen har förbättrats, såsom för det länge krigsdrabbade Europa. Den här förbättringen kan ses 

i termer av spridningen av liberal demokrati och ekonomisk integrering inom samarbetet för 

den Europeiska Unionen (Johnson, 2012:10). Interdependens leder till ett annat politiskt 

klimat som öppnar upp för förhandlingar och dialoger som i sin tur öppnar upp för skapandet 

av normer och regleringar och på så sätt kan det anarkistiska systemet besegras. 

Internationella institutioner är då ett viktigt instrument för att kunna förhandla och 

kompromissa stater emellan (Hall, 2014: 73). Att stater inte litar på varandra och inte kan veta 

den andres intentioner kan avhjälpas genom att institutionen underlättar förhandlingarna. 

Internationella institutioner ska också kontrollera att staterna följer avtal och gemensamma 

regler inom institutionen. På så sätt kan man minska staters misstänksamhet mot varandra 

(Hall, 2014: 74). Interdependens och internationella institutioner ger också möjlighet för att 

sanktioner kan införas (Hall, 2014: 74). Inom Kants visioner fanns det plats för en 

internationell union mellan republikerna. Fördelarna som demokratiskt styre, rättigheter och 

en fri marknad skulle locka nationerna till unionen med varaktig fred som resultat (Allison, 

Zelikow, 1999: 38). Utformningen av internationella institutioner påverkar i vilken grad en 

institution kan påverka. De flesta internationella institutioner utgörs inte av överstatligt 

samarbete utan av mellanstatligt samarbete (Tallberg, 2014:203). FN utgör just ett 

mellanstatligt samarbete med mål att informera, bevaka och påverka. En fråga att besvara blir 

då hur mycket mellanstatligt samarbete faktiskt kan påverka enskilda staters politiska 

handlingar och nationella institutioner. Den europeiska unionen är den institution (i det här 

fallet regional institution) som främst har utvecklat överstatliga drag (Johnson, 2014:11).  Ett 
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sådant system har också kritiserats eftersom man måste utarbeta en annan utgångspunkt för 

demokratiska mekanismer såsom ansvarsutkrävande som nu utgörs av nationsstater (Hall, 

2014: 70). Liberal intervention baseras på den liberala uppfattningen att liberala normer och 

institutioner är uppbyggda av grundläggande universella normer som kan implementeras i 

olika kulturer. En fri marknad med liberal demokrati stödjer individers rättigheter. Det är då 

även andra staters skyldighet att stödja demokratisk utveckling genom diplomatiska 

förbindelser, ekonomiskt stöd eller sanktioner och när inga alternativ kvarstår; militär aktivitet 

(Heywood, 2011: 322).  

5.2.1 Liberalism och mänskliga rättigheter 

Tankar som har grundlagt dagens syn på mänskliga rättigheter har förekommit i tidig filosofi 

och religion. Såsom tanken att varje människa föds med naturliga rättigheter kan ses vara 

grunden för dagens universella värden som ska gälla för individer oavsett nation. Dessa  

naturliga rättigheter är då basen för moderna institutionaliserade mänskliga rättigheter såsom 

FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter (Ericson, 2014: 69). En fråga är om man 

kan proklamera universella värden och hur man ska hantera sådana olika uppfattningar i 

institutioner (Ericson, 2014: 72). Mänskliga rättigheter är både mål och verktyg för att nå en 

fredligare värld som Immanuel Kant utgick ifrån redan under 1700-talet (Heywood, 2011: 

348). Beroende på hur man lyckas institutionalisera mänskliga rättigheter i nationernas 

inhemska politiska system så påverkas också staternas relationer mellan varandra, därav 

teorin om att demokratiska stater som uppfyller grundläggande mänskliga rättigheter agerar 

fredligare mot andra stater (Heywood, 2011:355). FN blir då ett verktyg för att arbeta för att 

mänskliga rättigheter antas och beskyddas av nationsstaterna (Johnson, 2012: 11). Den 

liberala grundtanken återkommer i FN:s grundtanke nämligen om man stödjer utvecklingen 

av mänskliga rättigheter så stöds utvecklingen för en varaktig internationell fred (Heywood, 

2011: 360-61). Liberala analyser påvisar att mänskliga rättigheter är det område som i hög 

grad har institutionaliserats internationellt i form av bindande avtal och överstatlighet 

(Heywood, 2011:356). Mellanstatliga internationella institutioner såsom FN ska arbeta för att 

institutionens normer sprids till medlemsstaterna. Det är dock genom överstatliga institutioner 

såsom EU där institutionen har rätt att pådriva att staterna faktiskt implementerar de 

mänskliga rättigheter som institutionen kräver (Johnson, 2012:11). En viktig skiljelinje mellan 

liberaler och realister är att liberaler lägger betoningen på individens rättigheter före staten 

(Ericson, 2014:68). Staten kan då utgöra ett hot mot demokratisering och mänskliga 

rättigheter, de kan beskydda individers rättigheter men kan även inskränka dem. De flesta 
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brott mot mänskliga rättigheter har begåtts av staten mot sina egna medborgare, för liberaler 

är det viktigt att man kan kontrollera stater så att medborgare inte utelämnas till sina 

regeringar och måste arbeta med att bevara och försvara mänskliga rättigheter (Heywood, 

2011: 350).  

5.3 Teorin om rentierstater 

Teorin om "Rentierstater" innefattar oljeproducerande stater i Mellanöstern som försörjs av  

utbytet av olja med andra stater. Inkomsterna fördelas sedan av staten till medborgarna, staten 

blir då självförsörjande eftersom den inte är beroende av sina medborgares skatteintäkter. I de 

flesta andra stater i världen så bygger inkomsterna på att hela samhället försörjer staten 

eftersom staten behöver skatteintäkter för att betala sina utgifter. Staten blir då beroende av 

sina medborgare medan rentierstatens medborgare blir beroende av staten (Luciani, 2009:91). 

Eftersom staten inte är beroende av sina medborgare så behöver den inte svara inför sina 

medborgare genom demokratisk legitimitet. Dessa stater utmärks också av att de är formade 

av liknande politiska historiska beslut utan en "naturlig" uppslutning (Luciani, 2009: 97). En 

naturlig uppslutning kan härstamma från ett historiskt utvecklat kollektiv eller nationalmyt för 

att skapa ett "demos" som blir grunden för demokratiska mekanismer såsom rösträtt (Luciani, 

2009: 97).  

5.4 Demokratisering och mänskliga rättigheter 

Att demokratisering korrelerar med utvecklingen av mänskliga rättigheter är en utgångspunkt 

i den här analysen. I Freedom House mätningar över friheter i världens länder så 

sammanfaller just politiska, juridiska och civila rättigheter med indikatorer över 

demokratisering (Anckar, 2013: 51). Man har dock inom liberalismen uppfattat en tidig 

problematik mellan demokrati, demokratisering och individens rättigheter eftersom individens 

rätt till självbestämmelse reduceras av staten oavsett om systemet är demokratiskt eller 

auktoritärt. Demokrati innebär folkstyre och inte individstyre, därmed så föreligger en risk för 

att majoritetsförtryck kan hota individens rättigheter. Staten lägger då mer fokus på att 

upprätthålla de rättigheter som de vill och kan upprätthålla än som de bör upprätthålla. Senare 

idéer har dock minskat gapet mellan mänskliga rättigheter och demokrati. En anledning är at 

demokratisering har lett till en implementering av mänskliga rättigheter i östeuropeiska stater 

efter Sovjets fall (Heywood, 2011:307). Mänskliga rättigheter och demokrati samspelar då, 

såsom att grunden för demokratiska val är yttrandefrihet för att information och opinioner 

skall kunna spridas fritt (Heywood, 2011:307). 
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5.5 Analysmodell 

5. 5. 1 Realism 

- Betoning på statsuveränitet, staten är den enda relevanta aktören i det internationella 

systemet som beskrivs som anarkistiskt utan överstatlig kontroll (Hall, 2014: 54). 

- Statens fokus på militära resurser och säkerhetspolitik, staten garanterar säkerhet för sina 

medborgare inte mänskliga rättigheter (Demker, 2014:354-355).  

- Normer och idéer såsom ekonomi, religion och kultur är då endast uttryck för maktstrukturer 

eller används för att legitimera handlingar (Tallberg, 2014:210).  

- Stormakter har störst kapacitet i internationella institutioner och de initierar samarbetet samt 

kontrollerar internationella institutioner. Maktstrukturer manifesterar sig i internationella 

institutioner (Tallberg, 2014:210).  

 

5.5.2 Liberalism                                                                                                                                     

- Betoning på andra aktörer än stater såsom internationella institutioner, intresse - och 

frivilligorganisationer  (Johnson, 2012:9).  

- Idéer och influenser från institutioner samverkar i det internationella systemet och påverkar 

staters handlande och intressen (Allison, Zelikow, 1999: 38). 

- Integrering i internationella institutioner leder till en fredligare värld med mekanismer såsom 

normspridning (Allison, Zelikow, 1999: 37) (Heywood, 2011: 311).  

