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ABSTRACT 
 

Since the beginning of the 1980´s the United Arab Emirats has grown to be one of the world’s 

richest “Guest States”. Out of the four million residents in the Emirats, almost 80 percent are 

foreign citizens. This means that the rest of the people, the 20 precent, consist of native Arabs.  

The living conditions of the guest citizens are very different depending on what kind of education 

and job they have. The United Arabemirats is an Islamic country where the Islamic law which is 

collected from the holy Qoran is used. This law is called the Sharia law. The Sharia law is 

something that reflects the Emiratie society. The country has had the same ruling family for over 

30 years. The current leader is called Sheikh Zayed bin Sultan Al-Nahyan and he inherited the 

thrown after his father. This means that UAE can be classified as an inheritance state. The 

purpose of this thesis is to examine the political environment in the United Arab Emirates, to see 

how legitimate the government is, and how the power is obtained by the elite. Furthermore a 

research will be done on whether the Emirates is a democratic state or not, according to the 

western ideologi and if there are any differences between the two worlds regarding this issue. By 

using the theoretical framework the auther contructed four hyposisi which  is used to answar the 

reserch question. 

 

Conclusions could be drawn from the values and laws of society majority, in other words the 

Sharia Law. This would determine whether the United Arab Emirates’ political system is 

legitimate based on the norms. However, according to western point of view, Emirates is not, nor 

will it ever be, a democatic state as long as the ruling family have the power and uses the Sharia 

law to make that power legitimate. Based on these facts one can classify a country like the United 

Arab Emirates as a Quazi Democratic State. 
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SAMMANFATTNING 
 
Sedan början av 1980- talet har Förenade Arabemiraten vuxit till att bli en av världens i särklass 

rikaste ”gäststater”. Av FAE befolkning på fyra miljoner invånare består cirka 80 procent av 

gästmedborgare. Detta betyder att endast 20 resterande procenten fullgörs av 

ursprungsbefolkningen. Gäst medborgarnas levnadsstandard varierar dock beroende på vilket 

jobb och utbildningar de har. Förenade Arabemiraten är en muslimsk stat vilket innebär att de 

tillämpar den islamiska lagen, Sharialagen som är direkt hämtad ur Koranen. Sharian är något 

präglar både samhället och dess rättsregler. Samma familj har härskat över Emiraten i 30 år. 

Landets nuvarande härskare heter Sheikh Zayed bin Sultan Al-Nahyan som fick ärva tronen efter 

sin far. Alltså är FAE en arvsstat. Syftet med denna uppsats är att undersöka det politiska läget i 

Förenade Arabemiraten (FAE) och huruvida styret är legitimt eller inte samt vilka förutsättningar 

som ska finnas för att FAE ska betraktas som en demokratisk stat. Dessutom ska det undersökas 

om det finns en skillnad mellan den arabiska och västerländska synen på demokrati. Genom att 

använda sig av fyra hypoteser som författaren skapat utifrån uppsatsen referensram kommer 

svaret på syftet att presenteras.  

 

De slutsatser som kunde dras från denna studie var följande: Samhällets normer, värderingar och 

regler vilar i stor utsträckning på Sharialagen, som en stor majoritet av befolkningen betraktar 

som legal. Uppsatsens syfte är att belysa huruvida FAE:s politiska system kan anses vara legitim, 

med tanke på att systemet i hög grad åberopar Sharialagen för sitt existens berättigande. 

Emellertid är inte FAE demokratiskt enligt västerländskt syn och kommer aldrig att bli det heller 

så länge härskarfamiljen har makten och använder Sharian för att göra den makt de har legitimt. 

Mot bakgrund av detta kan det kännas befogat att kalla Förenade Arabemiraten för en 

Kvasidemokratisk stat. 

 



3 

 

1. INTRODUKTION....................................................................................................................... 1 

1.1 SYFTET OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ............................................................................................ 4 
1.2 M ETOD OCH MATERIAL .............................................................................................................. 4 
1.3 AVGRÄNSNINGAR ........................................................................................................................ 4 
1.4 DISPOSITION ................................................................................................................................ 5 

2 BEGREPPET LEGITIMITET................................................................................................... 6 

2.1 DEFINITIONER AV LEGITIMITET ................................................................................................ 6 
2.2 DAVID BEETHAMS LEGITIMITETS TEORI .................................................................................. 7 
2.3 LEGITIMITETS DIMENSIONER ..................................................................................................... 8 
2.4 LAGLIG LEGITIMITET ................................................................................................................. 8 
2.5 RÄTTFÄRDIGANDE GENOM NORMER OCH VÄRDERINGAR ....................................................... 9 
2.6 UTTRYCKT SAMTYCKE .............................................................................................................10 
2.7 SAMMANFATTNING OCH HYPOTESER .....................................................................................11 

3 ROBERT DAHLS DEMOKRATITEORI..............................................................................12 

3.1 EFFEKTIV DELTAGANDE ..........................................................................................................13 
3.2 L IKA RÖSTRÄTT VID SLUTGILTIGT AVGÖRANDE ....................................................................13 
3.3 UPPLYST FÖRSTÅELSE ..............................................................................................................13 
3.4 K ONTROLL ÖVER DAGORDNINGEN ..........................................................................................14 
3.5 ALLOMFATTANDE MEDBORGARSKAP ......................................................................................14 
3.6 M AJORITETSPRINCIPEN ENLIGT DAHL ...................................................................................15 
3.7 EN DEMOKRATISK PROCESS .....................................................................................................15 
3.8 SAMMANFATTNING OCH HYPOTESER .....................................................................................17 

4 FÖRENADE ARABEMIRATEN.............................................................................................18 

4.1 ”DEN KVASIDEMOKRATISKA STATEN” ..................... ...............................................18 
4.2 RÄTTSREGLER.....................................................................................................................19 
4.2.1 MORD.......................................................................................................................................20 
4.2.2 STÖLD ......................................................................................................................................20 
4.2.3 ÄKTENSKAPSBROTT.................................................................................................................21 
4.3 SEKULÄRA OCH RELIGIÖSA LAGAR ........................................................................................21 
4.4 MAKTENS GRUND I FÖRENADE ARABEMIRATEN .............. ..................................24 
4.5 THE NATIONAL CUONCIL - ” NATIONELLA RÅDET” ......... ..................................25 
4.6 NATIONELLA RÅDETS PERMANENTA KOMMITTÉER............ .............................26 
4.7 MASSMEDIA...........................................................................................................................27 
4.8 GÄSTARBETARNAS TILLVARO .....................................................................................27 
4.9 SAMMANFATTNING ...................................................................................................................30 



4 

5 ANALYS - SLUTSATSER........................................................................................................31 

5.1 HYPOTES 1 .................................................................................................................................31 
5.2 HYPOTES 2 .................................................................................................................................32 
5.3 HYPOTES 3 .................................................................................................................................33 
5.4 HYPOTES 4 .................................................................................................................................34 
5.5 SVAR PÅ FORSKNINGSFRÅGAN .................................................................................................35 

REFERENSLISTA .....................................................................................................................37 

BILAGA 1 ..........................................................................................................................................42 

KARTA ÖVER FÖRENADE ARABEMIRATEN................... ...................................................42 

BILAGA 2 ..........................................................................................................................................43 

PERSONER I DEN POLITISKA HIERARKIN................. ........................................................43 



1 

1. INTRODUKTION  
 

Vägen till det moderna samhället vi lever i idag har varit mycket komplext. Förr i tiden var 

politiken i olika stater väldigt inriktad på det lokala, regionala och nationella samarbetet. Under 

de senaste decennierna har dock politiken fått en mer internationell innebörd. Bland dessa stater 

har ”Arabstaterna” fått en starkare position genom sina tillgångar på olja (Choueiri, 2000). För att 

förstå innebörden i denna avhandling måste först en kort redogörelse ges på vad som 

karakteriserar en ”Arabstat” ur ett västerländskt perspektiv.  

 

En Arabstat kan definieras som ett land som är medlem i Arabförbundet och som har förbundit 

sig att samarbeta om ekonomiska intressen, samt att inte använda vapen mot varandra. 

Medlemskapet är dock grundat på kulturell enhet, och inte geografisk. Samtliga medlemstater är 

även medlemmar i Organisation of the Islamic Conference (OIC) (Internet 1). 

 

En Arabstat karakteriseras oftast av omvärlden som ett land som är beläget kring den arabiska 

halvön (Se bilaga 1) med stora naturtillgångar såsom naturgaser och olja. Dessa länder beskrivs i 

allmänhet som mycket patriarkala, det vill säga samhällen med begränsade möjligheter för 

kvinnor att etablera sig i samhället, med stränga lagar och regler som baseras i den heliga 

muslimska skriften, Koranens tolkningar, Sharialagen. Västerländskt inflyttande ses med 

misstänksamhet och den västerländska demokratin är inget dessa stater helhjärtat eftersträvar. 

(Choueiri, 2000). 

 

Koranen har över 6000 verser varav 200 av dessa är normativa det vill säga ur dessa kan ett fåtal 

specifika slutsatser dras. För det första måste staten ledas av en person, en (Kalif eller Emir) och 

inte av en kommitté eller politbyrå.  En Kalif är en person som i den islamiska världen och i 

världslig avseende räknas som profeten Mohammeds efterträdare. En Emir kan dock vara en 

militärbefälhavare, guvernör eller prins. Titeln användes för militära befälhavare inom den 

muslimska världen men senare också för provinsguvernörer och andra höga tjänstemän (Internet 

2).  För det andra är islam en statsreligion, vilket medför att regenten måste vara muslim och att 

all lagstiftning måste följa koranen som på detta sätt får en författningsenlig ställning. Enligt 

Karlsson (2004) är en obegränsad och organiserad yttrandefrihet, som är en bas i demokratier och 

detta ses med animositet i dessa stater, till och med i de reformvänliga kretsarna. Gränsen är 

tydlig och klar; de islamiska lagarna är de mest demokratiska bestämmelserna som existerar och 

islams fiender kan inte tolereras enligt den fundamentala tolkning, inte heller hycklaren, ateisten 

eller skeptikern. Det finns bara en ”rätt väg” och denna är Islam (Karlsson, 2004). 
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Förenade Arabemiraten (FAE) är ett land vid den Arabiska halvön som under de senaste 

decennierna vuxit till en av världens mest eftertraktade ekonomiska destinationer för både affärer 

och resor. FEA som är ett muslimskt land som styrs av islamiska lagar, har på grund av sin 

position på världsmarknaden fått starka influenser från den västerländska kulturen och 

västvärldens kapitalistiska levnadssätt. Förenade Arabemiraten är en federation som består av sju 

städer med omkring liggande territorier så kallade ”stadsstater”. Federationens president är inte 

folkvald utan har fått sin position genom att ärva den av sin far Sheikh Zayed bin Sultan Al-

Nahyan som avled år 2004 efter 33 år som federationens president. Detta medför att Förenade 

Arabemiraten är ett arvsrike (Crocetti, 1996). 

 

Förenade Arabemiraten har en befolkning på fyra miljoner invånare varav 80 procent utgörs av 

utländska gästarbetare. Den minsta gemensamma nämnaren för ursprungsbefolkningen och de 

utländska medborgarna är att sammantaget 96 procent av dem bekänt sig till den muslimska 

läran. Därmed är det sagt att samtliga är praktiserande troende (Hyltmark, 1998). 

 

Förenade Arabemiraten är ett av världens i särklass rikaste ”gäststater”. Med Gäststat menas ett 

land där den största delen av populationen utgörs av utländska gästarbetare och där 

ursprungspopulationen kan klassas som minoritet. Den totala populationen kategoriseras som 80 

procent sunni muslimer och 16 procent shia muslimer. Landets rikedomar kommer främst från 

oljan som beräknas kunna försörja landet i de kommande 100 åren. Oljeintäkterna används till att 

bygga upp FAE och dess statsstater. Dock syns rikedomarna mest i huvudstaden Abu Dhabi och 

stadsstaten Dubai. Även de andra fem federationerna har utvecklats men inte på samma sätt som 

de två andra nämnda platserna. På senare år har turismen fått en väldigt stor betydelse för 

regionen. Detta har medfört att turism idag är Förenade Arabemiratens nya inkomstkälla. Det 

påstås dock att den växande turismen fört med sig ett antal negativa faktorer för den extremt 

troende populationen. Ökad turism och social frihet har medfört att alkoholkonsumtion har blivit 

tillåtet - dock enbart på hotell och restauranger. Detta har även gett upphov till prostitution, 

illegal invandring, smuggling av droger, etc. FAE tillåter människor att ha en väldigt liberal 

livsstil, men givet att man fortfarande följer de islamiska lagarna och personer som bryter mot 

dessa blir straffade oavsett nationalitet (Crocetti, 1996). 

