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Abstract 
 
Since 2003 Saudi Arabia is under attack from domestic Al Qaida-cells which, by random 
shootings of westerners and bombings of compounds and official state buildings, is trying to 
challenge the stability of the royal regime. According to Al Qaida, the Royal family is attacked 
because of their friendly relations to the US and for not implementing Islam in the Saudi society 
as profound as they ought to.  Political analyst finds it obvious that the Islamic Al Qaida-cells by 
terrorism is trying to erode the stability in the kingdom.  
 
An important foundation for stability for any government is legitimacy. The aim of this thesis is 
to examine the royal legitimacy strategy in the state bureaucracy of Saudi Arabia. The question 
at issue is: how has the royal family constructed the civil, military and religious bureaucracies to 
maintain and promote stability and legitimacy? 
 
The thesis focuses on the on three different units within these three bureaucracies and it surveys 
the way they are staffed and organized to strengthen and maintain legitimacy for the royal 
family. To analyse legitimacy the thesis primarily use the theoretical work of Michael Hudson 
and David Easton whose contribution to legitimacy studies constitutes an important foundation 
in this thesis. One of the thesis major conclusions is that the Royal Family have gained 
legitimacy by building structural legitimacy and by an extraordinary successful performance in 
supplying welfare. The thesis also shows that the Al Saud’s right to govern is legitimized by an 
old agreement with the Ulama which also approves different forms of coercion to secure 
stability.  
 
 
Keywords: Saudi Arabia, Legitimacy, Stability, monarchy, terrorism, Arab world. 
Characters: 84.275 
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Förkortningar och fackuttryck 
 
 
AL SAUD Släktnamn för den regerande kungafamiljen 
AL QAIDA Arabiska för ”grunden” eller ”basen”, ett 

islamskt terrornätverk som har sina rötter i 
den saudiska Wahhaabi-sekten 

CIA  Central Intelligence Agency (USA) 
FN  Förenta Nationerna 
SANG   Saudi Arabia National Guard 
SHARIA Islamsk lagstiftning som utgör Saudiarabiens 

grundlag och konstitution 
MAJLIS ASHURA Saudiarabiens rådgivande parlament 
MODA   The Ministry of Defence and Aviation 
MUTA´ WÉEN Den religiösa polisen 
ULAMA  Det saudiska prästerskapet 
WAHHABISM  Religiös islamsk inriktning som är 

statsbärande i Saudiarabien 
NOMENKLATURA    Begrepp för ett privilegierat samhällsskikt 
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Karta över Saudiarabien 
 

 

 
 

Karta: CIA World Factbook1 
 

Saudiarabiens huvudstad är Riyadh men Mecka och Media  
är av större religiös betydelse. 

 
 

1. Inledning 
 
Den 21 april 2004 kl. 13.55 kör en vit Chevy Blazer fram till checkpointen utanför 
säkerhetsstyrkornas högkvarter i Riyadh. Vakterna stoppar fordonet, men hinner 
inte påbörja sin säkerhetskontroll förrän föraren utlöser en kraftig sprängladdning. 
 
Inom en timme är jag själv på plats. Från bilsätet i en av den svenska ambassadens 
bilar bevittnar jag en oerhörd förstörelse samtidigt som jag försöker jag få en 
omfattning av hur stor attacken är. Alla våningsplan i säkerhetsstyrkornas 
högkvarter är helt utblåsta och kvar på platsen står ett grått betongskelett till 
huskropp. De flesta skadade har transporterats bort från platsen vilken nu kryllar av 
militärer och poliser, spända och vaksamma, utposterade i olika gatukorsningar 
tillsammans med tanks, utryckningsfordon och civila tjänstebilar. Inom det 

                                                 
1 CIA, The World Factbook,   http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/sa.html 
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drabbade området finns det flera regeringsbyggnader som nu måste skyddas från 
ytterligare attacker.  
 