- Ekonomiska fördelar och möjligheter till fred lockar stater till internationella institutioner.   

Om staterna vill utnyttja fördelarna så behöver de delta i arbetet för mänskliga rättigheter eller 

uppnå vissa krav (Allison, Zelikow, 1999: 37, Heywood, 2011: 348).  

5.5.3 Rentier state 

- Oljeproducerande stater som försörjer sina medborgare utan motprestation och medborgarna 

blir beroende av statens oljeinkomster (Luciani, 2009:91). 

- Staten är inte skyldig sina medborgare ett demokratiskt styre och det finns ingen grund för 

demokratisering (Luciani, 2009: 97). 

6. Bakgrund      

6. 1 Kort om Saudiarabiens statsbildning 

Saudiarabiens statsbildning påverkades av både europeiskt och lokalt maktspel. Majoriteten 

av de dåvarande arabiska stamområden var under kontroll av det ottomanska imperiet både 

före och under första världskriget. Det brittiska imperiet var klart involverade i området både 
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indirekt och direkt, deras primära intressen var bland annat att säkra vägar till koloniala 

besittningar i området (Fromkin, 1991), (Rogan, 2009:39). Samtidigt rådde motsättningar om 

makten mellan olika lokala stammar och på grund av britternas maktspel uppstod territoriella 

maktkonflikter mellan emiren Hussein av Hijaz med hashimitisk härstamning och Ibd Saud 

från Saud-släkten. Den första gränsdragningen mellan Kuwait, Irak och Jordanien 

(Hashimiter) och Saudiarabien (Saud) gjordes under 1920-talet med direkt brittisk 

inblandning (Fromkin, 1991). Ibn Saud besegrade andra stammar, såsom Hashimiterna och 

erövrade deras områden som sedan inkorporerades under Kungadömet av Saudiarabien 1932. 

Släkten Al- Saud har haft kontrollen över kungadömet ända sedan dess (Rogan, 2009: 34).  

6.2 Utformning av Juridiskt system 

Al-Sauds nära förbindelse och samarbete med Wahhabismen, en ortodox tolkning av 

sunnitisk Islam går tillbaka till 1700-talet då det lokala släktöverhuvudet Mohammed bin 

Saud allierade sig med reformatorn Abd al-Wahhab (Countrywatch, 2015:16). Läran strävar 

efter att vara trogen profeten Muhammed och hans följares livsstil så som den berättas utifrån 

de heliga texterna. Senare omtolkningar av Koranen är inte relevanta eftersom texternas 

innebörd är konstanta (Vogel, 2012: 55). Rättssystemet kontrolleras av de religiösa lärdas 

tolkningar av de heliga texterna (Vogel, 2012: 56-57). Det islamiska rättsystemet Sharia utgör 

inte bara landets konstitution utan utgör fundamentet för politisk och religiös legitimitet i 

landet (Luciani, 2009: 97) (Arringberg-Laanatza, et al, 2015, NE.se). Denna syn på Islams 

heliga skrifter påverkar hur saudisk lag är utformad och hur den skiljer sig från andra arabiska 

staters konstitution där Sharia istället kan utgöra ett komplement till annat etablerat sekulärt 

rättssystem (Hjärpe, 2015, NE.se). Det saudiska rättsystemets struktur är unikt på grund av det 

faktum att man kan dela in det i två rättsliga utförandesätt genom "siyasa sharia", översatt till, 

"styrning in enlighet med sharia". I det första utförandesättet (fiqh) interagerar den dömande 

funktionen med religiösa lärdas tolkningar efter omsorgsfulla studier av de heliga källorna 

(ijtihad) (Vogel, 2011:57). Man skulle kunna beteckna detta som gudomlig lag, man besvarar 

problemet genom att studera heliga texter. Den andra delen, siyasa, är då komplementet till 

fiqh som skapas av regenten i en stat (Vogel, 2011:57). Den saudiske regenten innehar 

juridisk makt i den mån att han utser domare och är den som antingen godkänner eller nekar 

benådningar (Amnesty, 2015: 10). Han utfärdar också kungliga dekret som får en lagmässig 

status. Lagarna får inte motsäga sharia-lag och skall utformas så att det gemensamma intresset 

tas i beaktning. Detta skulle någorlunda kunna jämföras med mänsklig lag (Vogel, 2011: 57) 

(Amnesty, 2015:11). Detta system skulle kunna betraktas som situationsanpassat vilket kan 
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komma i konflikt med hur man ser på hur rättslig legitimitet etableras enligt rättsprinciper 

såsom "rule of law" snarare än "rule of man" (Amnesty, 2015: 12). År 2009 genomfördes 

juridiska reformer, såsom att grunda den högsta domstolen samt dela upp makten mellan olika 

juridiska administrationer oftast i form av råd. Tanken är att detta skall göra dem mer 

oberoende av ministrarnas och kungens inflytande. (Amnesty, 2015:10-11). Dödsstraff kan 

utfärdas för mord, våldtäkt, knarkbrott samt häxeri (Christoffersen, 2015, NE.se). 

6.3 Utformning av Politiskt system 

Under 2015 genomfördes ett kronskifte på grund av Kung Abdullahs bortgång, som  

efterträddes av sin halvbror Salman (Arringberg-Laanatza, 2015, NE.se). Saudiarabiens 

statsskick kan klassificeras som en absolut monarki, där makten och titlar ärvs inom släkten 

Al - Saud (Anckar, 2013: 46). Makten är koncentrerad till kungen eftersom den saudiske 

regenten har makt över både den lagstiftande och den verkställande makten (Anckar, 

2013:86). Enligt Koranens påbud så skall det i ett islamskt politiskt system finnas en shura, 

som fungerar som ett politiskt råd som monarken skall kunna konsultera innan han verkställer 

politiska beslut. Den saudiske regenten utser själv sitt rådfrågande organ, Majlis al Shura som 

består av 150 ministrar och medlemmar vilket genererar en stor kontroll över sina ministrar 

(Anckar, 2013: 69-70). Den saudiska konstitutionen i sin nuvarande form tillkom 1992 genom 

ett kungligt dekret, som förklarar det politiska systemets funktioner och utseende. 

Konstitutionen beskriver det administrativa myndighetsutövandet och hur rådfrågande 

organen fungerar på lokal, regional och statlig nivå (Arringberg-Laanatza, 2015, NE.se). Den 

proklamerar dock klart att den absoluta monarkin råder i nationen, att makten ärvs inom 

släkten Al - Saud och att alla medborgare måste respektera och underordna sig detta styre och 

även vara trogna islam (Anckar, 2013: 109). Under 2005 och 2006 utökades antalet 

medlemsplatser i rådet samt att de enskilda medlemmarna får presentera egna propositioner 

gällande budget eller rådets funktioner (Arringberg-Laanatza, 2015, NE.se). Kungen 

kontrollerar dock fortfarande utnämningar av ministrar och medlemmar samt är den som i 

slutändan måste ge sitt godkännande för de förslag som läggs fram (Amnesty, 2015: 10).  

6.4 Hur ser situationen och utvecklingen ut för mänskliga 
rättigheter ut i Saudiarabien?  

 

Enligt Freedom House har Saudiarabien kategoriserats i gruppen med den lägsta förekomsten 

av medborgerliga och politiska friheter under en längre tid (Anckar, 2013: 52). I den senaste 
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mätningen från 2015, klassas Saudiarabien i gruppen "de värsta av de värsta" (Freedom 

House, 2015:20).  

6.4.1 Brister i juridiska systemet 

De reformer som har gjorts, från 2005 och 2009 är inte tillräckligt för att nå upp till FN:s 

deklaration för mänskliga rättigheter eller deras konventioner. Reformerna har dessutom inte 

berört alla delar av rättegångsordningen, såsom att förbättra behandlingen av både misstänkta 

och dömda i arresten och fängelser (Amnesty, 2015: 9-10). Eftersom det saudiska rättsystemet 

saknar en konventionell allmän rättsförfattning med klara juridiska bestämmelser så ökar 

risken för att fångar döms på oklara grunder och att godtycklighet påverkar rättegångens 

procedur och dom. Detta bryter då mot en av rättstatens principer som innebär att brottet 

måste vara klart reglerat i lag, samt preciserat och avgränsat. Det finns också risk för att 

domen inte har tillräckligt med stöd i varken sharia-lagar eller kungliga dekret (Amnesty, 

2015: 12). En domare har stora möjligheter att hänvisa till ospecificerade brottsområden 

såsom att man har hädat mot Islam, eller att man har skymfat kungadömet (Humans Rights 

Watch, 2015). Enligt Human Rights Watch så finns det fall där myndigheterna underlåter att 

informera om vilket brott man är anklagad för vilket man har rätt till enligt internationell lag 

(Humans Rights Watch, 2015) (Amnesty, 2015:12). Enligt artikel 10 i FN:s deklaration av 

mänskliga rättigheter så beskrivs även att domstolsväsendet måste vara opartiskt från, vilket 

inte i fallet i Saudiarabien, varken vid behandlingen eller utfärdningen av domar. Kungen har 

även juridisk makt och kan utfärda benådningar (Amnesty, 2015:11). Både Amnesty och 

HRW rapporterar om att försvarare inte tillåts när man förhörs. Det rapporteras även man inte 

får höra vittnen samt inte tillåts föra fram bevis under rättegången (Humans Rights Watch, 

2015) (Amnesty, 2015: 12). Inte heller tillåts försvarare eller de åtalade att ta del av alla bevis 

som läggs fram av åklagarsidan och får inte de resurser eller tid som krävs för att kunna bygga 

upp ett försvar av sin klient (Amnesty, 2015: 31). Trots att de reformerade kungliga dekret 

som infördes 1992 konstaterar att man som anklagad har rätt till försvar under både förhör och 

hela rättegångsprocessen så efterlevs inte lagarna i praktiken (Amnesty, 2015: 31).  