 

Sheikh Zayed bin Sultan Al-Nahyan som har sitt säte i Abu Dhabi är federationens ledare och 

president. Till sin hjälp har han sex stycken andra sheikhar som hjälper honom att styra landet. 

Dessa sheikar är placerade i de andra sex statsstaterna där varje ledare styr över sitt område. 

Federationens vice president Sheikh Maktoum bin Rashid Al Maktoum är ledare av Dubai där 

han även har sitt säte. Alla Sheikhar har fått sin titel och position genom att ärva det av sina 
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förfäder (Crocetti, 1996). Detta betyder att när nuvarande regenter av varje stad avlider kommer 

deras söner att ta över och först i kö är enligt lagen alltid den förstfödde sonen. Landets 

nuvarande ledare och president är Sheikh Zayed bin Sultan Al-Nahyan som fick ta över efter sin 

fars död år 2004. Detta medförde att landet efter 33 år fick en ny regent (Internet 3). 

 

Den politiska och ekonomiska stabiliteten i landet underlättar för reform- och 

moderniseringsarbeten. Stabiliteten inom maktstrukturen vilar delvis på att man inte utfört större 

demokratiska reformer försökt i stort utsträckning bevara status quo, det vill säga monarki förenat 

med interna Shurasamråd (där varje sheikh styr över sitt område i samråd med andra sheikhar). 

Ordet Shura härrör från arabiskan och betyder ”samråd”. Med det ständigt ökande välståndet 

under de senaste decennierna har medborgarna inte funnit det skäligt att ifrågasätta den aktuella 

styrelseformen (Internet 3).  

 

Demokrati innebär, folkstyre, men för att kunna styra ett samhälle måste medborgarna ha en 

styrelseprocess. För att uppnå sina mål måste medborgarna ha ett handlingsprogram och 

riktlinjer. Som följd till detta blir folket skyldiga att handla efter lagar, enligt vilka det kan 

utdömas straff för den som bryter mot dessa (Beetham & Boyle, 1997). Enligt Dahl (1989)  

innebär den politiska ordningens grundantaganden bland annat att förpliktande beslut ska fattas 

av personer som är underordnade besluten, vilket innebär sammanslutningens medlemmar. En 

medborgare i landet ska inte behöva bevisa att han/hon är kvalificerad att ta vara på sina egna 

intressen. Alla ska vara jämlika i det demokratiska samhället. Att alla ska vara jämlika i samhället 

beror på att det ibland kan finnas skäl att fördela efter maktens förtjänst och därmed är det 

onödigt att fördela jämlikt. Olika intressen leder till konflikter och legitimitetsproblem (Dahl, 

1999).  

 

Uttrycket legitimitet är ett centralt begrepp inom statsvetenskapen och i synnerhet inom den 

politiska filosofin. Det är emellertid ett begrepp som i allra högsta grad är kontroversiellt och 

genom historien har det både brukats och missbrukats på olika sätt. Idag brukas begreppet mer 

som ett allmänt makrobegrepp. Vissa menar att det är just begreppets otydlighet som gör det så 

användbart för statsvetenskapliga forskare. Nästan vilket slutligt resultat som helst kan 

”förklaras” med legitimitetsbegreppet, åtminstone med frånvaro av legitimitet, eftersom ingen 

kan vara riktigt säker på om det finns eller inte. När legitimitet finns är det inte något problem, 

det är när den saknas som forskare lägger märke till det. Politiska deltagare antar oftast att den 

auktoritet de förfogar över medför att deras beslut är korrekta eller rimliga (Beetham 1991) och 

(Follesdal, 2004). 

 



4 

1.1 Syftet och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka det politiska läget i Förenade Arabemiraten (FAE) och 

huruvida styret är legitimt eller inte samt vilka förutsättningar som ska finnas för att FAE ska 

betraktas som en demokratisk stat. Dessutom ska det undersökas om det finns en skillnad mellan 

den arabiska och västerländska synen på demokrati. Dessa fyra delfrågor kan således 

sammanställas till en huvudfråga som lyder: 

 
Hur kan ledningen i en så kallad ”Gäststat” där den egna befolkningen utgör endast en liten 
minoritet legitimt behålla sin makt? 
 
1.2 Metod och material 
 
För att kunna skriva denna uppsats måste först begreppet legitimitet definieras. Detta har gjorts 

med hjälp av David Beethams bok The Legitimation of Power (1991). Beetham är en av de 

främsta forskarna inom området och därför anses hans teori vara mycket relevant för eftersom 

den överensstämmer med syftet. Teorin beskriver huruvida en stat kan uppnå legitimitet och hur 

den bibehålls. Legitimitetsteorin utgör grunden för denna uppsats. En annan teori som också 

användes var Robert Dahls teori som han skrivit i boken Demokrati och dess antagonister (1999). 

Dahls teori presenterar de kriterier som en stat ska besitta för att den ska kunna betraktas som 

demokratiskt. Hans teori har varit relevant för denna uppsats eftersom den hjälpte författaren att 

dra slutsatser utifrån kriterierna för att därefter kunna analysera om Förenade Arabemiraten är en 

demokratisk stat eller inte och om några skillnader existerar i synen på demokrati mellan 

arabvärlden och västvärlden. Dock finns en nackdel med Robert Dahls demokratiteori vilket är 

att den är mycket fokuserad på västerländska synsättet på demokrati och inte kan tillämpas i 

andra stater än de i västvärlden. Förutom dessa två teorier har ett antal Internet källor använts. 

Källor från Internt är oftast mycket kritiserade och det bör påpekas att vissa kan vara 

åsiktsbelagda. Trots detta anses de hemsidor som använts mest i denna uppsats vara mycket 

tillförligt eftersom de uppdaterats var tredje vecka. 

 

1.3 Avgränsningar  
 

Denna uppsats begränsar sig till Förenade Arabemiraten eftersom det är ett av de få länder där 

samma ledare innehaft makten i över 30 år. Dessutom är området väldigt internationaliserat, då 

det är ett arabiskt land med både starka västerländska influenser och traditionsrika 

Arabiska/islamiska anor. Därför anses denna nation ha en representativ betydelse för denna 

uppsats. 
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1.4 Disposition 
 

Uppsatsen inleds med en sammanfattning av Max Webers, David Beethams legitimitetsteori. 

Därefter följer en förklaring till Robert Dahls Demokratiteori. Grunden till denna uppsats är 

baserad på Beethams legitimitetsteori medan Dahls teori har använts för att kunna jämföra och ge 

upplysning om vilka kriterier som en demokratisk stat måste nyttja. Webers teori har hjälpt att 

klassa legitimitet utifrån auktoritet och har en viss likhet med Beethams resonemang om 

legitimitet. Uppsatsen fortsätter med att ge en bakgrund om forskningsobjektet, Förenade 

Arabemiraten, där en skildring av landet ges utifrån politiskt och rättsligt system. Dessutom 

presenteras en bild av hur FAE gästarbetare egentligen lever. 

 

Genom att använda Beetham och Dahls teorier har författaren tagit fram två hypoteser till varje 

teori. Hypoteserna skall bidra till att besvara uppsatsens forskningsfråga genom att antingen 

verifiera eller falsifiera dem. Uppsatsen slutförs genom att analysera Förenade Arabemiraten 

utifrån hypoteserna och diskutera vilken sorts stat landet kan karakteriseras som. Dock bör 

påpekas att en av dessa hypoteser - En omvandling till demokrati i Förenade Arabemiraten skulle 

innebära ett undergrävande av ledarens makt och legitimitet - inte sammanfaller med syfte men är 

dock nödvändigt för genomförandet av uppsatsen huvudfråga. 
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2 BEGREPPET LEGITIMITET  
 

Det finns många som har skrivit olika teorier om legitimitet och dess komplexitet inom den 

statsvetenskapliga arenan. Bland dessa forskare finns det dock tre stycken teoretiker som 

utmärker sig mer än andra och som anses vara ledande inom statsvetenskapliga teoriutvecklingar 

i området legitimitet. Dessa är sociologen Max Weber, statsvetaren Robert Dahl samt David 

Beetham som är professor i statsvetenskap. 

 

I detta kapitel kommer en redogörelse för olika teoretiska definitioner av begreppet legitimitet. 

Avslutningsvis ges en teoretisk sammanfattning av David Beethams legitimitetsteori där det 

redogörs vad begreppet legitimitet ska innefatta för att uppfylla uppsatsens syfte. Innan varje 

stycke kommer en kort motivering att presenteras till vad som ligger till grund för valet av 

teorierna och vad dessa har för relevans för denna uppsats. 

 

2.1 Definitioner av legitimitet  
 

Max Weber argumenterar att det finns olika förevisningar om legitimitet och beroende på vad för 

slags legitimitet det görs anfordran på, blir följden olika för olika individer i samhället. När vissa 

grupper av människor följer ett beslut med ett bestämt innehåll definieras detta som auktoritet. I 

en sådan situation ska det även ingå ett intresse av att följa beslutet. Det blir då lämpligt att dela 

in auktoritet efter den typ av legitimitet som den gör anspråk på. Det finns tre olika antaganden 

om hur legitim auktoritet uppehålls enligt Weber. Dessa uppträder dock aldrig i sin rena form i 

verkligheten enligt Weber. Hans tre typer av legitim auktoritet är: 

 

• Legal auktoritet  

• Traditionell auktoritet  

• Karismatisk auktoritet  

  

Med Legal auktoritet menas att tagna beslut accepteras i och med att de kommer från en 

godtagen överordnande organisation, och besluten följs i anlag av representanter i organisation. 

Traditionell auktoritet betyder att en organisation får sin legitimitet genom gamla principer och 

traditioner som anses vara ”heliga”. I sin vardagligaste form instiftas auktoritetsförhållandet på en 

personlig lojalitet som härstammar ur en gemensam förhistoria. Ordningen gäller inte föreskrivna 

regler utan den person som enligt sedvänja innehar en auktoritetsposition. Karismatisk auktoritet 

innebär att styrande personer antas genom någon form av bevis för att personerna har anvisats ett 

anseende. Karisma i Weberianskt mening åsyftar en person med sällsynta krafter eller 
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egenskaper. I sin rena from är karismatisk auktoritet stridande med de vanliga rutinerna. En 

omtolkning av karisma kan medföra att den karismatiska auktoritetens giltighet är suveränt av de 

styrdas godkännande, vilket åstadkoms genom at de får så kallade bekräftelse (Weber, 1983).  

 

Utifrån Max Webers teorier ges en uppfattning om hur legitimitet inom olika stater 

karakteriseras. Webers teori hjälper att definiera olika staters statsskick och beskriver hur dessa är 

uppbyggda. Dock måste det påpekas att ingen av Webers karaktäriseringar kan i sin rena form 

användas för att tolka ett statsskick eftersom det alltid i dagens samhälle finns motsättningar mot 

auktoriteten.  

 
2.2 David Beethams legitimitets teori 
 

I alla samhällen finns det någon slags maktutövande över medborgarna. Att ge svar på frågan när 

makt kan ses som legitimt och vad som gör den legitim är en svår fråga att vederlägga. Enligt 

David Beetham innebär det som är legitimt en moralisk legitimitet hos maktrelationen. Att förstå 

legitimitet hjälper exempelvis till att förtydliga varför människor har de förväntningar de har i 

fråga om en maktrelation och varför institutioner med makt skiljer sig från varandra i olika 

nationer (Beetham, 1999) 

 

För att kunna utreda hur legitimt ett politiskt styre är, måste först begreppet legitimitet tolkas. 

Enligt Beetham finns nyckeln till insikt för legitimitet i iakttagelsen av dess flerdimensionella 

karaktär. Begreppet består av tre bestämda element som skiljer sig från varandra. Makt kan sägas 

vara legitim om den uppfyller följande kriterier:  

 

i. den rättar sig efter etablerade regler (Samma argument har Weber anfört i sin teori om 

legal auktoritet) 

ii. reglerna kan rättfärdigas genom de värderingar som delas av både de ledande och de 

underordnade 

iii. det finns bevis på samtycke från de underordnade till den specifika maktrelationen  

 

Nivåerna ses inte som val utan alla nivåer understödjas till legitimitet. De ger potential till den 

underordnade och lovar en grund för samarbete med dem som har makten. Emellertid är alla 

kriterier olika eftersom varje kriterium behandlar en specifik faktor och har sin egen form av 

icke-legitimitet, när de inte är uppfyllda (Beetham, 1991). 
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Teorin om legitimitet är relevant för denna uppsats eftersom den beskriver hur denna upprättas 

och behålls i en stat.  