Åtskilliga hus inom ett par kilometers avstånd har fått sina fönster skadade, vilket 
jag noterar i ett anteckningsblock för att ta med till ambassaden där jag sedan tre 
månader praktiserar. Ska man veta nåt så får man ta reda på det själv. För detta är 
Saudiarabien, landet vars statstelevisionen inte har yppat en stavelse om attacken. 
Deras TV-torn ligger alldeles i närheten av bombplatsen. BBC World har redan sänt 
flera inslag om det hela genom sin korrespondent i Egypten. Behovet av 
information till medborgarna är mycket stort i den numera ryktesrika huvudstaden. 
Men det är genom tystnaden som regimen bevisar sin makt; varje ord vägs på en 
guldvåg innan det formuleras, paketeras och levereras som sanning till de saudiska 
medborgarna.  
 
Jag har i efterhand konstaterat att terrorattacker inte är ovanliga i Saudiarabien, men 
just den här attacken föranledde en del funderingar hos mig om den allt mer 
accelererande våldsspiral som Al Quida och regimen hamnat i under de senaste tre 
åren - funderingar som därefter lett vidare till ämnet för denna magisteruppsats.  
 
Al-Quida-attacken den 21 2004 april var nämligen något nytt och ovanligt. 
Angreppet skedde för första gången mot den saudiska administrationen, närmare 
bestämt mot ett militärt högkvarter. Fem personer omkom, varav en 11-årig 
muslimsk flicka som passerade i en skolbuss. Omkring 150 personer skadades (The 
Saudi Gazette 22 april 2004). Muslimer som dödar civila muslimer - en ekvation 
som tidigare tycktes helt omöjlig har nu blivit verklighet i Saudiarabien. Den här 
gången var det en saudisk regeringsbyggnad som attackerades och inte ett utländskt 
konsulat eller oljeföretag. Det var en vid tidpunkten tydlig signal om att den 
saudiska staten nu är lika mycket en motståndare som ärkefienden USA och andra 
av de ”otrogna” som uppehåller sig i landet. Det kommande året skulle också visa 
att aprilattacken mycket riktigt var början på en rad våldsamma eldstrider och 
drabbningar mellan olika Al Quida-celler och de saudiska säkerhetsstyrkorna. 
 
 
1.1. Syfte och frågeställning 
 
En attack som den beskrivna, och i förlängningen ett utdraget gerillakrig mellan 
staten och Al Quida, reser en rad svårlösta frågor om hur statsadministrationen 
byggts upp och förberetts för att möta de starka krafter som ifrågasätter den 
saudiska statens legitimitet och som eftersträvar ett maktskifte. En hastig överblick 
visar att Saudiarabiens statsadministration byggts upp inom loppet av blott fyra 
decennier, att den styrs av en kunglig nomenklatura och att den är känd för sin 
ineffektivitet, korruption och sitt beroende av utländsk expertis. Frågan är om 
väldens största oljeexportör kommer att klara de nya hot som statseliten ställts 
inför? Är legitimiteten för maktinnehavet tillräcklig eller måste staten öka 
förtrycket mot medborgarna för att behålla kontrollen? 
 
Mot bakgrund av de påfrestningar och hot som det saudiska staten utsätts för har jag 
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valt nedanstående frågeställning för att analysera problematiken: 
 

• Hur och varför har den saudiska kungaregimen byggt upp de civila, 
prästerliga och militära byråkratierna för att främja politisk stabilitet och 
legitimitet i landet? 

 
Vad är då syftet med att ta in legitimitetsbegreppet i studien? I inledningen skrev 
jag om mina intryck av en terrorattack i Riyadh i april 2004 och hur detta angrepp 
skilde sig från tidigare attentat genom att den riktade sig mot den saudiska staten, 
och inte mot några västerländska mål i landet. Denna attack kan tolkas främst som 
en symbolisk krigsförklaring mot kungahuset. Det finns mycket starka intressen 
som arbetar för att störta familjen Al Saud från tronen och det är i ljuset av dessa 
våldsangrepp som min studie görs. Legitimitet är i det här sammanhanget, i 
förståelse av politisk stabilitet, en mycket viktig faktor. Regimen ansätts nämligen 
från tre håll, å ena sidan från fundamentalistiska terrorister inom Al Quida, samt 
från den nomenklatura som vill bevara status quo och till sist från en del av 
samhällseliten som vill reformera och omvärldsanpassa landet (Gardell 2004:1). 
Det yttre trycket på familjen Al Saud sätter och kommer för en god tid framöver att 
sätta stabilitets- och legitimitetsfrågorna högt upp på dagordningen vid 
kungafamiljens interna rådslag. För utan fortsatt kontroll över statsapparaten 
riskerar kungahuset att rämna.  