 

6.4.2 Användning av tortyr och annan kränkande behandling                                             

Det har även rapporterats om anklagelser om tortyr och kränkningar utförda vid förhör och i 

fängelser och häkten av fångvaktare och annan säkerhetspersonal (Countrywatch, 2015: 58). 

Att man ofta saknar en försvarare vid till exempel förhör ökar även risken för att drabbas av 

tortyr eller kränkningar (Amnesty, 2015: 31), (Humans Rights Watch, 2015). Tortyr används 
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även för att tvinga fram erkännanden som sedan används som ett viktigt bevis i domstolen 

(Amnesty, 2015: 31). Även här är användning av tortyr och kränkningar av fångar och 

misstänkta förbjuden inom saudisk lag men efterlevs inte (Amnesty, 2015: 32). FN- 

kommissionen för mänskliga rättigheter har också kritiserat kroppsstraff som brutalt och 

inhumant som inte bör utövas av rättsäkra stater vilket även ingår i samma konvention som 

Saudiarabien till stor del har godkänt (Humans Rights Watch, 2015). Enligt svenska UD och 

Amnesty International så har Saudiarabien även ratificerat konventionen om barns rättigheter 

(UD, 2011:3). Enligt barnkonventionen så skall inte minderåriga utdömas dödsstraff och inte 

heller för brott som begicks när de var minderåriga. Det senare bryter även mot 

legalitetsprincipen, man får inte dömas för ett brott som inte betraktades som ett brott när det 

begicks. Det saudiska rättsystemet respekterar inte detta utan dömer minderåriga till döden 

eller avrättar dem när de har nått myndighetsåldern (Humans Rights Watch, 2015), Amnesty, 

2015: 37).  

6.4.3 Kvinnors situation  

Det saudiska samhället påverkas till stor del av könssegregationen eftersom att umgänge 

mellan könen endast är tillåtet förutsatt att personerna är familjemedlemmar eller släkt. På så 

sätt segregeras både allmänna platser såsom universitet och även arbetsplatser (Countrywatch, 

2015:151). Kvinnors deltagande i arbetslivet har på senare år ökat och likaså flickors och 

kvinnors deltagande på alla studienivåer (Countrywatch, 2015:151). Kvinnor fortsätter dock 

att utgöra en liten del av arbetsstyrkan och de dominerar sektorer såsom skolverksamhet, 

sjukvård och service-yrken (Countrywatch, 2015: 151, 171). Männen tenderar att ha den 

finansiella makten, de kontrollerar hushållets tillgångar även om kvinnor också bidrar till 

dessa genom att arbeta. Kvinnor kan dock äga egna tillgångar och kan även bestämma över 

dessa (ibid,.: 151, 171). Kvinnors civila, politiska och sociala rättigheter är dock fortfarande 

strikt begränsade, detta beror till stor del av det faktum att de inte ses som myndiga individer 

utan står under mannens förmyndarskap. De får inte arbeta eller få tillgång till vård som krävs 

utan tillstånd från sin manlige förmyndare. Saudiska kvinnors rörelsefrihet är också 

begränsad, de får inte köra bil och de får inte resa utan sin förmyndares tillstånd 

(Countrywatch, 2015: 151). Kritik finns att Saudiarabien inte arbetar för att förebygga våld i 

hemmet, lagregleringen på området är bristfällig och problemet betraktas istället som ett 

privat problem som är upp till varje familj att lösa, speciellt utsatta är kvinnliga 

migrantarbetare som arbetar i saudiska hushåll. Saudiarabien har godkänt konventionen om 

att motverka diskriminering av kvinnor men som med andra konventioner som de har 
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accepterat så finns det reservationer mot de delar som kan strida mot sharia (ibid,.: 151). I det 

juridiska systemet skiljer man även mellan en kvinnas och en mans vittnesmål, och mannens 

vittnesmål bedöms då vara mer relevant (Christofferssen, 2015, NE.se). Politiskt sett så har 

vissa framsteg gjorts inom området. Genom ett kungligt dekret år 2013 så bestämdes att minst 

tjugo procent av shuran skulle vara kvinnor och för första gången antogs då 30 kvinnliga 

medlemmar i rådet (Laanatza, 2015, NE.se). Trots att kvinnor har rösträtt enligt saudisk lag 

(genom en reform från 2004) så dröjde det tills 2015 innan de fick delta i kommunvalen (DN, 

2015). 

 

6.4.4  Migranters situation                                                                                                           

Antalet migranter i Saudiarabien uppgår till nio miljoner som arbetar inom bland annat 

servicesektorn i landet, därmed så uppgår antalet migrantarbetare till mer än landets hela 

arbetsstyrka. Det saudiska systemet kafala knyter migrantarbetare till sina arbetsgivare vilket 

inte lämnar mycket utrymme för rättigheter åt den enskilde migrantarbetaren (Humans Rights 

Watch, 2015). Migrantarbetare får inte byta arbete utan deras arbetsgivares tillstånd vilket 

påverkar arbetares rörelserätt. Migrantarbetare har haft problem med arbetsgivare som 

beslagtar pass och andra id-handlingar, inte betalar ut löner och kräver långa och påfrestande 

arbetspass i upp till 16 timmar. Det finns även risk för kränkningar och övergrepp av 

arbetsgivare (Countrywatch, 2015: 59) Enligt Human Rights Watch så har kvinnor som 

arbetar som hemhjälp hos saudiska familjer utsatts för sexuella övergrepp och fysisk och 

psykisk misshandel (Humans Rights Watch, 2015). Migranter är enligt Amnesty 

överrepresenterade i antalet avrättade i Saudiarabien. Enligt deras mätningar från 1985 till 

2015 så har nära hälften av alla avrättningar utgjorts av migranter. Det finns även ett samband 

med rättsosäkerheten som finns i landet. Migranter har inte tillgång till tolk och har inte 

vetskap om procedurerna, utan tillgång till anhöriga och ibland utan juridiskt försvar samt i 

kombination med anklagelser om att tortyr och framtvingade erkännanden förekommer vid 

förhör och i fängelserna (Amnesty, 2015: 25)  

6.4.5 Trosfrihet samt beskydd av minoriteter  

Frihet att själv välja sin tro är inte lagstadgad i Saudiarabien utan tvärtom, att driva mission 

för en annan religion eller att lämna Islam för en annan religion är olagligt och bestraffas med 

döden (UD, 2011: 10). Allmänna religiösa möten för församlingar som inte tillhör Islam eller 

icke-islamiska symboler är förbjudna (UD, 2011:18). Saudiarabien bryter mot både 

religionsfrihet, associationsrätt och rätten att samlas. Det är inte tillåtet att kritisera Islam, 
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eller egentligen den saudiska statsolkningen av Islam, vilket utnyttjas av rättssystemet i landet 

(Freedom House, 2015). Shiamuslimer och Ismailiter utgör religiösa minoriteter i det annars 

sunnidominerade landet. Saudiarabiens konflikter med det shiitiskt dominerade Iran förbättrar 

nog inte förutsättningarna för Shiamuslimer i Saudiarabien vilka utgör cirka tio till femton 

procent av befolkningen. Grupperna är mycket utsatta för diskriminering och har inte erhåller 

inte samma möjligheter som sunnimuslimer (UD, 2011:18).  

6.4.6 Yttrandefrihet och pressfrihet 

Internetaktivitet och innehåll censureras och övervakas av statliga myndigheter (UD, 2011:9). 

Pressen i landet är regimtrogen och tidningsredaktioner och dess redaktörer är även utsedda 

av styret. Enligt svenska UD så finns 10 dagstidningar som är godkända av styret och ägarna 

är ofta medlemmar av släkten Al- Saud.  I reportrar utan gränsers mätning av pressfrihet i 

olika länder så intar Saudiarabien plats 164 av 180 länder, de konstaterar även att runt 400 

000 internetsidor har blockerats av statliga myndigheter (Christofferssen, 2015, NE.se). Om 

styret bedömer att kritik eller information om dem är för skadlig så finns utrymme för censur 

eller gripande (UD, 2011:9).  