 
2.3 Legitimitets dimensioner  
 

En makt kan sägas vara icke-legitim på flera olika sätt och Beetham ger exempel på detta genom 

tre skilda fackuttryck: legitimitet, legitimitetsunderskott samt avlegitimering.  Tabell 2.1 nedan 

tydliggör de olika dimissionerna av legitimitet och icke-legitimitet. 

 

Tabel 2.1 Legitimitetsdimensioner (Beetham, 1991), sid 20. 

 

Criteria of Legitimicy 

 

Form of Non-legitimate 

Power 

I) conformity of rules (legal 

validity) 

illegitimacy (breach of 

rules) 

II) justifiability of rules in 

terms of shared beliefs 

legitimacy deficit 

(discrepancy between rules 

and supporting beliefs, 

absence of shared beliefs) 

III) legitimation through 

expressed consent 

delegitimation (withdrawal 

of consent) 

 

Enligt Beetham så visar ovanstående schemat de grundläggande kriterierna för all analys av 

statens legitimitet, både för och nu. Genom att gagna sig av dessa bedömningsgrunder kan man få 

kunskap om vad som gör makten i en ”gäststat” legitimt. (Beetham, 1991).  

 
2.4 Laglig legitimitet  
 

Tillämpning av lagar och regler är den första och mest grundläggande legitimitetsnivån. Makt 

kan sägas vara legitim om den praktiseras med stöd av lagar och regler. David Beetham 

karakteriserar dessa lagar som rules of  power. Dessa lagar behöver inte vara skrivna eller 

uttryckta utan kan även bestå av informella koder. För kunna veta vad som är rätt eller fel i en 

stat behövs tydliga riktlinjer det vill säga skrivna lagar. Dock står staten och dess institutioner för 

den avgörande maktutövningen (Beetham, 1991). Motpolen till legitimitet förbunden till 

bestämmelser är illegitimitet. När makten sägs vara illegitim innebär detta att den utnyttjas i 

motsats till de befintliga maktförhållanden. Detta kan till exempel ske genom en statskupp, eller 

maktmissbruk av makten. Makt kan även vara illegitim om den accepteras av båda parterna men 
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används mot den allmänna viljan eller önskan. Den illegala åtkomsten av makt är i regel 

förenklat. Detta innebär att det är svårt att hejda, och resultatet för legitimiteten vilar till stor del 

på hur uppriktig felet är och om den upprepas. I vissa stater där makten ständigt missbrukas och 

reglerna oupphörligt bryts leder detta till en fas av ”kroniskt illegitimitet”, alltså betyder detta att 

illegitimiteten är något som alltid är rådande i sådana stater. Att bygga upp och tillämpa lagarna 

och regler i en sådan stat blir mycket svårt eftersom det inte finns något förtroende hos 

allmänheten för den formalisering som existerar. Vanligt är också att i en illegitim stat har 

makthavarna fått sin makt genom illegala metoder. (Beetham, 1991). 

 

2.5 Rättfärdigande genom normer och värderingar  
 

Laglig legitimitet är inte nog enligt Beetham eftersom reglerna, genom vilka makten uppnås och 

praktiseras, själv behöver accepteras. Makten måste ha sin grund i en giltig källa av auktoritet. 

Detta gäller speciellt i fråga om politisk makt - om den ska betraktas som rättfärdigad. De regler 

som existerar måste försäkra att de som sitter vid makten har de rätta egenskaperna för att kunna 

praktisera dem. Makten skall således tjäna det allmänna intresset snarare än makthavarnas 

(Beetham, 1991). Samhällets värderingar om vad som anses vara giltigt underlag för auktoritet 

det vill säga, vilka egenskaper makthavare måste ha samt hur individer kan få dem i sin ägo är 

grunden rättfärdigandet av den politiska makten. För att undvika ett hobbesianskt allas krig mot 

alla  måste rättfärdigandet också  bero på samhällets värderingar om det gemensamma intresset, 

allmänna nyttan eller samhällsbehovet som maktsystemet tillgodoser (Lewin, 1998). 

  

Utan en gemensam struktur och samspel kan inte de bestämmelser, från vilka makten har sitt 

ursprung, berättigade av de underordnande. Om så är fallet får makten ingen moralisk befogenhet 

för sitt praktiserande. Dess krav kan heller inte ses som styrande, även om den kan framtvingas 

på ett effektivt sätt. Om legitimitet är viktigt för maktrelationens existens och dess påföljder är 

beroende av de underordnandes handlingar, är det en självklarhet att maktens regler måste formas 

av dem som berörs (Beetham, 1991). 

 

Ett politiskt system och maktutövning kan vara legitimt om medborgarna i ett land inte har några 

invändningar mot det politiska styret. Om till exempel ett lands politiska system är byggd på 

seder och bruk från förr och landet idag fortfarande följer dessa genom att dessa speglar sig i det 

politiska systemet och vardagslivet, kan detta ses som legitimt ur ett statsvetenskapligt 

perspektiv. Detta beror på att medborgarna i en sådan stat är vana och uppvuxna med dessa 

värderingar dvs. de värderingar som politiken är byggd på är något som de praktiserar i sina 

vardagsliv. Därmed har individer i sådana stater lättare att accepterar ett politiskt system som är 
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byggd på till exempel religion, traditioner, värderingar etc. Eftersom lagar, bestämmelser och 

värderingar i en sådan stat är de faktorer som både delas av landets ledning och dess medborgare, 

kan detta ses som ett legitimt syre enligt (Beetham 1991). 

 

Inget samhälle har helt enhetliga värderingar, och maktrelationer karakteriseras ofta av skillnader 

mellan de dominerande och underordnade samlingarna. Finns inte åtminstone samordning mellan 

demos, saknas underlag för maktreglerna. Det kan vara så att dessa inte frommas genom delade 

uppfattningar, antingen för att det inte finns några gemensamma grundvärderingar 

överhuvudtaget, eller för att ändrade värderingar har berövat reglerna dess stöd, alternativ; att 

förändrande situationer har gjort reglernas försvarande orimligt trots bestående uppfattningar. Om 

detta händer kan det påstås att maktreglerna har ett underskott på legitimitet (Beetham, 1991). 

 
2.6 Uttryckt samtycke  
 

Den tredje legitimitetsnivån påpekar viktigheten i att konsensus måste uttals offentligt.  Detta kan 

ske genom val, media och andra former av allmänna åtgärder och det är dessa som förlänar 

makten dess legitimitet.  Det medverkar också till en förhöjd grad av legitimitet när exempelvis 

valdeltagandet är hög. För det första genererar det ett obligatoriskt tvång för dem som har 

medverkat i maktbekräftelsen, till exempel genom val, utan omtanke till egen orsak till 

handlingen. Åtgärder som yttrar samtycke kan vara verkställda av egenintresse, men de bidrar till 

en moralisk komponent i sambandet mellan maktrelationen och den allmänna massan. Detta leder 

i sin tur till ett slags styrande åtagande hos dem som är inblandade en så kallad a motive of 

commitment. Eftersom en sådan handling har en formell betydelse hos allmänheten utgör det ett 

uttryckt godkännande av samhället. Detta innebär också att makthavarna kan använda sig detta 

som underlag för att försäkra sin legitimitet i närvaro av en utomstående part som inte har haft 

någon som helst inblandning i maktrelationen och inte yttrat sitt stöd genom allmänna handlingar 

(Beetham, 1991). 

 

Enligt Beetham kan man med ovanstående kriterier yttra att konsensus är representativt fenomen 

när det gäller legitimitet.  Beethams teori handlar om liberala eller individualistiska 

idétraditioner. Beethmas legitimitetsteori går inte att tillämpa på historiska samhällen eller system 

enligt kritikerna. Teorin om samtycke bör således minskas så att den kan anpassas till 

individualistiska tankesystem som är baserad på den enskilde individens tycke. Slutsatsen blir att 

samtycke skall kopplas till enskilda individers val och mellan olika valmöjligheter, något som 

alla vuxna är kapabla att göra. (Beetham, 1991). Detta leder då till frågeställningen; Hur 

legitimerar en ”gäststat” sin makt? 
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2.7 Sammanfattning och Hypoteser 
 

Detta kapitel har belyst de teorier som används i denna uppsats.  Kapitlets första del började med 

en redogörelse av Max Webers definition av legitimitet. Weber förklara att det finns tre olika 

föreställningar om legitimitet och beroende på vad slags legitimitet det görs anfordran på, blir 

följden olika. Han delar in auktoritetstyperna efter den typ av legitimitet som den gör anspråk på. 

Webers tre typer av legitimitet är följande: Legal auktoritet, Traditionell auktoritet och 

Karismatisk auktoritet  

 

I andra delen av kapitlet presenteras David Beethams legitimitets teori. Enligt David Beetham 

innebär det som är legitimt en sedlig legitimitet hos maktrelationen. Att ha kunskap om 

legitimitet hjälper att förtydliga varför människor har de beräkningar de har i fråga om en 

maktrelation och varför organisationer med makt skiljer sig från varandra i olika nationer. 

Beetham delar in legitimitet i tre olika begreppet/element som kvantitativt fjärmar sig från 

varandra.  

 

En makt kan därför sägas vara icke-legitim på flera olika sätt och Beetham ger exempel på detta 

genom tre skilda fackuttryck: legitimitet, legitimitetsunderskott samt avlegitimering (se figur 2.1). 

 

Utifrån Beethams teori har författaren skapat följande hypoteser: 

 

• De som har auktoritet i Förenade Arabemiraten använder Sharia för att bibehålla 

makten. 

 

• Sharilagens konstitutionella ställning bidrar till att ledaren kan kontrollera medborgarna 

och behålla sin legitimitet. 
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3 ROBERT DAHLS DEMOKRATITEORI  
 

En del av uppsatsens syfte är att reda ut hur pass demokratiska ”gäststater” (FAE) är. Med 

anledning av detta har författaren använt sig av Dahls demokratiteori. Robert Dahl beskriver i 

sin teori olika kriterier som måste existera för att en stat skall kunna karaktäriseras som 

demokratiskt. Dahls teori kommer i denna uppsats att tillämpas som bedömningskriterier för att 

undersöka hur ”demokratiskt” Förenade Arabemiraten är. Robert Dahls teori är baserad på det 

västerländska samhället för att se skillnaderna mellan österländskt och västerländskt syn på 

demokrati, kommer Dahls teori att tillämpas. I en ”gäststat” bör de överordnade och 

underordnade följa reglerna. 

 

Demokrati betyder folkstyre, dock behövs en styrelseprocess för att kunna styra folkgrupp 

(Hauge, Harrop & Breslin, 2000). Dahl menar att det behövs förslag och direktiv för att 

människor ska kunna nå sina mål och därmed är medborgarna förpliktade till att följa lagar och 

regler i enighet med Beethams första kriterium, enligt vilka det kan utdömas straff för den som 

bryter mot riktlinjerna. Grundantaganden för ett politiskt system medför bland annat att 

förpliktande beslut kan fattas av personer som är underordnade besluten, vilket innebär 

sammanslutningens representanter. I gruppen ska det finnas jämlikhet. Ingen medlem ska behöva 

bevisa att denna har behörighet att företräda sina egna intressen. Dock finns det situationer då 

fördelningen bör ske efter förtjänst, därför är det inte nödvändigt att alltid fördela jämlikt (Dahl, 

1999) 

 

Robert Dahl har i sin teori ett normativt tillvägagångssätt för att förklara demokratiskt legitimitet. 

Dahl antar att en grupp människor vill åstadkomma en politisk organisation. Vidare antar han att 

grundantagandena för demokratisk politik ordning berör samtliga representanter i gruppen. 

Eftersom gruppens medlemmar är godtagbara, bör dessa sålunda bilda en demokratisk ordning. 