 

1.2 Ämnesval 
Det finns flera skäl till varför studien är av ett bredare allmänintresse. Saudiarabien 
står just nu i fokus med anledning av den oroliga prisutvecklingen på 
oljemarknaden, de senare årens religiöst motiverade terrorattacker i västvärlden och 
mot bakgrund av utvecklingen i Irak. Men på sikt har legitimiteten i allmänhet och 
stabiliteten i synnerhet också betydelse för om det kommer att ske några reformer i 
Saudiarabien. Reformer som kan komma att få stor betydelse för den övriga 
muslimska världen och inte minst de ekonomiska och politiska relationerna till väst.  
Det beskrivna forskningsproblemet får ur ett internationellt perspektiv betraktas 
som något försummat inom statsvetenskapen. Det finns förvånansvärt lite 
statsvetenskaplig litteratur om Saudiarabien och nästintill ingenting alls om hur den 
saudiska staten är uppbyggd. Legitimitetsproblematiken är däremot bättre kartlagd 
men samtidigt bör det noteras att legitimitetsstudier av arabiska länder i allmänhet 
och om Saudiarabien i synnerhet utgör en slags geografisk minoritet av de länder 
som ofta står i fokus för legitimitetsstudier. Denna uppsats försöker utgöra ett 
samlat bidrag om det moderna Saudiarabien och till varför statsapparaten ser ut som 
den gör.  

Min frågeställning kan förefalla skenbart enkel att besvara, men så är dock inte 
fallet. Sedan jag själv bott i Saudiarabien och ofta varit i kontakt med statsväsendet 
vet jag hur besvärande oklar statshierarkin ter sig. Det är svårt att veta vilka 
myndigheter som finns, vad de har för mandat och om deras uppdrag överlappar 
någon annan myndighets uppgift. Det saknas kort och gott en uppdaterad 
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sammanställning av hur statsadministrationen ser ut. Det som finns är dessutom ofta 
för gammalt (en av de bättre är Gorm Rye Olsens avhandling som skrevs 1988). En 
del annan litteratur fokuserar endast på en myndighet, i amerikansk litteratur ofta 
mot den militära byråkratin som tex. i Cordesmans studie. Därutöver har det inte 
gått att återfinna någon senare analys av hur statsadministrationen är konstruerad i 
förhållande till ett teoretiskt resonemang som stabilitet eller legitimitet. 

 

1.3 Metod 
Frågan om hur regimen försöker upprätthålla stabilitet i den saudiska staten ska 
besvaras genom en 

• Översiktlig kartläggning av hur statsapparaten är uppbyggd avseende det övre 
skiktet i den militära, civila och religiösa byråkratin. Byråkratiernas historiska 
bakgrund, olika uppgifter och maktfördelning samt aspekter på rekryteringen ska 
studeras. 
• Som teoretiskt ramverk till analysen kommer legitimeringsteorier och delvis 
organisationsteorier att användas.  

De personliga, ideologiska och strukturella baserna för legitimitet i Eastons modell 
är tillsammans mycket tillämpliga i en större legitimitetsanalys men då denna studie 
fokuserar på den statliga byråkratin kommer endast den tredje basen, strukturell 
legitimitet att tillämpas tillsammans med Hudsons teoribidrag kring 
legitimitetsarbetet i arabvärlden. Det rör sig således om en kvalitativ fallstudie med 
vissa komparativa inslag i analysen då jag i den avslutande analysen gör några 
jämförelser mellan de tre byråkratierna. 