6.4.7 Politisk opposition och föreningsfrihet 

Fristående politiska partier och politiska samlingsmöten och demonstrationer är olagliga 

(Christofferssen, 2015, NE.se). Konstitutionen proklamerar att trohet måste sväras till kungen 

från medborgarna så något utrymme för politisk opposition att agera finns inte. Saudiarabien 

har valt att inte ratificera "FN:s Internationella konvention om ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheter" däribland ingår rätten till fackföreningar vilka är förbjudna (UD, 

2011:12). Det finns kommittéer för arbetare som skall arbeta med arbetstagarfrågor men dessa 

är kontrollerade och bevakade av staten (UD, 2011:12).  

6.4.8 Situationen för människorättsorganisationer och aktivister 

Reformerna för stadsapparaten och det juridiska systemet år 2005 ledde till etableringen av en 

statlig kommission för Mänskliga Rättigheter i Saudiarabien (Amnesty, 2015:12). 

Organisationer som inte är bundna till staten är dock inte tillåtna i landet vilket även om de 

har försökt att etablera sig genom registrering (Humans Rights Watch, 2015), Amnesty, 

2015:12). Myndigheter bevakar aktivisters sociala medier (UD, 2011:9). På så sätt så tvingas 

aktivister inom organisationer att arbeta under jord med risk för arrestering eller förföljelse. 

Aktivister och deras närmaste hotas och avråds att kontakta och informera företrädare för 
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internationella organisationer och organ såsom FN om brott mot mänskliga rättigheter och 

deras familjs eller släktingars situation (Amnesty, 2015:12). Internet ger många möjligheter 

för att sprida information i länder där den är begränsad samt kontrollerad av statlig regi. 

Politiska aktivister riskerar dock sin frihet för att dela information som är kritisk mot det 

politiska och religiösa systemet. Upptakten och spridningen till den arabiska våren 2011 

gjordes till stor del med hjälp av sociala medier som man nu kan betrakta som ett viktigt 

politiskt redskap för att skapa och sprida opinion. Flera saudiska har dömts till både 

fängelsestraff och kroppsstraff för spridning av information eller för att ha uttryckt sig kritiskt 

(UD, 2011:9). Man utnyttjar lagarna mot att "förebygga terrorism" för att motarbeta kritiska 

röster (Amnesty, 2015) Enligt Human Rights Watch och Amnesty så har advokater som 

arbetar för mänskliga rättigheter åtalats och dömts för sitt arbete för mänskliga rättigheter 

(Human Rights Watch, 2015).  

7. Analys 

7.1 Vilka möjligheter finns det för FN att påverka enstaka nationers 
arbete för mänskliga rättigheter?  

7.1.1 FN:s kapacitet att påverka nationsstater 

Förenta Nationerna är en stor, världsomfattande och decentraliserad institution. Deras 

uppgifter är många och komplexa och därmed har FN strukturerats upp i olika organ som 

skall hantera olika områden, dessa organ är strukturerade i form av organisationer, fonder och 

program (Björkdahl, 2014: 420). En komplicerad fråga blir då hur man skall ta hantera att 

andra nationer som bryter mot de mänskliga rättigheter som är reglerade i FN, och förtrycker 

sin egen eller andra nationers befolkning (Heywood, 2011:308). Den allmänna deklarationen 

om mänskliga rättigheter från 1948 var det första steget att sprida och skydda mänskliga 

rättigheter. Den proklamerade vilka rättigheter som varje stat var tvungen att tillgodose sina 

medborgare. Även om deklarationen inte utgjorde ett bindande avtal så standardiserades 

mänskliga rättigheter internationellt som kan användas som utvärdering vid förhandlingar och 

dialoger med berörda stater (Heywood, 2011:309). Verktyget var också att detta skulle 

användas som soft power utövning för att utöva påtryckningar på stater att sträva efter 

mänskliga rättigheter. Soft power- utövning kan ses som strategier att påverka andra staters 

intressen eller attityder utan militära medel. Medel som istället kan vara av ekonomisk, 

diplomatisk eller av normativ karaktär (Hollis, 2009: 339). Interdependens i kombination med 

internationella institutioner ger också möjlighet för ekonomiska och resurscentrerade 



 20 

sanktioner (Heywood, 2011:308). Staternas politiska handlingar skulle annars granskas 

kritiskt inom FN: organ och de skulle tvingas stå till svars för sina handlingar. De skulle inte 

heller vara immuna mot interventioner från FN inom nationens gränser. Tanken är att man 

inte endast skulle pressa regeringarna i staterna att ändra sitt politiska agerande utan också att 

den statliga suveräniteten och makten över individer skulle pressas tillbaka genom att man 

skall kunna få möjlighet att ingripa genom ett beslut taget från en internationell institution 

(Heywood, 2011: 309). De bindande avtal i form av FN:s konventioner om mänskliga 

rättigheter kan ses som en styrning gentemot statlig suveränitet, antingen för att omstrukturera 

den eller minska den (ibid., :309). De första åren hade handlat om arbetet med utformningen 

och kodifieringen av mänskliga rättigheter som en internationellt reglerad rätt. Det  senare 

arbetet kom att handla om strategier av implementeringen av mänskliga rättigheter i 

nationsstater. Etablerandet av FN:s råd för mänskliga rättigheter samt kontoret för FN:s 

Högkommissarie (MR-kontoret) för mänskliga rättigheter är organ under FN som arbetar 

specifikt med mänskliga rättigheter. Det sistnämnda kontorets syfte är att sprida mänskliga 

rättigheter genom att stödja organ som lanserats i samband med utvecklingen av fördrag om 

mänskliga rättigheter men MR-kontoret har haft större framgång med att belysa problem 

snarare än att implementera mänskliga rättigheter. Radikala lösningar är till exempel militära 

interventioner beslutas av säkerhetsrådet och som används vid grova överträdelser (Heywood, 

2011: 309, 314). Dessa lösningar är då oftast inte aktuella för just implementeringar av 

mänskliga rättigheter såsom i Saudiarabien där det inte råder en militära konflikter eller till 

exempel krigsbrott. De främsta mekanismerna som råder i en mellanstatlig institution som FN 

är granskning, förhandlingar och dialoger men även övertalning och normspridning. Rådet för 

mänskliga rättigheter som består av 47 medlemsländer har kritiserats, senast för att länder 

såsom Saudiarabien som bryter mot mänskliga rättigheter får vara medlemmar (Heywood, 

2011: 311). De svårigheter som FN ställs inför är just att det är det en världsomfattande  

institution med komplicerad struktur och en hög grad av decentralisering som gör 

koordinering av uppgifter mellan organen svårhanterlig. Konsensus som ofta krävs försvåras 

av bristande samordning både mellan organ och nationsstater inom FN, såsom olika idéer och 

intressen, dålig kommunikation, ojämna resurser, samt byråkratisk problematik (Björkdahl, 

201: 423). Krav kan ställas på att man då reformerar de olika organens funktioner och 

struktur. I nuläget kan endast rådet komma överens och besluta om rekommendationer som 

sedan skall skickas till FN:s generalförsamling som i sin tur endast kan råda och föreslå till 

säkerhetsrådet om vad som skall beslutas. Ett problem kan vara att den större delen av 

organisationen FN för nuvarande är på mellanstatlig nivå vilket gör att stater, speciellt 
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stormakter kan stoppa beslut. Kritiken för rådet har också att göra med att det är påverkat av 

politiska allianser som påverkar de rekommendationer som ges och även dagordningen 

(Heywood, 2011:311). 

7.1.2 Staters suveränitet 

En realistisk kritik skulle att FN är maktlöst för att det är baserat på suveräna stater som 

arbetar för att uppfylla sina egna intressen snarare än att arbeta för att implementera 

mänskliga rättigheter. Anledningen till varför MR-kontoret och FN:s råd för mänskliga 

rättigheter är maktlösa är för att den internationella institutionen helt enkelt inte har den makt 

som krävs för att påverka stater. Det är staterna som i slutändan tar besluten även i FN 

eftersom det baseras på deras intressen. Säkerhetsrådet med stormakterna är det enda organ 

som har reell makt inom FN-samarbetet eftersom statssuveräniteten härskar där (Heywood, 

2011:314). Beslut som tas beror på staters maktbalanser, militära styrka och säkerhet, 

politiska allianser, samt konflikter om resurser. Anledningen till att stater då frivilligt ansluter 

sig till fördrag om mänskliga rättigheter kan bero på att detta ger dem de fördelar som krävs 

och att det sammanfaller med nationella intressen. Realister menar också att stater kan välja 

att implementera de mänskliga rättigheter som passar deras nationella preferenser och 

intressen medan de väljer bort andra (Heywood, 2011:314). Detta förklarar också varför 

implementeringen av mänskliga rättigheter är så ojämn i världen. Det finns inte heller 

tillräckligt med belägg att implementeringen av mänskliga rättigheter påverkar staters 

handlingar (Heywood, 2011:314). Utvecklingen och implementeringen av normer och idéer 

såsom mänskliga rättigheter är snarare ett uttryck för maktstrukturer och staters intressen 

(Tallberg, 2014: 210). Stormakter är de svåraste att kritisera och straffa för överträdelser mot 

mänskliga rättigheter. Realister menar då att säkerhetsrådet är ett uttryck för att det är 

stormakter som kontrollerar internationella institutioner (Björkdahl, 2009, 420). De förhindrar 

även FN att komma fram till gemensamma normer, ståndpunkter och handlingsplaner. Därför 

har det också varit så svårt implementera mänskliga rättigheter (Heywood, 2011: 315).  