Således bör också den process genom vilken demos (gruppens medlemmar) fattar sina beslut 

uppfylla vissa bedömningsgrunder. Dahl menar att om gruppmedlemmarna accepterar 

grundantagandena, så måste de också rimligen acceptera kriterierna och omvänt gäller att, om 

kriterierna förkastas, förkastar man ett eller flera av grundantagandena. Med denna teori har 

Robert Dahl i sin bok Demokratin och dess antagonister tagit fram fem kriterier som är normer 

utifrån vilka man bör värdera de politiska procedurerna i en sammanslutning där 

grundantagandena gäller. En process som uppfyller dessa kriterier bra skulle vara ett till fullo 

legitimt och demokratisk styre och sammanslutningen vore fullständigt demokratiskt styrd (Dahl, 

1989).  Kriterierna kommer att presenteras på de kommande sidorna under varsin rubrik. 
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3.1 Effektiv Deltagande 
 

Fram till att förpliktande beslut tas bör medborgarna under hela processen ha lika möjligheter att 

uttrycka vilket slutgiltigt avgörande de föredrar. De måste ha användbara och lika möjligheter 

både att föra upp frågor på dagordningen och att rekommendera det ena avgörandet framför det 

andra. Att avhända en medborgare användbara möjligheter till effektivt deltagande innebär att 

dennes preferenser inte kan tas med i beräkningen, eftersom de är okända eller felaktigt 

uppfattade. Detta innebär i sin tur att man avvisar principen om lika hänsyn (Dahl, 1999). 

 

3.2 Lika rösträtt vid slutgiltigt avgörande 
 

Under beslutsfattandet måste varje medborgare garanteras lika möjligheter att uttrycka ett val 

som väger lika tungt som samtliga andra medborgares enskilda val. Vid det slutgiltiga 

fastställandet utgör endast dessa val grunden för beslut. Dessa val manifesterar sig i det vi kallar 

för omröstning och därför kan detta kriterium sägas kräva lika inflytande eller lika rösträtt vid det 

slutgiltiga avgörandet. Något som liknar det här kravet har varit kärnan i all demokratisk teori 

och praktik ända sedan antikens dagar. Kravet vilar på den praktiska bedömningen att det är 

nödvändigt med lika rösträtt för att principerna om jämlikhet i sig och förutsättningen om 

personlig autonomi ska kunna upprätthållas bland medborgarna. Utan det kravet skulle 

medborgarna riskera ständigt ökande potentiella skillnader gällande deras inflytande över 

besluten. Det skulle inte finnas någon sista instans där medborgarna som politiskt jämställda 

skulle kunna avgöra om lika hänsyn tagits till deras intressen, så som de själva uppfattar dessa. 

Precis som skillnader i övriga tillgångar kan gynna vissa intressen och missgynna andra, skulle 

olika rösträtt kunna fungera kumulativt och bryta mot principen att varje medlems intressen 

förtjänar lika hänsyn (Dahl, 1999) 

 

3.3 Upplyst förståelse 
 

Varje medborgare bör ha adekvata och lika möjligheter att upptäcka och begrunda det val som 

bäst tjänar dennes intressen (inom den tidsram som tvånget att fatta beslut i frågan medger). Det 

skulle kunna hävdas att upplysningen inte har något med demokrati att göra men detta är inte 

riktigt sant; eftersom demokrati brukar betraktas som ett system där det är troligare att folket får 

vad det vill ha eller tror vara bäst jämfört med andra system som förmyndarskap där en elit 

bestämmer vad som är bäst, så måste de vara upplyst i varje fall till en viss grad. Demokratins 

förespråkare har utan undantag erkänt detta och betonat att vägen till en upplyst demos går via 

utbildning och offentlig diskussion. Detta kriterium innebär att alternativa procedurer för 

beslutsfattande bör värderas utifrån medborgarnas möjligheter att skaffa sig insikt om mål och 
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medel, om vad som ligger i dennes intressen samt förståelse för de förväntade konsekvenserna av 

olika alternativ – inte bara för egen räkning utan även för alla andra inblandades del. Om 

medborgarnas intressen kräver det gemensamma bästa bör också medborgarna ha möjlighet att 

skaffa sig insikter om vad som är allmännyttigt (Dahl, 1999) 

 

3.4 Kontroll över dagordningen  
 

Om en sammanslutning uppfyller alla de tre kriterier som nämnts ovan, vore det adekvat att 

betrakta den som fullständigt demokratisk vad beträffande dess dagordning och i förhållande till 

dess demos. Kriterierna skall förstås som aspekter på det ur demokratisk synpunkt bästa möjliga 

politiska systemet. Onekligen kan inga faktiska system förväntas tillfredsställa kriterierna helt 

och hållet men de kan bedömas som mer eller mindre demokratiska, som bättre eller sämre i 

förhållande till hur väl de uppfyller kriterierna. Formuleringen att systemets styrs genom en fullt 

demokratisk process beträffande dess dagordning och i förhållande till dess demos antyder att 

kriterierna inte är fullständiga. De två kvalificerande uttrycken tyder på möjligheten av 

begränsningar att det demokratiska beslutsfattandet bara omfattar en begränsad dagordning eller 

att det svarar mot intressena hos en mycket exklusiv del demos. Demos måste ha exklusiv 

möjlighet att bestämma hur ärenden skall föras upp på den demokratiska beslutsprocessens 

dagordning ((Dahl, 1999) 

 

3.5 Allomfattande medborgarskap 
 

Kriterierna om slutlig kontroll kompletterar kraven på en demokratisk process i förhållande till 

demos men dess utsträckning skulle kunna variera. Problemet är vilka människor som har ett 

rättmätigt krav på att räknas som demos och vilka gränser det finns för sammanslutningens 

kontroll. Demos måste, enligt Dahl, omfatta alla vuxna medlemmar av gruppen. En 

sammanslutning som definierar mentalt handikappade som omyndiga, för att utesluta deras 

rättigheter, bryter mot de villkor som säger att ingen får uteslutas (Dahl, 1999) 
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3.6 Majoritetsprincipen enligt Dahl 
 

De flesta som förespråkar demokrati, även motståndarna, betraktar majoritetsprincipen som en 

given del av demokratiprocessen. För att kunna ta beslut bör majoriteten stödja fastställandet, 

men det finns också individer som argumenterar för att det är tillräcklig grund för att kunna 

instifta lagar. Alltså, behöver det inte existera enighet för att en lag ska och vara giltig även de 

som inte stödjer den. Det viktigaste är dock att majoriteten stödjer fastställandet. De viktigaste 

generella argumenten för majoritetsprincipen är enligt Dahl följande (Dahl, 1999): 

 

1. Största möjliga självbestämmande för så många som möjligt. 

2. Alternativen är anonyma, omröstningsproceduren är neutral och beslutet leder till en 

positiv respons. 

3. Majoritetsbeslutet leder oftare till korrekta beslut, inte för att de är mer sanna, utan för att 

en majoritet bör ha bästa vetande i det beslut som fattas. Med majoritetsbeslut maximeras 

nyttan.   

4. Med majoritetsbeslut maximeras nyttan. 

 
3.7 En demokratisk process 
 

Under den första demokratiska förändringen (gamla grekland) uppkom nya mönster och 

inställningar som gjorde det möjligt för många fler att styra i demokratiska eller republikanska 

stadsstater. Utvecklingen förde med sig att demokratiska idéer i större omfattning applicerades på 

nationella stater, vilket ledde till att demokratins institutioner ersatte äldre institutioner och 

uppfattningar som bevarat den republikanska stadsstaten. Dahl argumenterar för att den 

demokratiska processen är överlägsen andra statsskick i minst tre avseenden (Dahl, 1999) 

 

1. Främjar den frihet som inget annat tänkbart alternativ, både i form av individuellt och 

kollektivt självbestämmande och genom den moraliska autonomi som processen medför.  

 

2. Främjar processen människors utveckling när det kommer till deras förmåga till 

självbestämmande, ansvarstagande för sina val etc.  

 

3. Är processen det säkraste sättet för människor att tillvarata egna intressen och värden som 

de delar med andra. 
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Den snabba framväxten av överstatliga aktörer och betydelsen av deras beslut håller nere 

nationalmedlemmarnas potentialer att kontrollera definitiva frågor genom statsmakten. Dahl 

hävdar att de transnationella styrkorna i framtiden kommer att fortsätta försvaga den nationella 

autonomin. Detta skulle medföra att ett lands befolkning, som tidigare statsstatens (gamla 

grekland), kommer att förlora kontrollen över viktiga beslut. Dahl menar också att för att få ett 

rimligt perspektiv på denna förändrig måste det påpekas att nationalstatens suveränitet alltid haft 

starkare natur av föreställning än av fakta. Internationella konflikter, allianser, krig, etc., har visat 

hur ofullständig alla staters autonomi i grunden har varit. Det finns flera möjligheter att jämka det 

demokratiska tänkandet till den nya utvecklingen - från demokrati i en nationell stat till en 

demokrati i den transnationella staten. Demokratiska överstatliga och politiska sammanslutningar 

är enligt Dahl väldigt små. Beslut som är utanför landets kontroll kommer förmodligen att fattas 

av representanter som utnämnts av den nationella regeringen. Sambandet till demos kommer att 

vara svagt och den demokratiska processen ännu svagare i rådande demokratier (Dahl, 1999). 

Detta leder till frågeställningen; Hur pass demokratiskt kan en ”gäststat” vara? 

 

Eftersom majoriteten av Förenade Arabemiratens befolkning är praktiserande muslimer kan det 

påstås att de stödjer fastställandet av den islamiska lagen enligt Dahls majoritetsprincip. 

Dessutom är, enligt de muslimska arabiska folken, islam och dess regler det mest demokratiska 

som existerar. Därmed är det sagt att islam enligt Förenade Arabemiraten är lika med demokrati 

och inget annat kan vara mer demokratiskt än Guds egna ord enligt den muslimska befolkningen i 

Emiraten. 
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3.8 Sammanfattning och Hypoteser 
 

Detta kapitel har presenterat Robert Dahls demokratiteori. Dahl menar att ett samhälle måste ha 

vissa kriterier för att kunna vara legitimt och kunna beaktas som demokratiskt. Enligt Dahl skall 

en demokrati ha följande egenskaper: 

 

• Effektive deltagande 

• Lika rösträtt vid slutgiltigt avgörande: 

• Upplyst förståelse 

• Kontroll över dagordningen 

• Allomfattande medborgarskap 

 

Utifrån Robert Dahls legitimitets teori har författaren skapat följande hypoteser: 
 

• Demokrati kan inte uppnås i Förenade Arabemiraten enligt Dahls kriterier eftersom 

demokratin definitionsmässigt står i polemik med Sharialagen 

 

• En omvandling till demokrati i Förenade Arabemiraten skulle innebära ett 

undergrävande av ledarens makt och legitimitet. 
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4 FÖRENADE ARABEMIRATEN  
 

I detta kapitel kommer först allmän fakta om Förenade Arabemiraten presenteras. Sedan 

presenteras statens rättsregler och Sharialagen förklaras utförligt. Vidare beskrivs skillnaden 

mellan de sekulära och religiösa lagarna i det Emiratiska samhället. Därefter följer en djupgående 

presentation av hur makten och det politiska systemet är uppbyggt i Förenade Arabemiraten samt 

massmedians roll i samhället. Slutligen ges en överblick av statens gästarbetare samt hur deras 

livssituation ser ut. 

 
4.1 ”DEN KVASIDEMOKRATISKA STATEN” 
 

Förenade Arabemiraten (FAE) är en federation som bildades 1971 av de sju emiratena Abu 

Dhabi, Dubai, Sharja, Ajman, Ras Al-Khaima, Umm Al-Qaiwain och Fujairah (Hyltmark, 1998). 

Landet är beläget vid Persiska viken och Arabiska Golfen och gränsar i norr till Iran, i söder till 

Saudiarabien och Sultanatet Oman, och i väst till Qatar. FAE:s största stad är Abu Dhabi som 

utgör 85 procent av landets yta och som dessutom är landets huvudstad (Internet 4). Landets 

befolkningsmängd är fyra miljoner varav 80 procent av är utländska medborgare. I FAE är den 

praktiserande religionen Islam där 80 procent av befolkningen är sunnimuslimer och 16 procent 

shiamuslimer. Landets huvudspråk är Arabiska, engelska, hindu, urdu och farsi. Arabiska och 

farsi talas i störst utsträckning men engelska används som handelsspråk (Hyltmark, 1998) och 

(Internet 3). Emiratens valuta heter Dirham (AED), dock accepteras även Amerikanska Dollar. 

Federationens statsöverhuvud och president är Sheikh Zayed bin Sultan Al-Nahyan som har sitt 

säte i Abu Dhabi (Internet 3). 