1.4 Val av studieobjekt 

Det finns några kommentarer att göra beträffande urvalet av de tre byråkratierna. 
Vad är en byråkrati? En byråkrati, eller vardagligare uttryckt, en organisation är ”ett 
socialt system som är medvetet konstruerat för att uppnå bestämda mål” (Jakobsen 
& Thorsvik 2002:10). Staten är en organisation, liksom en enskild enhet inom 
staten. Saudiarabien styrs utifrån ett flertal viktiga ”medvetet konstruerade system”, 
den främsta är kungafamiljen, den andra är prästerskapet Ulama och den tredje är 
de militära myndigheterna (enligt Al-farsy 1986:76). Denna kategorisering har varit 
viktig i mitt urval. Till dessa enheter har jag (med inspiration av Rye Olsens studie) 
tillfört den civila byråkratin, som kommer att preciseras senare, samtidigt som jag 
undantar kungafamiljen som en egen byråkrati. Gorm Rye Olsens upplägg i den 
komparativa avhandlingen Økonomi og politik i den arabiske verden (1988) sätter 
fokus på fyra byråkratier: militären, prästerskapet, den civila byråkratin och 
kungahuset. 

De olika enheterna kan värderas som viktiga eller oviktiga utifrån en rad olika 
parametrar och de civila, militära och religiösa byråkratierna kan också brytas ner 
till flera mindre enskilda myndigheter. Fokus ligger dock på olika officiella 
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operationella administrativa enheter i statsapparaten, dels för att en fördjupning i 
kungahuset skulle bli mer släktforskning än statsvetenskap, dels därför att det är de 
myndighetsutövande enheterna som är intressanta ur ett legitimitetsperspektiv. I 
efterhand har den snäva materialtillgången om vissa myndigheter till min besvikelse 
tvingat mig att redovisa mycket om en myndighet men desto mindre om en annan. 
Detta har varit svårt att förutse, än mindre att  försöka styra över i efterhand under 
det pågående arbetet. 

1.5. Studiens operationalisering 

En statsvetenskaplig studie om Saudiarabien är förenad med vissa metodologiska 
problem. Den primära svårigheten bottnar i det saudiska samhällets slutenhet, som 
bland annat tar sig uttryck i att man endast släpper in utländska gästarbetare eller 
andra som genom sin unika yrkesroll kan bidra till landets utveckling och tillväxt. 
Västerländska studenter, journalister och forskare som saknar muslimsk 
religionstillhörighet betraktas som turister och får som regel inte visum.  

Under 2004 hade jag dock möjligheten att bo i Saudiarabien och fick genom en 
praktik på Sveriges ambassad arbeta i nära av de saudiska myndigheterna. Under 
vistelsen samlade jag på mig olika pressklipp, kontakter och idéer utan att riktigt på 
förhand veta hur jag skulle komma att använda materialet, mer än själva idén om att 
det hela skulle kunna utgöra ett underlag till min framtida magisteruppsats i 
statsvetenskap. I efterhand ser jag exempelvis att de löpande arbetskontakterna med 
Saudiska handelskammaren, utrikesministeriet, universiteten samt olika saudiska 
företag och myndigheter gett en viktig empirisk inblick i hur den saudiska 
statsadministrationen fungerar i praktiken, vilket senare underlättat den tämligen 
problematiska kartläggningen av de tre byråkratierna och deras roll i 
legitimeringsprocessen.  

Under arbetets gång har det blivit allt tydligare att bristen på material inte alltid 
gjort det möjligt med en hög detaljeringsgrad eller någon ingående granskning av 
respektive byråkrati. Diktaturer har av naturen få incitament för att informera om 
hur staten fungerar eller att försöka upprätthålla någon slags insyn eller transparens. 
Detta gäller också för Saudiarabien. Språkproblemet är ett annat hinder som 
medfört att studien tvingas bli av mer övergripande karaktär. De flesta av 
statsapparatens ministerier informerar om sitt arbete på engelska men när man 
därefter ska studera en underlydande myndighet är all information ofta på arabiska.  