7.1.3 Normer och idéer 

En grund i teorin är att integreringen både ekonomiskt, politiskt och socialt där FN-samarbetet 

är en viktig del av det internationella maskineriet som kommer att påverka hur stater 

behandlar sina medborgare och även andra staters medborgare, detta gäller till exempel 

bistånd, migration och utseenden på avtal och överenskommelser (Heywood, 2011: 308). 

Liberaler menar att anledningen till varför stater ansluter sig till FN:s internationella 
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konventioner för mänskliga rättigheter är för att det är ett nödvändigt villkor för att få ta del 

av en internationell integration som innebär fördelaktig frihandel eller hjälp att uppfylla sina 

mål. Om de inte får delta i detta såsom så kan detta leda till ekonomiska svårigheter och till 

slut politisk instabilitet (Heywood, 2011:314).  I EU har man grundlagt kriterier som staterna 

måste uppnå innan man får ta del av EU-samarbetet såsom Köpenhamnskriterierna som 

förespråkar demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter (EU- Upplysningen, 2015). 

Om staterna vill få ut de fördelar av internationellt samarbete så behöver de alltså gå med på 

att arbeta tills de har uppnått dessa mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter är en av de 

starkaste normerna som underbygger grunden inom internationella institutioner och skapar 

riktlinjer för världens nationer att följa (Heywood, 2011:314). Liberaler menar även att 

staterna skall arbeta för att upprätthålla och sprida mänskliga rättigheter både i sin egen stat 

och i andras. Sedan murens fall finns ett tätt institutionellt samarbete i form av EU som kunde 

sprida dessa idéer och normer. Det skapades då enhetliga tankegångar bland staterna i EU att 

mänskliga rättigheter skall spridas och implementeras i hela Europa (Heywood, 2011:314).  

7.1.4 Saudiarabien i FN  

Under kalla kriget så tog realpolitik och misstro över FN och ingen var speciellt intresserade 

av att integrera stater såsom Saudiarabien i FN eller att implementera mänskliga rättigheter. 

Staterna var mer intresserade av säkerhetspolitik såsom konflikter, allianser och upprustning. 

Det var först efter Sovjets upplösning och murens fall på 1990-talet som FN kunde lägga ett 

större och mer enat fokus på normativt internationellt samarbete (Björkdahl, 2009: 418). Det 

var också under den här perioden som Saudiarabien började att öka sitt engagemang i FN och 

reformerade sin konstitution som utvecklade det politiska och juridiska systemet. Man började 

även att ratificera vissa av FN:s konventioner av mänskliga rättigheter (Alwasil, 2010: 1086). 

Liberaler menar att det ökande integrerade europeiska institutionella samarbetet med 

grundläggande demokratiska normer från 1990-talet och framåt är ett bra exempel på hur 

ekonomisk och politisk integration med spridning av normer kan påverka staters utveckling 

av mänskliga rättigheter och demokratisering (Heywood, 2011:314). Problemet är som 

realister har pekat på, att stater kan välja vad som passar deras nationella preferenser och 

intressen (Heywood, 2011:314). Enligt Svenska Utrikesdepartementets rapport från 2011 om 

mänskliga rättigheter i Saudiarabien så har Saudiarabien accepterat konventionerna på sina 

premisser (UD, 2011:3). Saudiarabien har ratificerat vissa konventioner men har uteslutit 

andra och de har också valt ut vissa artiklar i konventioner som de inte ställer sig bakom. De 

har till exempel inte ratificerat konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter som 
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kräver en demokratisk styrelseform och som innehåller viktiga artiklar som rör mänskliga 

rättigheter (UD 2011:3). Saudiarabien var en av de länder som 1948 avstod från att rösta om 

allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter (Alwasil, 2010:1073). Saudierna menade att 

flera av artiklarna inte var förenliga med deras uppfattning mänskliga rättigheter. Berörda 

artiklar var bland annat de som reglerade trosfrihet eller kvinnors rättigheter (Heywood, 2011: 

318). Saudierna var dock aktiva i diskussionen kring deklarationen om mänskliga rättigheter 

men de var kritiska mot den liberala uppfattningen om universella rättigheter och betonade 

starkt varje stats rätt till sin suveräna lagstiftning (Alwasil, 2010: 1087,1076). En svårighet att 

påverka Saudiarabien kan bero på en försenad integrering i FN - samarbetet (Alwasil, 2010: 

1087). När väl saudierna integrerades under 1990-talet i FN så märktes enligt Alwasil en 

effekt i det saudiska samhället. Mekanismer såsom socialisering, normspridning, inlärning 

samt medvetande bland befolkningen är viktiga instrument för utvecklingen och 

implementeringen av mänskliga rättigheter. Man kan också tyda ett ökat intresse i 

Saudiarabien när det gäller mänskliga rättigheter såsom att antalet människorättsaktivister och 

grupperingar har ökat. En anledning kan vara att det är lättare att dela och sprida information 

eftersom informationssamhället började utvecklas och spridas från 1990-talet och framåt 

(Alwasil, 2010: 1086). Ökade möjligheter till kommunikation leder till att FN lättare får 

tillgång till information om situationen för utvecklingen av mänskliga rättigheter i 

Saudiarabien. Detta gäller även frivilliga människorättsorganisationer såsom Amnesty. En 

mekanism som informationsspridning ger är att man kan dela information som leder till att 

staters övertramp kan leda till granskning eller straff i internationella institutioner såsom FN. 

Dock blir övervakningen av aktivister samt censur av Internet ett vanligt redskap för staten att 

använda sig av för att förhindra att viss information läcker ut. Internet leder också att både 

ocensurerad information samt normer från omvärlden sprider sig till Saudiarabien och ökar 

deras medvetenhet (Alwasil, 2010: 1087,1076).  

7.2 Vilka andra faktorer har hindrat eller fördröjer utvecklingen av 
mänskliga rättigheter i Saudiarabien?  

7.2.1 Teorin om "the Rentier state"  

Saudiarabien är en av de oljerika staterna som försörjs endast utifrån sina oljeintäkter. Staten 

försörjer då sina medborgare utan att medborgarna behöver bidra med större skatteintäkter. 

Dock kan man ändå som styre behöva skapa någon form av källa till legitimitet. Vilket i 

Saudiarabiens fall då har blivit Gud och helig lag (Luciani, 2009: 97). Man kan se av historien 

att Saudiarabiens uppkomst genererades av ett maktspel mellan europeiska stormakter och 
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som slogs om makten i området (Rogan, 2009: 41). I rentierstater så utgör personer som tar 

makten själva staten, på så sätt läggs grunden till ett auktoritärt styre i Saudiarabien. Staten 

ses som Al- Sauds deras ägodel och de bestämmer hur man skall distribuera resurserna i 

kungadömet. Saudiarabiens ekonomiska välstånd domineras av och baseras på deras statligt 

dominerande oljesektor som till stor del kontrolleras av släkten Al-Saud. Dessa stater utsätts 

inte för demokratisering eftersom systemet inte är byggt för det. Även en ledare som kommit 

fram genom demokratiska val kan skapa en autokratiskt styre i en rentierstat eftersom 

kontrollen över de stora oljeresurserna är för stor (Luciani, 2009: 93).  

7.2.2 Oljeresursers påverkan                                                                                                                 

Efter andra världskrigets slut så blev det uppenbart för väst att de skulle behöva säkra 

oljekällor i Mellanöstern. På 1940-talet så kontrollerade amerikanska oljebolag 42 procent av 

oljekällorna i Mellanöstern och fram tills oljekrisen 1975 så utgjorde Mellanöstern den 

främsta källan till olja för Västeuropa (Sluglett, 2009: 49). Saudiarabien började efter sin 

slutliga statsbildning 1938 att exportera olja, men det var inte förrän andra världskriget tog 

slut som oljeexporten från Saudiarabien kom igång och har sedan dess varit deras främsta och 

enda inkomstkälla (Luciani, 2009: 83). Beroendet av olja fortsatte efter 1945 förmodligen på 

grund av återuppbyggnaden av Västeuropas samhällen och dess moderna industrier. Oljan 

utvecklades då till den viktigaste resursen för Saudiarabien. Saudiarabien innehar 25 procent 

av världens oljeresurser och räknas också som den främsta oljeexportören på marknaden och 

står då för hela 80 procent av landets intäkter (Luciani, 2009: 87), (Countrywatch, 2015:10). 