 

Stora delar av området hörde till det persiska kungadömet Hormuz som övervakade inloppen till 

Persiska viken och huvuddelen av handeln vid viken under europeisk medeltid. Senare när 

portugiserna fann sjövägen till Indien fick Persiska viken en utsträckt strategisk betydelse för 

handeln mellan medelhavsterritorierna och Indien. På 1500-talet nådde portugisiska skepp fram 

till regionen. Detta medförde att de kommande decennierna lyckades portugiserna lägga skatt på 

handeln i Persiska viken. Detta handelsmonopol dämpades emellertid snabbt på grund av lokala 

resningar och ökad rivalitet från holländarna, som senare blev utkonkurrerade av britterna 

(Crocetti, 1996). 

 

År 1958 hittades oljefyndigheter i Abu Dhabi. Under denna tid bestod fortfarande området mest 

av sandöken. Knappt tio år senare upptäcktas dessutom olja i Dubai och Sharja. I takt med att 

intäkterna från oljeexporten ökade startade uppbyggnaden av samhället och emiraten knöts 
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starkare samman. År 1971 formade sex av de sju emiraten den självständiga federationen 

Förenade Arabemiraten. Inte långt efter anslöt sig även Ras al-Khayma. Skyddsfördragen med 

Storbritannien kompenserades med vänskapsfördrag som innebar att emiraten gick från en form 

av kolonial status till en självständig federation (Internet 5) 

 

Den ekonomiska förbättringen utvecklades under resten av 1970-talet och under decenniets sista 

fem år ökade tillväxten med hela 16 procent per år. Landets ledning gjorde genomgripande 

investeringar i infrastruktur som vägar, el- och vattenanläggningar, hamnar, sjukhus, skolor etc. 

och en tjänstesektor började formas. När priserna på olja steg år 1974 uppkom problem i form av 

överhettning av oljehandeln. Landets inflation steg med hela 30 procent om året men, trots detta 

kunde man behålla den ekonomiska tillväxten tack vare importerad arbetskraft (Internet 5). 

 

4.2 RÄTTSREGLER 
 

Eftersom Förenade Arabemiraten är ett muslimskt land kommer en redogörelse för Sahrialagen 

(rättsregler) att kunna ge en bättre förståelse på hur ”gäststaten” styrs. 

 

Enligt Nationalencyklopedins ordbok är en regel/bestämmelse ”något som blivit fastlagt såsom 

styrande eller bindande i form av lag, förordning etc.”.  Sedan 1978 har Förenade Arabemiraten 

ett enhetligt domstolväsen som behandlar civilrättsliga mål. Eftersom landets lagar är baserade på 

den islamiska lagen, är alla domstolar skyldiga till att ta hänsyn till den islamiska 

sharialagstifningen. Speciella sharia-domstolar finns för att döma i mål som gäller följande brott: 

Mord, Stöld och Äktenskapsbrott. 

(Internet 4).  

 

Generellt följer all arabstater samma filosofi när det gäller straff för brott ”Öga för öga, tand för 

tand” detta uråldriga ordspråk var även existerande innan religionen islam föddes. Under 

århundrade har detta ordspråk följt med och är nu en del av den islamiska tron. De islamiska 

rättsreglerna är baserade på Sharialagen men, det bör påpekas att varje islamiskt land praktiserar 

dessa lagar ur et eget perspektiv, det vill säga lagarna är anpassade från land till land men består 

av samma grund (Hjärpe, 2005). 
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4.2.1 Mord 
 

Mord är det brott som inom islam ger hårdast straff. En person som är dömd för mord (med mord 

menas en handling som är brutal genomförd av eget intresse, alltså räknas inte ett mord som 

dödande med avsikt om till exempel detta har beordrats av regeringen etc.) får ofta samma dom 

som sitt brott det vill säga denne döms till döden. I många aspekter av det islamiska rättsväsendet 

syns en tydlig skillnad mellan dömande av män och kvinnor. Men just för mord är straffen den 

samma och lika hårt för båda könen. Om en individ döms för mord kan denne komma undan sin 

dödsstraff endast genom att den drabbade familjen ger sin förlåtelse. Dessutom måste den dömde 

betala en viss summa så kallad Dijeh (skadestånd). Hur mycket skadeståndet är varierar från fall 

till fall men oftast blir det en högre Dijeh för män än kvinnor eftersom mannen oftast är familjens 

försörjare. Trots detta måste den dömde fortfarande avtjäna sitt fängelsestraff. Detta beror på att 

inom islam kategoriseras förlåtelse i två olika delar just när det gäller mord. Den första och 

viktigaste är den som är nämnt ovan, den drabbade familjens förlåtelse. Den andra kategorin är 

samhällets förlåtelse. Även om den drabbades familj har förlåtit den dömde så betyder inte att 

samhället har gjort det samma. Fängelsestraffet beaktas som samhällets sätt att aga den dömda 

och på samma sätt påpeka att en handling som mord inte är acceptabelt. Emellertid är inte 

fängelsetiden så långvarigt men även här varierar längden på fängelse straffet från fall till fall. 

Det måste dock påpekas att det finns vissa skillnader mellan att bli dömd för mord och för dråp. 

Straffen är hårdare för mord men även dråp kräver en förlåtelse från den drabbades familj och en 

lägre Dijeh ges. Skillnaden är dock att om den drabbades familj vid dråp inte skulle förlåta den 

dömde riskerar denne inte dödsstraff utan blir dömd till en tid i fängelse eller 

samhällstjänstgöring (Hjärpe, 2005). 

 

4.2.2 Stöld 
 

Den som döms inom islam för stöld riskerar att få händerna avkapade eller fängelse. Emellertid 

finns det vissa kriterier som måste uppfyllas för att en sådan handling skall ske. Den som döms 

kan få sina händer avhuggen om denna har gjort sig skyldig till ett väpnat rån, förstört privat 

egendom etc. Alltså blir konsekvensen av alla planerade rån avhuggning/kapning av händer. Det 

finns dock situationer då den som blivit dömd till stöld kan skonas från amputering av sina 

händer. Om den dömde har stulit för att dennes familj är hungriga eller i behov av något som t.ex. 

Kläder, skor etc., så skonas denne från denna brutala straff. Alltså är det fel inom islam att straffa 

någon som är behövande och som har handlat där efter. Trots att amputering av händer är den 

straff som tillhör stöld så är denna handling ytters ovanligt. Det finns dock ett land i världen där 

avkapning av kroppsdelar förekommer och detta land är Saudiarabien. Det mest förekommande 
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straffen för stöld är emellertid fängelse. Straff vid stöld inom islam är detsamma för män som 

kvinna (Hedin, 2001). 

 

4.2.3 Äktenskapsbrott 
 

Inom islam är alla utomäktenskapliga sexuella kontakter förbjudna. Om den kvinna och en man 

skulle utöva sexuella handlingar med varandra utanför äktenskapet är straffet för denna aktivitet 

100 stycken piskslag för var och en av dem. Emellertid måste detta kunna bevisas. Om ett äkta 

par skulle vara varandra otrogna är straffet för deras handling döden. För mannen är straffet 

avrättning och för kvinnan stening enligt islamiska lagen men detta är ytters ovanligt eftersom 

just lagen om otrohet innehåller många olika punkter där alla måste uppfyllas för att man ska 

göra sig förtjänt av en sådan straff (Shiratzki, 1993). Dock måste det påpekas att stening inte är så 

vanligt i de islamiska staterna eftersom varje stat har anpassade regler till just sitt land och efter 

egen tolkning. För att dömas döden måste både mannen och kvinnan ha fyra vittnen som kan 

stärka parternas ord. Dessa vittnen skall vara ”neutrala” det vill säga inte ha någon dold agenda 

bakom sitt vittnesmål.  Om någon av parterna inte skulle kunna få fram fyra vittnen som 

verkligen stärker det som påstås, blir straffet för denna gärning offentlig förnedring genom 

piskning. Det har förekommit ibland att det endast funnits tre vittnen och man har inte kunnat 

hitta en fjärde detta har lett till att de tre vittnena blivit straffade med piskslag. Om en man eller 

kvinna misstänker sin make/maka för otrohet och påpekar detta i en domstol måste detta stärkas 

med tre andra vittnen som säger exakt samma sak. Om en fjärde vittne inte hittas blir 

konsekvensen av dennes handling 100 piskslag och ett ”svart register” som innebär att ingen 

domstol i landet kommer någon sin att tro på något ord han säger igen. Ett gift par inom islam 

kan endast anklagas för otrohet om de lever ihop. Om till exempel mannen eller kvinna har rest 

bort för ett oviss tid och något under denna tid sker, räknas detta som äktenskapsbrott men, 

straffet är dock inte lika hårt (Hjärpe, 2005). 

 

4.3 Sekulära och Religiösa Lagar 
 

I Förenade Arabemiraten tillämpas idag två huvudsakliga lagar. 

 

• Traditionella lagarna 

• Sharialagen 

 

Traditionella lagarna är de urgamla lagar som har funnits i landet sedan årtusenden tillbaka och 

som formar landets samhällsmoral och som ligger i linje med nationens islamiska lagar. Den 
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andra lagen som landet tillämpar är den islamsiska lagen som hela nationens rättssystem är byggd 

på nämligen Sharialagen (islamiska lagen). Sharia omfattar alla juridiska aspekter enligt en 

modern tolkning, såsom civilrätt, offentligrätt, offentlig och internationell rätt. Men Sharia 

omfattar också regler som enligt ett västerländskt sätt att tänka inte faller inom juridikens 

områden utan snarare hör till religionens eller det sociala livets område (Schiratzki, 1993). 

Enligt shi’itisk uppfattning finns det fyra rättvetenskapliga källor som Sharialagen är hämtad 

ifrån: Sharia, Sunnah, Limja och Qiyas. Sharialagen kommer direkt från Koranen och är landets 

viktigaste och mest tillämpade lag. Den islamiska lagen är den som ses som en guide och 

vägledning i det vardagliga livet. Sunnah är en samling av profetens skrifter som har förts vidare 

från generation till generation. Den tredje källan till lagen är Ijma som är erhållen från 

överenskommelser och lösningar till religiösa problem som inte tas upp i Shariah eller Sunnah 

lagen. Den fjärde och sista källan där lagen hämtas från är Qiyas som är skriven genom 

resonemang av överensstämmelser och som används då beslut inte kan fattas utifrån de andra tre 

lagarna (Crocetti, 1996). 

 

De som står inför rätta i Shariadomstolar är oskyldiga tills åklagaren har motbevista detta. För att 

den anklagade ska kunna dömas skyldig måste fyra ögonvittnen vara närvarnade. Båda parter har 

rätt att överklaga en dom till en högre domstol om de inte är nöjda med domstolens utslag.  Det är 

bara de som är inblandade i ett mål som vistas i domstolen eftersom det inte finns någon jury och 

endast en domare. Om domaren av någon anledning inte kan delta vid rättegången kan han 

begära den försvarande parten att svära en ed för att bekräfta sin oskyldighet. En kristen svär den 

kristna eden en muslim den muslimska eden. Om personen i fråga skulle vägra svära eden gör 

denne sig automatiskt skyldig till brottet. Denna metod fungerar i Förenade Araemiraten eftersom 

ljuga under ed innebär att man kommer att hamna i helvetet enligt den islamiska lagen. Det finns 

fortfarande inga lagstiftningar för kriminalitet. Sådana lagar är under utveckling, men tar långt tid 

att komplettera eftersom lagrarna måste godkännas av majoriteten av härskarna (Crocetti, 1996). 

 

När det gäller emiratens gästarbetare så behandlas dessa vid en brottslig gärning annorlunda än 

federationens egna medborgare förutsatt att dessa gästarbetare är icke muslimer. Idag finns en 

civil kriminell kod som följs när det handlar om utländska gästarbetare. Västlänningar 

särbehandlas under denna speciella kod som är mer anpassad till den västerländska lagen. Det är 

ytters ovanligt att en västerlänning döms av en Shariadomstol. Emellertid finns det undantag då 

det gäller mord, skilsmässa och våldtäkt. Vanligtvis är straffet för brott av en västerlänning 

deportering från landet under en viss tidsperiod eller för alltid beroende på brottes karaktär. Dock 

kan en västerlänning bli dömd av en Shariadomstol utan sitt lands, dvs. ambassadens närvarnade 

(Crocetti, 1996). 
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Emeratborna har oftast en liberal syn på de utländska medborgarnas aktiviteter. Befolkningen i 

FAE har ingen önskan att argumentera om politiska skiljeaktiviteter utan har en god tolerans och 

accepterar att människor har olika värderingar. Trots detta finns det inga garantier och som en 

”gäst” i Förenade arabemiraten måste denne vara medveten om att han/hon inte har samma 

rättigheter som vanligtvis är självklara i det egna hemlandet. Den mest förekommande 

brottsligheten bland ”gäst” medborgare/arbetare är alkoholkonsumtion. Straffet för denna 

sysselsättning är oftast piskning, fängelse, böter eller en blandning av alla straffen (Ibid). 