Det är omvittnat att det är mycket svårt att förstå hur den saudiska staten fungerar. 
Utifrån mina egna erfarenheter är det, ens med en beslutsfattare tydligt utpekad 
framför mig, mycket svårt att veta om han (det är alltid en han) utifrån sin familje- 
och stamtillhörighet begåvats med något egentligt inflytande. Min egen erfarenhet 
av att leva i detta stränga shariasamhälle – med exempelvis patrullerande enheter 
från den religiösa polisen på gatorna, offentliga avrättningar på Rättvisans torg eller 
en censur som ogenerat öppnar din privata post - har trots allt kommit att bli en 
viktig pusselbit för att förstå den kultur och den värdegrund från vilken 
Saudiarabien styrs.  
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Mina kontakter i landet har varit värdefulla, och de har också i viss mån utnyttjats i 
uppsatsarbetet. Men inte på något systematiskt sätt utifrån en kvantitativ insamling 
eller vetenskapligt regisserade och formaliserade intervjuer som sedan redovisats 
enligt metodologins alla regler. Orsaken till detta är dels därför att min 
frågeställning utkristalliserades med tydlighet först när jag flyttat från Saudiarabien 
och inte länge kunde genomföra några intervjuer på plats, dels för att de personer 
jag fört samtal med bett om att få vara anonyma, vilket jag givetvis respekterat. 
Detta anonymiserande upplägg har också Cordesman till stora delat tvingats till i 
sin studie av Saudiarabiens militära struktur (Cordesman 2003:XVII). 

1.6. Källkritik 

All forskning kräver ett kritiskt förhållningssätt, inte bara gentemot studiens källor 
utan också gentemot sin egen förförståelse av en viss företeelse. Den neutrala och 
värderingsfria forskningen påstås inte existera enligt hermeneutiken inom 
samhällsvetenskapen, eller någon annanstans, och man kommer förr eller senare till 
en punkt där man grundar sin studie på vissa förutsättningar av normativ karaktär 
(Holme & Solvang 1997:30). Detta är särskilt viktigt att tänka på när man ofta 
präglad av ett västerländskt synsätt studerar legitimiteten i en arabisk diktatur med 
starka religiösa drag.  
 
En aspekt som kräver särskild vaksamhet är källmaterialet. Kritiken gentemot 
källorna handlar i första hand om att vara medveten om att regimen förvränger 
uppgifter i olika rapporter om bland annat ekonomi, levnadsstandard, 
försvarspolitik och inte minst frågor som rör de mänskliga rättigheterna. Det är 
därför ofta svårt att med säkerhet kunna fastställa vad som är sanning eller lögn. 
Böcker av exempelvis Farcy eller Al Tayer har jag köpt på plats i Riyadh i 
Saudiarabien. De är beställningsverk från administrationen och är under alla 
omständigheter grundligt granskade av censuren, vilket innebär att alla eventuella 
misshagligheter om landet lyser med sin frånvaro. Jag är dock av den uppfattningen 
att den här sortens egenproducerade källor kan ha ett värde i sig för min studie, så 
länge det anges i notsystemet att de är godkända av den saudiska censuren.  
 
Det kritiska förhållningssättet får inte enbart gälla de ofta självförhärligande källor 
som uppenbarligen kommer från administrationen utan måste gälla för all fakta som 
rör Saudiarabien. Det är därför befogat att i den mån det är möjligt försöka ”spåra” 
varifrån en viss uppgift ursprungligen kommer, för att försöka upptäcka om det är 
regimfakta som satts i omlopp i olika skenbart pålitliga sekundärkällor. Källkritiken 
handlar också i hög grad om att försöka undvika tunnelseende och vara medveten 
om, på gott och ont, betydelsen av sin egen förförståelse. En god regel är att i de fall 
det finns skäl att betvivla en uppgift, försäkra sig om stöd på minst två källor som är 
oberoende av varandra (Thurén 2003:76-77).  
 