Saudiarabien har varit en viktig allierad för USA:s politik i Mellanöstern såsom medhjälp att 

motverka Sovjets och Irans inflytande i regionen (Hollis, 2009:338). För en realist kan oljan 

utgöra en viktig resurs för maktbalansen, det är då viktigt för stater att utveckla politiska 

allianser med Saudiarabien för att försäkra sig om tillgång till resursen. Detta kan ha negativa 

konsekvenser för yttre påverkan på Saudiarabiens demokratisering och utveckling av 

mänskliga rättigheter. Under perioder med höga oljepriser gäller det att hålla sig väl med dem 

som tillhandahåller resurserna (Luciani, 2009: 101).  

7.2.3 Saudiarabien och Islamska värden 

Diskussioner om islams påverkan på stater kommer ifrån en idé att Islam inte erkänner en 

skillnad mellan religion och stat (Mandaville, 2009:172). Islam existerade redan innan 

uppkomsten av dagens moderna nationsstater och internationella institutioner. Det har även 

setts som ett enande postkolonialt verktyg för nationella frigörelsegrupper (Mandaville, 2009: 
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171). Historiskt sett så finns en förekomst av ledare inom Mellanöstern som har sett sig som 

både en politisk och en religiös auktoritet (Mandaville, 2009: 173). Realister betraktar dock 

kultur, traditioner, identiteter, idéer, moral och etik och religion som irrelevanta förklaringar 

till handlande och beteende. Det är snarare så att staten ter sig till detta om det tillgodoser 

statens intressen. De kan användas för att legitimera politiska handlingar men det är inte 

idéerna som handlingen bygger på som är viktiga utan själva maktutövningen (Tallberg, 

2014:210). Däremot, med ett liberalt perspektiv kan man se religion och kultur som relevanta 

förklaringar och se det både som upphov till problem men även som lösningar (Heywood, 

2011: 318). Den islamska världen har då i och med etablerandet av en egen islamsk 

deklaration om mänskliga rättigheter från 1990 kritiserat att det skulle finnas universella 

mänskliga rättigheter, istället baseras FN:s förklaring om mänskliga rättigheter på 

västerländsk kultur och västerländska idéer som uttrycker en önskan om ekonomisk och 

politisk överhet från väst. Om man sedan adderar en ortodox tolkning så kan man påstå att 

mänskliga rättigheter är de rättigheter som har sitt ursprung i gudomlig lag (Heywood, 2011: 

318). FN:s förklaring om mänskliga rättigheter gäller bara om de är förenliga med "Sharia", 

den gudomliga lagen (Heywood, 2011: 318). Vid omröstningen 1948 om den allmänna 

deklarationen om mänskliga rättigheter så var Saudiarabien en av de stater som valde att 

avstå, eftersom några artiklar inte var förenliga med Sharia (Mandanville, 2009:182). 

Grundproblemet skulle då vara att islam inte är kompatibelt med utveckling av mänskliga 

rättigheter vilket förklarar avsaknaden av icke-demokratiska funktioner och mänskliga 

rättigheter. Om liberal demokrati och individuella mänskliga rättigheter baseras på 

västerländska värden så har de inget naturligt ursprung i den islamiska världen. Ett sådant 

påstående är dock att förenkla problematiken eftersom västerländska värderingar inte alltid 

segrat i Västvärlden, exempel är den tyska Weimarrepubliken som övergick till en 

nationalsocialistisk diktatur (Sluglett, 2009: 56). Stater där majoriteten är muslimer tillämpar 

demokrati i varierande grad såsom andra stater med andra kulturer och religioner (Sluglett, 

2009: 56). En ortodox tolkning såsom Wahhabismen kan dock utgöra en svårighet eftersom 

den motsätter sig att utveckling skulle vara relevant. Om någonting motsätter sig Guds lag så 

finns det inte så mycket utrymme att omtolka (Vogel, 2012: 55). Dock är många av de 

grundläggande och "universella" mänskliga rättigheterna som vi kan finna i FN:s 

deklarationer och konventioner dock fullt förenliga med Islam (Heywood, 2011: 318). En 

annan förklaring är att Saudiarabien inte har valt att godkänna vissa konventioner eftersom 

kungahuset eller de religiösa lärda inte vill förlora sin makt. Al - Saud släkten allierade sig 

med de som förespråkade Wahhabismen och utsåg Sharia som landets lag för att skapa även 
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religiös legitimitet och ena de olika stammarna i området. På så sätt är religionen ett uttryck 

för att legitimera sin makt eller politiska handlingar, som realister betonar är makten grunden 

inte religion (Tallberg, 2014:210). Saudiarabiens religiösa legitimitet härrör även från det 

faktum att Saudiarabiens besitter områden som staden profeten Mohammeds födelseplats 

Mekka och den andra viktiga staden Medina (Mandaville, 2009:176). 

7.2.4 Mellanöstern och Internationellt samarbete                                                                                                   

Enligt Eugene L. Rogan så blev inte nationalstaterna i Mellanöstern fullt integrerade i det 

internationella samarbetet från början, istället hölls de tillbaka av sina forna kolonialherrar. 

Efter första världskriget föll det ottomanska imperiet ihop som hade kontroll över en stor del 

av de arabisktalande stamområdena. Nationella frihetsrörelser hade uppkommit men även 

kolonialmakterna ville lägga beslag på territorier. Under samma tidsperiod Woodrow Wilson 

initierade skapandet av internationella institutioner men i kombinationen av rätten för varje 

nations suveränitet som skulle säkerhetsställas av sådant samarbete. Man skulle då lämna den 

gamla tidsåldern av imperium och orättvisa (Rogan, 2009: 28). Intressant nog så bygger det 

internationella institutioner på självständiga nationer, själva grundkonflikten mellan suveräna 

stater och internationella institutioner grundläggs redan vid idén om internationellt samarbete 

(Mandaville, 2009: 175). De arabiska delegaterna i förhandlingarna som skedde i Versailles 

efter första världskriget var mycket positiva till Wilsons idéer men enligt Rogan var de även 

ovana och hade lite kunskap och erfarenhet om de västcentrerade politiska institutioners 

funktioner (Rogan, 2009: 22). Enligt Rogan så satte de europeiska stormakterna, speciellt 

Storbritannien käppar i hjulet för de arabiska staternas inträde och integrering i det 

internationella samarbetet såsom FN. Stormakterna var intresserade av att befästa sin makt i 

området, och diplomatiarbete, internationella institutioner samt normer och internationell lag 

var konstruerade av dessa stormakter (Rogan, 2009: 22). De arabiska staterna var  mer eller 

mindre behandlade som spelbrickor. De dominerande staterna i världssystemet länge var de 

industrialiserade västeuropeiska staterna och att det var då dem som initierade samarbete i 

form av internationella institutioner. Kolonialmakterna såsom Storbritannien och Frankrike 

utformade även territoriella gränslinjer i Mellanöstern till fördel för sig själva (Rogan, 

2009:39). Om integreringen i FN skall kunna påverka stater så måste staterna tillåtas att 

integreras för att kunna socialiseras in i normer och idéer. De redan liberala demokratierna 

skall råda och hjälpa andra stater till demokratisering, speciellt vid initial statsbildning. En 

teori är att västländerna vände staterna i området mot varandra från början i en medveten 

strategi för fortsatt kontroll av området (Rogan, 2009: 41). Realister menar att grunden i 
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samarbete är maktutövning eftersom det initieras av de mäktigaste staterna som påverkar 

utformningen av regelverk, normer och överenskommelser till deras fördel. Nyare 

medlemmar som ansluter sig till detta får anpassa sig till detta reglemente som de inte har 

kunskap om (Tallberg, 2014: 214).  

7.2.5 Saudiarabien som regional och internationell aktör                                                      

Saudiarabien kan ses som en av de viktigaste aktörerna i Mellanområdet med påverkan på 

internationellt och regionalt samarbete. De har på grund av sina ekonomiska resurser utmanat 

andra makter i området såsom Iran, Irak och Egypten om att vara den regionalt dominerande 

makten i Mellanöstern (Gregory Gause, 2009: 280). De innehar bland annat medlemskap i 

Arabförbundet och Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) (Alhargan, 

2012: 599). I samband med konflikterna i området såsom mellan Irak och Kuwait 1981 så 

skapades Gulfstaternas samarbetsråd (GGC) där man finner andra oljerika kungadömen med 

absolut makt såsom Kuwait, Bahrain, Qatar, Förenade Arabemiraten och Oman. I GCC har 

saudierna intagit en ledarprofil över de mindre kungadömena och försvarar deras intressen. 

Dessa intressen kan vara skydda kungadömens makt och system mot just demokratisering 

eller hotande statsformationer samt skydda sina resurser (Gregory Gause, 2009: 280). För att 

befästa den här positionen så kan religion användas för att skapa legitimitet. Kombinationen 

av deras rika oljeresurser och det faktum att ursprunget till Islam och profeten Mohammeds 

liv samt de två mest heliga städerna Medina och Mekka finns inom deras gränser förbättrar 

deras chanser till att bli en viktig regional aktör (Mandanville, 2009: 176), Fawcett, 

2009:190).             