 

Av emiratens fyra miljoner invånare är dag är 96 procent av den totala population, 

ursprungsbefolkning och gästarbetare muslimer. Av dessa är 80 procent sunnimuslimer och 16 

procent shia muslimer. Muslimer döms automatiskt i Sahriadomstolen. Deras brott blir oftast 

välpublicerade i media och på detta sätt är de brott som begås mycket uppmärksammade. Genom 

att framställa den kriminelle som ett monster blir det lättare för lagens män att döma en brottsling 

till döden. Detta är en hård lag i ett land som har haft en hård uppkomst (Crocetti, 1996). 
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4.4 MAKTENS GRUND I FÖRENADE ARABEMIRATEN 
 

Förenade Arabemiraten har sju härskare som kallas emirer, och dessa har all makt för sin del av 

emiraten. I de enskilda emiraten avgörs många frågor i dagliga rådslag, Majlis, där emiren rådgör 

med sina medarbetare. I landet betyder informella familjeband mer än officiella titlar och 

positioner (länder i fickformat). Detta kan belysas mer genom att se på de namn som fyller olika 

politiska positionerna i landet. Familjerelationer styr förändringar i landets ledning och det är 

svårt att få insyn i maktstriderna inom den politiska eliten. Den starkaste förespråkaren för 

fortsatt samordning inom federationen är Abu Dabi (Internet 7).  Se bilaga 2. Emiraten uppträder 

utåt sett som en enhet, både inom diplomati och i internationella och regionala 

organisationer/(Länder i fickformat). 

 

Vid självständigheten år 1971 godkände FAE ett tillfälligt federalt styrelsesätt som år 1996 blev 

permanent. I enlighet med denna författning utgör härskarna i de sju emiraten tillsammans ett 

federalt råd, Högsta rådet, som har den högsta makten i federationen. Vid beslut i rådet har 

härskarna i Abu Dhabi (president) och Dubai (premiärministern) vetorätt. Högsta rådet utser 

presidenten och till idag har det alltid varit emiren av Abu Dhabi och vicepresidenten som hittills 

alltid varit emiren av Dubai bland sina medlemmar. Mandatperioden för dessa båda poster är fem 

år, dock får samma person väljas igen ett obegränsat antal gånger. Det är presidenten för 

federationen som utser premiärministern och den federala regeringen. Regeringens främsta 

uppgift är att ta hand om landets utrikespolitik, finansväsen, kommunikationer, postväsen samt 

försvar (Internet 5). 

 

Förenade Arabemiraten har inget direkt parlament, dock finns det ett rådgivande parlament, 

Federala nationella rådet (The National Council), vars 40 representanter utnämns av härskaren i 

varje emirat. Det federala nationella rådet diskuterar lagförslag och den federala budgeten. Även 

utfrågningar av ministrar sker, men rådet har inte någon lagstiftande makt. Det största av 

emiraten som är Abu Dhabi har en egen regering och en rådgivande församling som liknar den 

federala samt lokal förvaltning. De mindre emiraten dvs. alla utom Abu Dhabi och Dubai har 

bara lokal administrationer, som ansvarar för till exempel vatten- och elförsörjningen (Ibid). 
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4.5 THE NATIONAL CUONCIL - ” NATIONELLA RÅDET” 
 

FAE är en federation som består av sju emirat där Abu Dhabi och Dubai är de viktigaste. 

Förenade Arabemiraten representeras av ”Nationella rådet” som består av 40 utnämnda 

medlemmar som representerar de olika emiraten (Internet 6). Det nationella rådets platser är 

uppdelat som följer: 

 

Tabell 3.1 Antal platser i Nationella rådet 
 

Emiraten 

 

Antal Platser i Nationella 

Rådet 

Abu Dhabi  8 

Dubai 8 

Sharjah 6 

Ras Al Khaimah 6 

Ajman 4 

Umm Al Quwain 4 

Fujairah   4 

 

Källa : (http://www.almajles.gov.ae/eindex.asp) 

 

Rådet har endast möten då de blir inkallade och befallna för en specifik orsak av federationens 

president. Om rådet inte är kallad till att hålla sitt årliga möte (innan den tredje veckan i 

november), kommer rådet att ipso facto (genom sig själva) den tjugoförsta november att ha sitt 

möte (Internet 7). 

 

Med överstämmelse av konstitutionen, skall federationens president anordna den årliga sessionen 

med rådet där han ska framföra ett tal. Talet skall ge en överblick om den nuvarande situationen i 

landet och viktiga händelser som har skett under det gång året. Därtill skall en resumé ges på de 

projekt och reformer som är planerade för federationen att genomföra (Internet 7). 

 

Rådet har endast en rådgivande roll. Presidenten och vicepresidenten väljs av Högsta Rådet ( the 

Supreme Council of Rulers) som består av de sju emiratens regenter. Regeringen (Council of 

Ministers) leds av en premiärminister. Presidenten utser premiärministern och den federala 

regeringen. Det finns inga politiska partier, fackföreningar eller intresseorganisationer och 

parlamentariska val förekommer inte (Internet 8). 

http://www.almajles.gov.ae/eindex.asp
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Under första veckan av rådets möten ska rådet forma de kommittéer som är nödvändiga för deras 

kommande aktiviteter. Medlemmar från varje kommitté skall väljas med propotionellmajortitet. 

Komittéerna har befogenhet att ta över autoriteten,  dvs ta över rådets arbetsuppgifter när dessa är 

på semsmeter för att senare kunna informera dem på kommande möten. Rådet skall också vid 

början av varje årsmöte och vid ledningens rekommendation, besluta om de ska behålla 

kommittéernas struktur som de är, eller göra de tillägg som är lämpliga (Internet 7).  

 

4.6 NATIONELLA RÅDETS PERMANENTA KOMMITTÉER 
 

Tabell 3.2 Komitéerna och dess medlemsantal 

 

Kommittéer Antal 
medlemmar 

Kommittén för interna angelägenheter och försvars 7 

Kommittén för finansiella, ekonomiska och industriella angelägenhet 7 

Kommittén för lagstiftande och rättsliga angelägenheter   7 

Kommittén för utbildning, ungdom, information och kulturella angelägenhet 7 

Kommittén för hälsa, arbete och social angelägenhet 7 

Kommitté för utländska angelägenhet, planering, bensin, mineral resurser, 

jordbruk och fiske 

7 

Kommittén för islamiska angelägenhet, Awqaf (donation) och allmänna 

faciliteter, 

7 

Kommittén för protest och klagomål utredning 7 

Kommittén för brådskande angelägenheter, styrs av rådets talmannen och 

samtliga ordföranden från de ovannämnda kommittéerna. 

9 

 

Källa : (http://www.almajles.gov.ae/front/eBrief_Committee.asp) 

 

Rådet kan forma andra permanenta eller temporära kommittéer om detta är nödvändigt. De skall 

också ge det nya kommittén de befogenheter som krävs.   

 

Varje emirat har rätten att på valfrit sätt välja de medborgare som ska representera deras del av 

emiraten i det Federala nationala rådet (Federal National Council ). Mandatperioden för dessa 

representanter är två år som börjar räknas från och med det första mötet (Internet 7). 

Emellertid väljs oftast dessa av härskarna från varje emirat (Internet 4). 

 

http://www.almajles.gov.ae/front/eBrief_Committee.asp
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4.7 MASSMEDIA 
 

Massmedierna i Förenade Arabemiraten kontrolleras av informations – och kulturdepartementet. 

Enligt den nya presslagen som stiftades i början av 1980-talet är det förbjudet att kritisera landets 

ekonomiska, sociala och säkerhetsmässiga politik. Medierna i FAE använder en sträng 

självcensur men trots detta förekommer ingrepp från härkarna (de sju Shejkerna) i varje emirats 

del. Trots detta är massmedierna i landet i stor omfattning mer friare än många av Emiratens 

grannländer. Medborgarna får yttra sig om sina åsikter så länge detta inte är i opposition mot den 

politiska eliten eller landets lagar och regler. Att kritisera hur staten och dess lagar anses vara en 

ondskefull handling gentemot Guds ord och den muslimska tron, det vill säga Sharialagen som 

Emiratens konstitution är baserad på (Internet 5). 

 

4.8 GÄSTARBETARNAS TILLVARO 
 

Förenade Arabemiraten uppskattades i slutet av 1990-talet att har 10-20 procent av den totala 

populationen som jobbade och bara 10 procent av dem beräknades vara i lokala arbetskraften 

(Khalaf och Alkobaisi, 1999). Under det senaste decenniet har dock landets arbetskraft slagit 

rekord och mer och mer arbetskraft kommer in i staten (Crocetti, 1996).  

 

Utnyttjandet av de gästarbetare som befinner sig i Emiraten har setts som ett medel för att bygga 

upp det kapitalistiska samhälle som Förenade Arabemiraten idag klassas som. Dock ges en helt 

annan bild när de socioekonomiska faktorerna undersöks. Gästarbetarna kommer oftast till 

Emiraten från länder där levnadsstandarden inte är hög, mycket dåliga arbetsmöjligheter och låga 

löner erbjuds. Att arbeta hemifrån i nästan omänskliga förhållanden är det enda sättet som finns 

för dessa individer att försörja sina familjer som de lämnat bakom sig för och som de i framtiden 

hoppas kunna ge ett bättre liv. Emellertid är lönen de får i Emiraten väsentligt högre än vad de 

skulle kunna få i respektive hemland, men trots detta faktum är den knapp. Lönen är dock 

tillräcklig för att man skall kunna leva ett drägligt vardagsliv, därtill skicka besparingar hem till 

familjen varje månad. Som utomstående är det väldigt svårt att förstå det verkliga arbete 

emiratens gästarbetare genomför. Sanningen är den att om alla gästarbetare skulle flytta från 

federationens städer skulle Emiratens utveckling vara näst intill obefintlig (Khalaf och Alkobaisi, 

1999). 

 

Utveckling i Förenade Arabemiraten karakteriseras som dualt det vill säga en stigande ekonomi 

hand i hand med en enorm modernisering. Den hastiga utvecklingen och globaliseringen i 

regionen har påverkat samhällets form enormt inte minst invandringen av arbetskraft. Generellt är 
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lönerna mycket, mycket högre för de få araber (ursprungsbefolkningen) som jobbar i landet vilket 

utgörs av ca 11 procent. En studie baserad på Förenade Arabemiratens socioekonomiska situation 

visar att: 

 

• Asiatiska arbetare är betraktade som mer erfarna än arabiska arbetare. 

• Asiater accepterar en längre lön  

• De är beredda att at bo och jobba under tuffa förhållanden 

• De är karakteriserad som lydiga och lätta att ha och göra med  

• Förenade Arabemiraten följer det kapitalistiska fria markandsmönster vilket medför att 

billigt arbete medför större vinster for landet. (Khalaf och Alkobaisi, 1999). 

 

Gästarbetarna i FAE kan klassificeras i två huvudgrupper: 

 

• Arbetare 

• Välutbildade 

 

Gästarbetarna utgör den största delen av federationens population. De består av blandade 

nationaliteter som, indier, pakistanier, afghaner och andra asiatiska subkontinenter. Arbetarna 

lever oftast avskilt från den resterande populationen och kontakt med dessa bör helst undvikas. 

Deras arbetssysslor består av städning på gator, vattning av odlingsfält, omhändertagande av djur 

och prostitution. Många av gästarbetarna befinner sig i Förenade Arabemiraten illegalt och måste 

därför oftast acceptera vilket jobb erbjudna de än får (Khalaf och Alkobaisi, 1999). 