Internetkällor har använts i tämligen stor utsträckning för att finna information om 
de olika statliga myndigheternas struktur. Internet är långt ifrån en tillfredställande 
källa men mot bakgrund av bristen på skriftligt material en nödvändig sådan. 
Internet används givetvis som en propagandakanal för staten vilket ställer särskilt 
höga krav på vaksamhet mot budskapet och dess avsändare. Det handlar också om 
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att vara medveten om när materialet senast uppdaterades (Thurén 2003:76). 
Föråldrade uppgifter har medvetet undvikits men det bör samtidigt understrykas att 
eventuella sentida ändringar inom det saudiska statsväsendet sällan kungörs särskilt 
snabbt, eller så att de med någon enkelhet hittas på myndigheternas hemsidor.  
 

1.7. Avgränsningar och disposition 
Vissa av studiens avgränsningar har redan presenterats men ytterligare några är 
nödvändiga att framhålla. Exempelvis kan genomgången av statsapparaten av 
förståeliga skäl inte tillåtas hur hög detaljeringsgrad som helst. Jag prioriterar hellre 
en bra översikt av de tre byråkratierna, med tydligt redovisade samband, än alltför 
ingående djupdykningar i en viss myndighets allra innersta väsen. Mot bakgrund av 
att i princip hela statsapparaten på olika sätt kretsar kring religionen och som 
kungafamiljens förlängda arm ut i samhället, har jag tvingats välja ut ett antal 
ministerier som jag finner särskilt intressanta för en närmare studie. Studien har 
avgränsats något när det upptäcktes att det är mycket svårt att veta hur den formella 
rekryteringen till Ulama går till.  

Kungafamiljen Al Saud har styrt Saudiarabien sedan 1700-talet. Så långt tillbaka 
kommer inte min studie att sträcka sig. Studiens fokus kommer att ligga på närtid, 
vilket i det här sammanhanget innebär ca 1980 – 2006. Uppsatsen avslutas med ett 
avsnitt om uppslag för fortsatt forskning samt med efterföljande bilagor. 

 

1.8 Något om studiens teoretiska utgångspunkter  
 
Som teoretiskt ramverk kommer jag att använda legitimeringsteorier som berör 
myndigheter, statsstrukturer, arabvärlden och odemokratiska statsskick. Få teorier 
berör alla dessa faktorer samtidigt vilket har medfört att teoretiskt stöd hämtas från 
flera olika forskare. Michael C. Hudsons uttolkning av David Easton samt Hudsons 
egna bidrag till legitimitetsforskningen kommer att vara bärande. Michael C. 
Hudsons studie är särskilt värdefull eftersom den riktar in sig på 
legitimitetsproblemen i arabvärlden. Studier som berör organisationskultur kommer 
också att användas, om än i begränsad om fattning då denna forskning ofta är 
inriktad mot företag och förvaltningar i demokratier.  
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2. Teori 
 
2.1 Legitimitet – en teoriram 
 
Den här studien växte ursprungligen fram ur ett intresse för Saudiarabiens politiska 
stabilitet. Om stabiliteten försvagas finns det, vilket är aktuellt i princip alla 
diktaturer, en risk att regimen inom kort utsätts för ett kuppförsök eller andra 
former av maktförskjutningar.  
 
Frågan är dock hur man ska definiera tillståndet stabilitet? Staten, som den 
definieras av Buzan (Buzan 1991:ch 2, återgivet i Holsti 1996:97) grundas på en rad 
olika fysiska attribut (territorium, befolkning, resurser, välstånd, historiska minnen, 
ideologier och institutioner). Men alla dessa attribut är, enligt Holsti, otillräckliga 
för att förklara en stats styrka eller svaghet. Den kritiska variabeln är istället 
legitimitet (Holsti 1996:97). Hur kan legitimitet definieras?  
 

Legitimacy is the foundation of such governmental power as is exercised both with a 
consciousness on the government’s part that is has a right to govern and with some 
recognition by the governed of that right (Sills 1968:244).  