8. Diskussion                                                                                                       

FN är en mellanstatlig institution som då är baserat på suveräna stater i samarbete, i grunden 

är man då bunden till dessa staters intressen, mål, bidrag samt samarbetsvilja (Björkdahl, 

2014: 418). Som liberal så kan man dock säga att det finns ett utrymme för att dessa stater kan 

påverkas genom att de lockas till samarbete och att man genom mekanismer kan sprida 

normer och idéer. Det krävs mycket för att kunna bryta mot en stats suveränitet eftersom 

principen är reglerad i FN och därför blir naturliga strategier: soft - power mekanismer 

(Björkdahl, 2014:423). Saudiarabiens bristande hantering av mänskliga rättigheter kanske inte 

genererar ett lika stort fokus från världssamfunden eftersom det finns flera pågående 

konflikter (Björkdahl, 2014:423). En tänkbar reformering skulle kunna vara att utöka det 

resursmässiga stödet för arbetet med implementering av mänskliga rättigheter och ekonomisk 
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utveckling samt minska säkerhetsrådets kapacitet som är ett system som baseras på den 

vinnande alliansen under andra världskriget som inte är aktuell idag. En liberal tanke är att 

minskad fattigdom och större ekonomiska resurser kan vara en väg till att faktiskt uppnå en 

mer demokratisk och fredligare värld (Björkdahl, 2014: 431). Det som hindrar reformering är 

att FN befinner sig i en svår ekonomisk situation med en ökande skuld och stället för att 

reformeras så görs snarare ännu mer nedskärningar. Ett problem är att nationer inte betalar 

sina avgifter samt att frivilliga bidrag till FN från nationsstaterna har minskat. Att FN är 

mycket beroende av att nationsstaterna betalar påvisar att det är stater och speciellt stormakter 

som har makten i FN. Stormakter såsom USA som inte har betalat sina avgifter har en stor 

påverkan på hur stort anslag FN får (Björkdahl, 2014: 432). Intresseorganisationer som FN 

redan samarbetar med skulle kunna hjälpa till att lätta bördan genom att ta på sig vissa 

uppgifter. De kan också vara viktiga bärare av normer, idéer och information. På så sätt 

kanske man borde öka och delegera makt till dessa för att motverka staters inflytande på alla 

frågor (Björkdahl, 2014: 432). Samordningsproblemen kan dock finnas kvar, samt problem 

med varierande mål eller intressen. En skillnad mellan FN:s och EU:s strategier är att EU har 

satsat mer på att utöva påverkan genom soft - power strategier mot de oljerika Gulfstaterna. 

EU initierade under 1990-talet ett bilateralt samarbete med GGC i form av förhandlingar och 

dialoger och även kunna utveckla ett handelssamarbete (Hollis, 2009:340). På så sätt skulle 

man kunna finna utrymme för att diskutera mänskliga rättigheter. I början av 2000-talet 

inleddes dialog mellan EU och Iran och framsteg gjordes såsom utveckling av diplomatiska 

förbindelser, handel samt en dialog om mänskliga rättigheter. Kombination av handel, 

diplomati och idéutbyte är då vad liberaler anser kan vara goda strategier för utveckling av 

mänskliga rättigheter. Ett problem var då att stormakten USA under 2000-talet hade en annan 

agenda som inte innefattade sådana mekanismer (ibid,:340). Eftersom FN har så många 

medlemmar med varierande ekonomisk och kulturell bakgrund på en mellanstatlig nivå så är 

det svårt att arbeta upp ett konsensus för gemensamma insatser. Robert Keohane svarade på 

frågan varför stater ansluter sig till internationellt samarbete, det kan bero på att stater har 

samma intressen eller att man lättare uppnår sina mål genom samarbete. Institutionerna 

hjälper sedan till att underlätta förhandlingarna för utan institutionerna hade de flesta 

samarbeten inte ingåtts. Ett problem som Keohane identifierade var att ju fler aktörer som 

deltar i samarbetet desto svårare blir samarbetet att genomföras (Zelikow, Allison, 1999:35). 

Ett annat problem är att Saudiarabien kan använda sin religiösa legitimitet som Islams 

centrum för att undvika yttre påverkan från internationella institutioner genom att inte 

integrera sig och istället utveckla egna institutioner (Mandaville, 2009: 177). De har även 
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använt sig av egna organisationer för att sprida Wahhabistiska värden och idéer (Mandaville, 

2009: 177). Muslimska institutioner med andra idéer och normer kan utgöra en motvikt till det 

västdominerade FN (Mandaville, 2009: 184). Ett exempel är Kairodeklarationen som är ett 

alternativ till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter som utarbetades av muslimska stater 

(Heywood, 2011: 318). Återigen kan man dock se religionen som ett viktigt verktyg i sig eller 

endast som ett sätt att uttrycka och legitimera sin makt beroende på teori.  

FN:s utvecklingsprogram som bland annat arbetar för utveckling av mänskliga rättigheter 

publicerade en studie av erkända arabiska forskare som analyserade poliska, sociala och 

ekonomiska förutsättningar i arabiska nationer (Norton, 2009: 131). En liberal teori är att ett 

ökat ekonomiskt välstånd ökar chanserna till demokratisering och på så viss skall man arbeta 

för ekonomisk öppenhet och liberalisering av marknader som banar vägen till ett ökat 

välstånd (Norton, 2009: 131) En fallanalys av Syriens ekonomiska system visade att icke-

demokratiska stater kontrollerar en för stor del av de ekonomiska liberaliseringsprogrammen 

(Norton, 2009: 137). FN:s Utvecklingsprograms undersökning påvisade även att arabstater 

med ett högt ekonomiskt välstånd såsom Saudiarabien inte var friare än de andra stater 

utanför regionen. Mellanöstern är generellt rikare än till exempel Afrika men Afrika har ändå 

en högre demokratiseringsgrad än Mellanöstern. Saudiarabien besitter ett ekonomiskt välstånd 

med en medelklass som är bland de största i arabländerna samt med en av de största privata 

sektorerna i Mellanöstern. Ändå har utvecklingen av mänskliga rättigheter på senare år inte 

gjort några större framsteg (Norton, 2009: 131). För liberaler kan medelklassens storlek och 

deltagande i samhället vara ett viktigt verktyg för demokratisering. De har störst behov av att 

skydda sina resurser från staten och förfogar över det som krävs för att protestera och kräva 

rättigheter och skydd (Norton, 2009: 131). En förklaring kan vara att trots försök att utöka den 

privata sektorn så arbetar en stor del av medelklassen i den statliga oljesektorn (Norton, 

2009:131). Man får också ta hänsyn till hur Saudiarabiens statsbildning och hur de specifikt 

har uppnått sitt välstånd genom stora oljeresurser som kontrolleras av styret. När en förenande 

faktor saknas som i fallet Saudiarabien och där den endast gäller om du är en medlem utav 

släkten Al-Saud samt i kombination med avsaknad av skatter från medborgare så uteblir vitala 

faktorer för demokrati (Luciani, 2009: 100). Det kan då vara så att det ekonomiska välståndet 

som råder i Saudiarabien faktiskt motverkar utveckling av mänskliga rättigheter eftersom det 

inte finns några incentiv för att påbörja en kamp och det finns inte ett behov av 

demokratisering. Vad realister tenderar att bortse ifrån som är mycket viktigt är de 

ekonomiska systemen. Det finns händelser som påvisar kopplingar mellan liberalisering av 
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ekonomin med utveckling av mänskliga rättigheter. Saudiarabien ansökt 1993 om att få bli 

medlemmar i World Trade Organization men blev inte accepterade medlemmar förrän 2006. 

WTO nyttjar då kriterier som man ska uppfylla innan man blir upptagen som medlem inom 

organisationen. Detta ledde till påtryckningar på Saudiarabien att reformera deras ekonomiska 

och politiska system om de vill ta del av fördelarna som handel innebär. Liberaler menar att 

handel är ett av incentiven för stater att delta i internationellt samarbete och respektera 

regelverk. Detta skedde även fast WTO inte egentligen har någon makt för att tvinga en stat 

till att reformeras, mekanismen i det här fallet var fördelar som lockar stater att förändra sig 

(Alwasil, 2010: 1081). Frågan är då om man inte behöver utöka kraven och kriterierna för att 

kunna delta i institutionellt samarbete. Teoretiskt sett skulle man kunna använda 

internationella institutioner i kombination med oljeresurser för att uppnå påverkan men 

internationella institutioner behöver inte vara överens med andra stater om vilken agenda som 

skall bedrivas (Luciani, 2009: 100). Vilket blir ett problem i implementeringen av besluten 

och påvisar staternas makt. Fallande oljepriser på 80 - och 90-talet i kombination med en ung 

och växande befolkning ledde till att Saudiarabien var tvungen att inte göra sig alltför 

beroende av oljan. Istället reformerade man det ekonomiska systemet för att attrahera utländsk 

direktinvestering och utöka den privata sektorn (Countrywatch, 2015:10). Då kan utländsk 

investering kombineras med hårdare tryck på social reformering. Utländsk investering kan 

dock skrämmas av Saudiarabiens situationen med korruption och ineffektiva rättsystem. 