 

Emiraten har en ganska liberal syn på illegal invandring dock ändras denna åsikt när relationen 

mellan Arabvärlden och den Asiatiska världen blir ”orolig”. I sådana situationer utvisas 

emigranterna till sina hemländer. Gästarbetarna består mestadels av män som arbetar i 

federationen utan sina familjer eftersom den låga lönen de får inte räcker till att försörja sig själva 

och sina familjer tillsammans. Emellertid tjärnar de tre till fyra gånger mer än i emiraten än vad 

de skulle gör i sina hemländer. Levnadsstandarden för gästarbetarna är näst intill omänskliga. Så 

många som tolv personer kan bo i ett rum tillsammans. Oftast arbetar dessa män till de är 

pensionärer för att sedan återvända hem till sina familjer och hemländer för att kunna leva ett 

värdigt liv. En undersökning har visat att en gästarbetare under hela sin vistelse i Emiraten åker 

hem två till tre gånger vilket är väldigt lite med tanke på den tidsperiod de vistats i Förenade 

Arabemiraten (Khalaf och Alkobaisi, 1999). 
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Att se västerlänningar för dessa arbetare är mycket exotiskt. Oftast har de inte någon personlig 

perception om dem. Det enda uppfattning de har är det de sett på TV, filmer, tidningar etc. 

Gästarbetarna får inte ha ögonkontakt med kvinnor eftersom detta kan tolkas som inskränkande. 

Den enda ögonkontakt som sker mellan en arbetare, västerlänning eller en kvinna är när denne 

har något att fråga eller behöver hjälp med något (Ibid). 

 

De gästarbetarna som är välutbildade har oftast mycket bra jobb med höga löner och ett liv full av 

möjligheter. Dessa har oftast sina familjer med sig och deras barn gå i någon av Emiratens 

exklusiva internationella skolor. Kvinnliga välutbildade gästarbetare betraktas som mycket 

kompetenta och de behandlas med stor respekt. Oftast har de samma möjligheter som de skulle 

ha i sitt hemland. Den största och konkurrenskraftigaste skillnaden för en gästarbete i Emiraten är 

den höga ingångslönen. I vissa fall har en välutbildad ”gästarbetare” fått det dubbla i jämförelse 

mot sitt hemland (Khalaf och Alkobaisi, 1999). 

 

Förenade Arabemiratens stora andel av inflyttad arbetskraft beror på statens fördelaktiga 

löneavtal. Många av gästarbetarna lever dock under svåra arbetsförhållanden. Särskilt utsatta är 

de yrkesgrupper som innehar tunga arbeten som till exempel. byggarbetare, tjänstefolk etc. Dessa 

människor har kommit till Emirerna ifrån fattiga länder i Mellanöstern och Asien i ett försök att 

kunna ge sina familjer ett bättre liv, genom att skicka överskottet av pengarna hem till familjen så 

säkerställes således familjernas ekonomiska välstånd. Det finns emellertid en gästarbetar elit som 

skiljer sig markant från de ”vanliga” arbetarna. Dessa är oftast högutbildade och kommer ifrån 

världens olika hörn, för dessa medborgare innebär vardagen i Förande Arabemiraten ett liv i lyx, 

svindlande lönenivåer och en ekonomiskt säkrad framtid. 
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4.9 Sammanfattning 
 

I början av detta kapitel presenterades en historisk bakgrund till undersökningen av Förenade 

Arabemiraten. I den andra delen av kapitlen presenterades de islamiska lagarna som är hämtade 

direkt från den heliga skriften Koranen och som kallas för Sharia. Här skildras hur Mord, Stöld 

och Äktenskapsbrott hanteras enligt den islamiska domstolarna. Kapitlet fortsätter med att 

presentera de lagar som nyttjas i Förenade Arabemiraten. Landets lagar baseras på två 

huvudsakliga lagar nämligen: Traditionella lagarna och Sharialagen. 

 

Kapitlets näst sista del behandlar det politiska systemet i Förenade Arabemiraten. Här presenteras 

hur landet styrs, vilka/vem det är som styr och hur mycket makt varje del av statsstaterna har. 

Dessutom ges en tydlig bild på hur de Emiratiska ”parlamentet” är uppbyggt och vilka som 

besitter vilka positioner. I näst sista delen beskrivs massmedians roll i samhället och till sist ges 

en överblick av hur situationen är för gästarbetarna i Förenade Arabemiraten. 
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5 ANALYS - SLUTSATSER 
 

Genomgången av varje teori i uppsatsen utmynnar i uppställandet av fyra hypoteser. Dessa 

hypoteser lägger grunden för uppsatsens syfte, genom att antingen verifiera eller förkasta 

hypoteserna besvaras studiens syfte. 

 

5.1 Hypotes 1 
 
De som har auktoritet i Förenade Arabemiraten använder Sharia för att bibehålla makten. 

 

Förenade Arabemiratens ”Nationella Råd” har fasta och anrika traditioner som de tillämpar helt i 

enighet med Sharialagen. Hursomhelst fyller rådet ingen beslutande funktion utan de är endast 

rådgivande. Det är president -  och i mindre utsträckning vice presidenten - som innehar den 

verkställande makten. FAE s rättsregler utgörs av Sharialagen som i sin tur är en del av Koranen. 

Dessa regler har en stark grund i landets religion och historia och utgör en viktig del av 

vardagslivet. Eftersom majoriteten i FAE är muslimer kan Sharialagen tillämpas ganska 

friktionsfritt. Lagarna anses vara etablerade regler på både hur den islamiska religionen skall 

praktiseras och hur lagarna ska tillämpas. Dessutom delas dessa värderingar som finns i 

Sharialagen både av de ledande (De sju Sheikarna) och statens underordnade (Förenade 

Arabemiratens muslimska population). Muslimska arbetare är mer eftertraktade än andra 

gästarbetare eftersom dessa delar Emiratens värderingar och gör det lättare för landets politiska 

elit att behålla och kontrollera makten. I Emiraten förekommer inte några parlamentariska val och 

alla partier och intresseorganisationer är förbjudna. Befolkningen i Förenade Arabemiraten har 

begränsad yttrandefrihet när det gäller landets politiska system. Emellertid är det inget som 

stoppar dem att protestera mot styret genom civilolydnad demonstrationer och uppror. Faktum är 

den att de muslimska invånarna i Emiraten ger sitt samtycke för statens ledare och styre genom 

att acceptera den realitet som varit rådande i 30 år det vill säga att familjen bin Zayid al-

Nuhayyan suttit vid makten. Detta kan kopplas med Beethams tredje inslag av teori; uttryckt 

samtycke från de underordnade till maktrelationen. Tillämpningen av Sharialagen i Förenade 

Arabemiraten kan sägas skapa legitimt för om landets styre inte hade de underordnades samtycke 

skulle inte Sharialagen kunna tillämpas. Detta är anledningen till varför FAE är beroende av 

religiösa gästarbetare.  

 

Slutsats: Hypotesen kan verifieras eftersom tillämpningen av Sharialagen i Emiraten har visat sig 

vara viktig för att eliten ska bibehålla makten. 
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5.2 Hypotes 2 
 
Sharilagens konstitutionella ställning bidrar till att ledaren kan kontrollera medborgarna och 
behålla sin legitimitet. 
 
Implementering av lagar och regler är den första och mest grundläggande 

legitimitetsdimensionen. En makt är därmed legitimt om den utövas i enighet med lagar och 

regler. Emiratens president styr landet i enighet med dess lagar och regler och därför kan det inte 

påstås att Sharialagen eller presidentens ämbete är illegitimt. Den är legitim men dock 

odemokratiskt.  

 

Som redan nämnt styrs Förenade Arabemiraten med hjälp av den islamiska lagen. Presidents 

makt görs legitimt genom tradition/arv. Alltså kan Emiraten enligt Webers teori sägas vara en 

traditionell auktoritet det vill säga; styret i staten får sin legitimitet genom gamla principer och 

traditioner (Sharialagen) som anses vara heliga. Förenade Arabemiratens president Sheikh 

Khalifa bin Zayid al-Nuhayyan kan bibehålla sin legitimitet dels genom sitt namn och dels 

genom att han faktiskt blivit vald av de andra Sheikarna det vill säga the National Council, som 

representerar Emiratens totala minoritetspopulation (de 20 procenten). Dessutom är presidentens 

namn något som går i arv och detta medför att hans efterträdare i enlighet med Kornarens påbud 

är och kommer att vara Kalifer eller Emirer. Genom at välja en Kalif eller Emir till ledare 

garanterar landets styre populationen att de som sitter vid makten förfogar över de rätta 

egenskaperna för att utövar dem..  

 

Enligt Beetham är ett politiskt system legitimt om medborgarna i ett land inte har några 

invändningar mot det politiska styret. Han argumenterar vidare att ett styre anses vara legitimt om 

en stats politiska system är byggd på traditioner och landet idag fortfarande följer dessa genom att 

detta speglas i det reglerna . Det märks klart och tydligt att Förenade Arabemiratens politiska 

system är byggt på traditioner. Detta kan man påvisa genom att de praktiserar Sahrialagen både i 

politiken och i vardagslivet. Detta avviker från de västerländska demokratiska principerna. 

Dessutom klargör praktiseringen av Sharialagen varför ledarna i en stat som Emiraten innehaft 

regeringsmakten i över 30 år. Eftersom – säger Beetham – det är lättare för individer i stater att 

acceptera ett politikiskt system som är byggt på hävdvunna traditioner. Det har sin förklaring däri 

att lagar, bestämmelser och värderingar i sådana stater är de faktorer som både delas av landets 

ledning och dess medborgare och kan därför betraktas som legitimt. Detta är ett bra exempel på 

hur det politiska systemet i Förenade Arabemiraten är uppbyggt.  
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Beethams tredje legitimitets kriterium går emellertid emot Förenade Arabemiratens politiks 

system. Den tredje tesen säger att legitimitet gör sig giltig genom offentlig godkännande. Detta 

kan ske genom val, media och andra former av allmänna handlingar som ger stöd för maktens 

legitimitet. I FAE är den tredje legitimitets teori nästan obefintlig bland den gästarbetande 

majoriteten. Medborgarna i staten har begränsad yttrande frihet, massmedian är relativt hårt 

kontrollerad av de sju Shejkerna och inga parlamentsval förekommer. Därför kan man dra 

slutsatsen att Förenade Arabemiratens styre inte är legitim därmed inte heller ledarens makt.  

 

Slutsats: Hypotesen kan verifieras eftersom den är i samma linje med Beethams teori eftersom 

majoriteten av befolkningen delar på samma värderingar, lagar och regler. Emellertid finns det 

brister på legitimitet när man jämför Förenade Arabemiraten med legitimitetsteorins sista punkt, 

uttryckt samtycke. Det säger sig självt att med den blandande befolkningen som FAE har är det 

omöjligt för den totala populationen att ha samma , värderingar, syn och tolkningar på saker och 

ting. 

 

5.3 Hypotes 3 
 
Demokrati kan inte uppnås i Förenade Arabemiraten enligt Dahls kriterier eftersom demokratin 
definitionsmässigt står i polemik med Sharialagen 
 

Av Förenade Arabemiratens fyra miljoner invånare utgörs 80 procent av dem av utländska 

medborgare. Emiratens population består av 96 procent muslimer och detta inkluderar även de 

utländska medborgarna.  En betydande majoritet av dessa betraktar Koranen som en sannfärdig 

konstitution. I förenade Arabemiraten utgör Sharia statens lagar och regler vilket appliceras på 

alla livets områden. I och med Koranens konstitutionella ställning medför detta att det politiska 

systemet betraktas som en av Gud given lag.  En sådan lag kan inte tänkas tolerera tankemässiga 

avvikelser, som demokratin enligt Robert Dahl för sitt fortbestånd kräver. Tanken att alla 

medborgare är jämlika – en av grundpelarna i det demokratiska huset – sägs strida mot islams 

grunder eftersom det finns oöverstigliga och eviga skillnader mellan troende och icke-troende, 

mellan fattiga och rika, mellan man och hustru(r) och mellan de rättslärda och den vanlige 

medborgaren. Många ledande teologer inom islam motsätter sig starkt varje tanke på folkets 

suveränitet. En sådan vore, påstås det, liktydig med ett åsidosättande av Allahs suveränitet. Varje 

form av aggression mot Allahs styre på jorden – demokrati är ett exempel på detta – likställs 

jahiliyya, som antyder den tid av djupaste ignorans som föregick Muhammed. Sharialagen är så 

fullkomlig, legal och moralisk att ytterligare lagstiftning är både onödig och omöjlig. Nya lagar 

skulle därför bara vara skadliga, enligt den rådande uppfattningen (Karlsson 2004).  
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Slutsats: Hypotesen verifieras eftersom en demokratisering av Förenade Arabemiraten skulle gå 

emot Sharialagens principer. 