Vilket kan skapa rädsla för företag att investera i Saudiarabien oavsett ekonomiska åtgärder 

(Countrywatch, 2015:10).  

Stormakter såsom USA kan ha en inverkan på demokratiseringen i Mellanöstern eftersom de 

fruktade att demokratisering motverkar deras intressen och skapar osäkerhet i området. Man 

vet inte vem som tar makten och vad de anser om västvärlden och Israel (Norton, 2009: 133). 

Hoten var i form av nationalisering av oljerresurserna, radikalisering och terrorism (Sluglett, 

2009:45). Utåt sett så uppmuntrades demokratisering och implementeringen av mänskliga 

rättigheter i Östeuropa av USA och Västvärlden (Heywood, 2011: 314). Eftersom det var 

viktigt att få kontroll över staterna i Östeuropa efter murens fall och på så sätt legitimerar man 

politiken men istället handlar det bara om att få kontroll över områden eller resurser. För 

staterna i Mellanöstern så gjordes dock inte samma ansträngningar av den amerikanska 

administrationen under president Bill Clinton (Mandanville, 2009:180). Att stabilisera och 

behålla goda relationer till Saudiarabien och stabiliteten i Mellanöstern är viktigare för USA. 

USA och Saudiarabiens intressen sammanföll även på andra plan såsom Saudiarabiens 
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motstånd mot kommunistiska krafter i området och mot det shiadominerade Iran 

(Mandanville, 2009:180, 171). Iran var en av de största utmanarna till Saudierna i 

Mellanöstern, detta kan förklaras både av en ideologisk och en religiös kamp men också sett 

ur en realistisk synvinkel om maktbalans (Gregory Gause, 2009: 279). Det kan också vara en 

kombination utav att både vilja säkra resurser och etablera sig som en religiös auktoritet. Iran 

utgjorde ett hot både gällande religiös auktoritet men även ett hot mot idén om ett kungadöme 

(Gregory Cause, 2009: 280). Både Iran och Saudiarabien har strukturerat sina politiska system 

genom att sammanbinda den politiska med den religiösa sfären, religiösa lärda och sharia har 

en stor påverkan i båda staterna (Mandaville, 2009: 177). Det shiadominerade Iran har dock 

profilerat sig som anti-amerikanskt medan rivalen Saudiarabien allierade sig med USA. På så 

sätt kanske internationella institutioner har fokuserat mer på Irans bristande hantering av 

mänskliga rättigheter trots att båda länderna inte uppfyller sådana krav. Att USA förbättrar 

sina relationer med Iran skulle också kunna försämra relationen mellan Saudiarabien och 

USA (Robins, 2009: 304). Saudiarabiens relation med USA skakades redan efter 11 

september - dåden eftersom saudiska medborgare var delaktiga. Detta har också öppnat upp 

för en hårdare ton mellan varandra såsom medial och diplomatisk kritik (Robins, 2009: 304). 

Ur ett realistiskt perspektiv så kan man säga att Saudiarabien har undkommit påtryckningar 

eller kritik på grund av sin politiska allians med USA men man riskerar då att övervärdera 

stormakters makt på andra nationer (Sluglett, 2009:45). Den stora oljesektorn som 

Saudiarabien besitter kan ge utrymme för saudierna att diktera villkor, vilket kan göra att 

stormakter såsom USA inte ställer krav på mänskliga rättigheter. Västs beroende av olja under 

en lång tid ledde till att Saudiarabien faktiskt kunde använda oljan som ett strategiskt medel 

för att påverka, till exempel för att bestraffa USA:s beskydd av Israel såsom oljeembargot 

som Saudiarabien införde mot USA och västvärlden som ledde till oljekrisen 1975 (Norton, 

2009: 133), (Luciani, 2009: 90). Om det var oljeresurser som initierade ett samarbete mellan 

USA och Saudiarabien så kan denna allians även skadas av att USA:s oljeberoende av 

utländska oljekällor minskar bland annat på grund av utnyttjandet av andra energikällor såsom 

etanol. Liksom 11 September-attacken gjorde så att relationen mellan de två länderna 

skakades så kan ett minskande oljeberoende från USA:s sida påverka hur man hanterar 

relationen med Saudiarabien (EIA, 2013).   

9. Slutsatser  

Demokratisering och utveckling av mänskliga rättigheter i Saudiarabien är en komplex fråga 

vilket kan innebära att både realistiska och liberala faktorer samverkar. Det är viktigt att ta 
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hänsyn till de specifika omständigheter som råder i Saudiarabien. Saudiarabien har då upphöjt 

sin materiella levnadsstandard på ett annat sätt än andra stater nämligen genom sina stora men 

ensidiga oljeresurser. Oljan försörjer medborgarna utan att motprestation såsom skatt behövs 

(Luciani, 2009:91). Både staten och medborgarna görs beroende av oljan vilket kan minska 

chansen till interna protester (Norton, 2009:131). Realister tar inte hänsyn till att det 

ekonomiska systemet faktiskt påverkar staters politiska handlingar. Detta påvisas av att oljan 

är en handelsvara som har utvecklat Saudiarabiens politiska relationer med stormakter som 

USA. För saudierna är oljan ett vapen att använda för att påverka andra stater såsom vid 

oljeembargot mot västvärlden och USA (Norton, 2009: 133) Oljans värde är dock till stor del 

beroende av instabila oljepriser och ett minskande oljeberoende av saudisk olja (EIA, 2013). 

En realist kan antyda att västerländska stormakter är mer intresserade av kontroll över oljan 

än att sprida mänskliga rättigheter i området (Mandanville, 2009:180). Redan från början ville 

kolonialmakterna genom gränsdragningar säkerhetsställa tillgång till resurser och område 

(Rogan, 2009:41). Under 1990 - talet avstod USA från att vidta några åtgärder för 

demokratisering i Mellanöstern av säkerhetsmässiga skäl och osäkerhet (Mandanville, 

2009:180). På så sätt kan stormakters spel om resurser i området har försenat utvecklingen av 

mänskliga rättigheter. Idéer om att sprida mänskliga rättigheter kan då vara en strategi för att 

legitimera sin politik (Heywood, 2011:314). En lösning är att utrikespolitik kan vara både 

normativ och realpolitik beroende på vilken politik en regering för. Det fanns också ett stort 

ointresse för mänskliga rättigheter i FN som var försvagat av kalla krigets realpolitik 

(Heywood, 2011:310). En faktor är då att Saudiarabiens integrering i FN och dess normer och 

idéer försenades. Trots en sen integrering i FN så märktes en förändring i Saudiarabien under 

1990-talet såsom politiska och juridiska reformeringar 1992 samt ett ökat intresse för 

mänskliga rättigheter. På så sätt kan normer genom internationellt samarbete ha en inverkan 

på enskilda stater både på civilsamhället och på det politiska styret men beroende på specifik 

situation så kan normers påverkan antingen begränsas eller förstärkas (Alwasil, 2010: 1086), 

(Arringberg-Laanatza, 2015, NE.se). Realisters betoning på att religion är ett uttryck för makt 

kan i Saudiarabiens fall vara aktuellt eftersom de har betonat sig själva som Islams religiösa 

centrum vilket ger den kungliga familjen religiös legitimitet för politisk påverkan i 

Mellanöstern. Wahhabismens fundamentalistiska grund erbjuder inte heller mycket utrymme 

för omtolkning (Mandaville, 2009:176). FN:s stora interna problem med dålig samordning 

mellan olika organ och mellan nationer och FN, förklarar bristande kapacitet. Detta kan i sin 

tur förklaras av att det är en  komplex, stor och mellanstatlig institution där olika organ har 

skilda intressen och mål, där koordinering och kontroll kan bli lidande (Björkdahl, 201: 423). 
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Mellanstatligheten och statssuveräniteten kan orsaka uppenbara svårigheter att påverka 

nationsstater (Heywood, 2011: 311). MR- kontoret har till exempel haft större framgång med 

att belysa problem än att bidra med åtgärder (Heywood, 2011: 309, 314). Att FN inte har varit 

effektiva nog i fallet Saudiarabien betyder dock inte att internationella institutioner inte kan 

påverka nationsstater utan snarare att man har fel strategi eller är alltför bunden till 

statssuveräniteten. World Trade Organization, en annan mellanstatlig organisation med 

specifikt fokus på handel utövade påtryckningar på Saudiarabien genom att vissa krav 

angående juridiska och politiska system skulle uppfyllas om medlemskap skulle vara aktuellt 

(Alwasil, 2010: 1081).   
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