 

5.4 Hypotes 4 
 

En omvandling till demokrati i Förenade Arabemiraten skulle innebära ett undergrävande av 

ledarens makt och legitimitet. 

 

Innan denna hypotes diskuteras måste det påpekas att det inte är möjligt för författaren att föra 

samma strikta resonemang som på de andra hypoteserna. Detta beror på att hypotesen inte 

sammanfaller med syfte men, är dock nödvändigt för kunna besvara uppsatsen huvudfråga. 

 

Demokratins existens förutsätter enligt Dahl att följande villkor uppfylls: effektiv deltagande, lika 

rösträtt vid slutgiltig avgörande, upplyst förståelse kontroll över dagordningen och allomfattande 

medborgarskap. I Förenade Arabemiraten ges invånarna begränsat rätt till genmäle och detta 

medför att Dahls kriterier för demokrati inte uppfylls. Torts att gästarbetarna numerärt är i stor 

majoritet så är deras politiska inflytande inte proportionellt. Annorlunda uttryckt innebär det att 

gästarbetarna har ytterst begränsade möjligheter att påverka den politiska utvecklingen i FAE. 

Detta är föga förvånande med tanke på den typ av medborgarskap gästarbetarna innehar. 

Medborgarskapet är sporadiskt vilket innebär att gästarbetarna åtnjuter fullt medborgarskap så 

länge de har ett arbete i Förande Arabemiraten.  Av vad som skisserats ovan går att dra slutsatsen 

att gästarbetarnas strävan mot politisk förändring möter otaligt många hinder. Gästarbetarna 

hyser väldigt litet intresse för att förändra det politiska läget i landet vilket är ganska begripligt 

med tanke på det att inte skulle gynna deras intressen. De ”gästmedborgare” som skulle få för sig 

att höja rösten för en förändring av det politiska läget skulle riskera att bli evigt bannlysta från 

FAE.   

 

Det ter sig ganska naturligt att en förändring måste komma till stånd av den ursprungliga 

befolkningen. Mer naturligt vore att de som har ”permanent medborgarskap” ställer sig i spetsen 

för en politisk förändring, inbegripet yttrandefrihet, rösträtt och andra parlamentariska rättigheter. 

 

 

Slutsats: Hypotesen kan verifieras eftersom om ledaren vill försäkra sig att behålla makten 

kommer kanske inte en demokratiserings process att gynna hans legitimitet och makt. 
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5.5 Svar på forskningsfrågan  
 

För att summera var syftet med denna uppsats att titta på det politiska läget i Förenade 

Arabemiraten och jämföra detta med Max Webers olika auktoritets typer, David Beethams teori 

om legitimitet, huruvida styret är legitimt eller inte samt vilka förutsättningar som ska finnas för 

att FAE ska betraktas som en demokratisk stat enligt Robert Dahl. Dessutom ska det undersökas 

om det finns en skillnad mellan den arabiska och västerländska synen på demokrati. Utifrån syftet 

blev frågeställningen: 

 
Hur kan ledningen i en så kallad ”Gäststat” där den egna befolkningen utgör endast en liten 
minoritet legitimt behålla sin makt? 
 

Förenade Arabemiraten är en relativ ny stat med mycket anrika och gamla traditioner. I Emiraten 

tillämpas Sharialagen som konstitution. Utifrån den data som samlat i denna uppsats om huruvida 

Förenade Arabemiratens styre är legitimt eller inte kan man dra följande slutsatser  

 

1. Förenade Arabemiratens politiska styre är legitimt utifrån David Beethams legitimitets 

teori. 

2. Den islamiska lagens tillämpning kan tänkas vara legitim för Emiraten eftersom 96 

procent av befolkning utgörs av muslimer. 

3. Presidentens makt är legitimt i enlighet med Sharialagen och medborgarnas samtycke. 

4. Demokrati är ett osäkert medel för det politiska systemet och försäkrar inte att härskar 

familjen kommer att bibehålla sin makt om den tillämpas.  

5. Förenade Arabemiraten är en icke – demokratiskt stat ur ett västerländskt perspektiv 

(Robert Dahls kriterier för demokrati). 

 

Utifrån den information som samlats i denna uppsats kan nu författaren klassificera Förenade 

Arabemiraten med en egen tolkning. Klassificeringen är baserad på landets historia, lagar och 

regler, politiskt system och medborgarnas tycke. I inledningen definierades en ”gäststat” som 

innebär ett land där den största delen av populationen utgörs av utländska gästarbetare och 

där ursprungspopulationen kan klassas som minoritet. Dock kan även denna typ av stat 

betraktas som kvastidemokratisk det vill säga en stat som gör obefogat anspråk på att vara 

demokratiskt men kan inte för att Sharialagen är i motsättning med de principer Dahl 

förespråkar. Sharian är alltså elitens sätt att behålla sin legitimitet och det mest demokratiska i 

det Emiratiska samhället. På grund av detta kommer inte demokrati att råda i Förenade 

Arabemiraten. Demokrati tolkas olika av olika individer och stater. Alltså kan slutsatsen dras 
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att en demokrati här i västvärlden inte behöver ses som demokrati i arabvärlden och FAE och 

vice versa.  

 



37 

REFERENSLISTA  
 

Litteratur 
 

Beetham, David (1991), The Power of legitimation, The Macmillan Press Ltd Hiundmills, 

Basingstoke, Hampshire RE21 2XS 

 

Beetham, David & Boyle, Kevin (1997) 80 frågor och svar om Demokrati, SNS Förlag, 
Stockholm 
 

Choueiri, Youssef. M (2000), Arab Nationalism A History, Blackwell Publisher Ltd , Maleden 

Massachusetts 02148, USA 

 

Crocetti, Gina. L (1996), Cultural Shock: A Guide to Customs and Etiquette, Times Editions Pte 

Ltd, Singapore 

 

Dahl, Robert (1989), Demokrati och dess Antagonister, Ordfront Förlag AB, Stockholm 

 

Dahl, Robert (1999), Demokrati och dess Antagonister, Ordfront Förlag AB, Stockholm 

 

Follesdal, A (2004) Legitimicy Theories of the European Union, Center of European Studies, 

University of Oslo, N-0317 Oslo 

 

Hyltmark, Kerstin (1998), Förenade Arabemiraten, Fenicia Publ. House, Landskrona 

 

Hauge, R, Harrop, M & Breslin, S (2000) Styrelse och Politik, Bokförlaget Nya Doxa AB,  

SE- 713713 Nora, Falun 

 

Hedin, Christer (2001), Islam i samhället: Muslimsk politik i retorik och praktik, Bokförlaget 

Arena, Smedjebacken 

 

Hjärpe, Jan (2005) "Sharia: Gudomlig lag i en värld i förändring" Nordstedt, Uppsala 

 

Karlsson, Ingmar (2004), Tro, terror och tolerans, Wahlström & Widstrand, Stockholm 

 

Lewin, Leif (1998), Upptäckten av framtiden, andra upplagan, Nordstedts Juridik AB, Elanders 

Graphic System AB, Göteborg 



38 

 

Länder i fickformat: Förenade Arabemiraten, Oman, Utrikesdepartementet 

 

Schiratzki, Johanna (1993), Muslimska Familjerätten: Lagar, seder och attityder, Gummessons 

Tryckeri AB, Falköping 

 

Weber, Max (1983), Ekonomi och Samhälle: Förståendesociologins grunder, Grahns 

Boktryckeri, Lund 

 

 
 
 



39 

Artiklar 
 

Khalaf, S & Alkobaisi. S (1999) Migrants' Strategies of Coping and Patterns of Accommodation 

in the Oil-Rich Societies:Evidence from the UAE , British Journal of Middle Eastern Studies; 

Nov99, Vol. 26 Issue 2, p271, 28p 

 



40 

Internet 
 

Wikipedia: www.wikipedia.org 2006-04-10   (Internet 1) 

 

Sökord: Arabstater 

 

Nationalencyklopedin: www.ne.se 2006-05-11   (Internet 2) 

 

Sökord:  Emir och Kalif  

 

Utrikesdepartementet: www.ud.se 2006-03-15   (Internet 3) 

 

Sökord:  Förenade Arabemiraten  

 

Arabdatanet: www.arabdatanet.com: 2006-03-16   (Internet 4) 

 

Sökord: UAE     

Länk: UAE 

 

Landguiden: www.languiden.se 2006-05-06   (Internet 5) 

 

Sökord: Förenade Arabemiraten 

 

Regeringen: www.regeringen.se 2006-03-25   (Internet 6) 

 

Sökord:  Ambassad och Förenade Arabemiraten 

 

Al Majlis: www.almajles.gov.ae 2006-04-30   (Internet 7) 

 

Sökord: The National Council  

 

US. Department of State: www.state.gov 2006-03-27  (Internet 8) 

 

Sökord: United Arab Emirats  

 

http://www.wikipedia.org
http://www.ne.se
http://www.ud.se
http://www.arabdatanet.com:
http://www.languiden.se
http://www.regeringen.se
http://www.almajles.gov.ae
http://www.state.gov


41 

Övriga Källor 
 

http://www.almajles.gov.ae/eindex.asp                                          2006-02-05 

 

http://www.almajles.gov.ae/front/eBrief_Committee.asp              2006-02-17 

 

Bilaga 1: http://www.luftgrop.com/se/guide.cgi?to=AE                2006-02-10 

 

Bilaga 2:  http://www.cia.gov/cia/publications/chiefs/                   2006-03-28 

http://www.almajles.gov.ae/eindex.asp
http://www.almajles.gov.ae/front/eBrief_Committee.asp
http://www.luftgrop.com/se/guide.cgi?to=AE
http://www.cia.gov/cia/publications/chiefs


42 

BILAGA 1  
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43 

BILAGA 2  
 

PERSONER I DEN POLITISKA HIERARKIN 
(ÅR 2005) 

 

Politiska Positioner i Förenade Arabemiraten 
 

Namn 
 

President  Sheikh Khalifa bin Zayid al-Nuhayyan 

Vice President  Sheikh Maktum bin Rashid al-Maktum 

Prime Minister  Sheikh Maktum bin Rashid al-Maktum 

Dep. Prime Min.  Sheikh Sultan bin Zayid al-Nuhayyan 

Dep. Prime Min.  Hamdan bin Zayid al-Nuhayyan 

Min. of Agriculture & Fisheries  Said Muhammad al-Raqabani 

Min. of Communications  Sheikh Sultan bin Said al-Mansuri 

Min. of Defense  Sheikh Muhammad bin Rashid al-Maktum 

Min. of Economy & Planning  Sheikh Luban al-Qasimi 

Min. of Education  Sheikh Nuhayyan bin Mubarak al-Nuhayyan 

Min. of Energy  Sheikh Muhammad bin Dhain al-Hamil 

Min. of Finance & Industry  Sheikh Hamdan bin Rashid al-Maktum 

Min. of Foreign Affairs  Sheikh Rashid bin Abdallah al-Nuaymi 

Min. of Health  Hamad bin Abd al-Rahman al-Madfa 

Min. of Information & Culture  Sheikh Abdullah bin Zayid al-Nuhayyan 

Min. of Interior  Sheikh Saif bin Zayid al-Nuhayyan 

Min. of Justice, Islamic Affairs, & Awqaf  Muhammad Nakhira al-Dhahiri 

Min. of Labor & Social Affairs  Ali bin Abdallah al-Kabi 

Min. of Presidential Affairs  Sheikh Mansur bin Zayid al-Nuhayyan 

Min. of Public Works  Sheikh Hamdan bin Mubarak al-Nuhayyan 

Min. of Supreme Council & GCC Affairs  Sheikh Fahim bin Sultan al-Qasimi 

Min. of State for Cabinet Affairs  Said Khalfan al-Ghayth 

Min. of State for Finance & Industry  Muhammad bin Khalfan al-Kharbash 

Min. of State for Foreign Affairs  Sheikh Hamdan bin Zayid al-Nuhayyan 

Governor, Central Bank  Sheikh Sultan bin Nasir al-Suwaydi 

Ambassador to the US  Asri Said Ahmad al-Dhahiri 

Permanent Representative to the UN, New York  Abd al-Aziz bin Nasir al-Shamsi 

 
 
Källa : (http://www.cia.gov/cia/publications/chiefs/) 

 

http://www.cia.gov/cia/publications/chiefs
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