 
För att förklara landets stabilitet bör därför legitimiteten ställas i fokus. Legitimitet 
kan betraktas som ett ganska universellt fenomen men det är samtidigt svårt att 
beskriva legitimitet i generella termer. Man bör därför, för att göra begreppet någon 
slags rättvisa, analysera legitimitet utifrån dess olika förutsättningar och uttryck, 
gärna avgränsat och med specifika samhällen som exempel (Sills 1968:244).  
 
Ett flertal forskare inom legitimitetsforskningen har bidragit till hur tillståndet 
legitimitet kan analyseras. En av de första att använda begreppet legitimitet var Max 
Weber (1864-1920) som utifrån sin legitimitetsmodell fokuserar på tre olika typer 
av legitimitet som ger en regim rätt att styra: traditionell, karismatisk samt rationell 
legitimitet (Sills 1968:247). Webers modell från 1922 utgjorde en viktig grund för 
den kommande legitimitetsforskningen men får idag betraktas som problematisk att 
med någon större framgång applicera på dagens samhällen.  
 
Enligt Sills finns det till exempel ingen plats för demokratisk legitimitet i Webers 
modell, som behandlas som en reversion av kategorin ”karismatiskt ledarskap” 
(Sills 1968:247). En annan i sammanhanget mycket intressant forskare som delvis 
tar till sig men samtidigt avfärdar Webers modell är Michael C. Hudson, som menar 
att Webers teser är allt för svåra att applicera på staterna i den moderna arabvärlden 
(Hudson 1977:10).  
 
Han framhåller istället David Eastons klassificering som mer ändamålsenlig och 
delar av denna modell har, tillsammans med Hudsons egna teoribidrag, också en 
god bäring på denna studie om Saudiarabien (Hudson 1977:18).2 

                                                 
2 David Eastons bok ”A System Analysis of Political Life” (New York:Wiley, 1965) är anmäld som 
förkommen vid Lunds universitetsbibliotek och redovisningen av teorimodellen återges därför 
genom Hudsons bok (1977).  
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2.2 Strukturell legitimitet och förmågan att leverera 
 
Eastons modell visar på tre olika källor som bidrar till legitimitet i ett samhälle. 
Dessa är 1) personliga 2) ideologiska och 3) strukturella legitimitetskällor. Med den 
första avses det starka personliga ledarskapet som en enande och 
legitimitetsskapande kraft i ett samhälle. Hudson konstaterar att denna 
legitimitetsbas alltid varit mycket betydelsefull i de arabiska monarkierna, oavsett 
om man är kung, emir, shejk eller sultan (Hudson 1977:18-19). Med ideologiska 
legitimitetskällor avser Easton:     
 

 ”[…] articulated sets of ideals, ends, and purposes, which help the members of the 
system to interpret the past, explain the present, and offer a vision for the future…” 
(Hudson 1977:20).3  

 
Hudson konstaterar att ideologiska legitimitetskällorna är starka i hela arabvärlden, 
som exempelvis Islam, Palestina, demokrati, social rättvisa. Han menar också att 
bristen på strukturell legitimitet i arabvärlden gjort ideologi, det vill säga idéer som 
kan ena en befolkning, viktiga (Hudson 1977:20-21). Den tredje och sista 
legitimitetsresursen är strukturell legitimitet, som kommer att vara bärande i min 
studie av Saudiarabien: 
  

”Political structures in themselves are also an important resource of legitimacy. To the 
extent that they are seen to constitute the framework within which ”accepted procedures” 
are carried out, they bestow legal legitimacy upon the system.” (Hudson 1977:22) 

 
Enligt Easton ska den strukturella legitimiteten vara den mest långlivade och 
bärande av de tre kategorierna men Hudson menar samtidigt att den strukturella 
legitimiteten varit den svåraste för de arabiska regimerna att upprätta, oavsett om de 
är patriarkiska eller republikanska. Fördelarna handlar om att politiska strukturer i 
sig själva är en viktig legitimitetskälla, de bildar den ram inom vilken en rad 
politiska beslut verkställs (Hudson 1977:23). Ju mer en ny regering eller delar av 
statsapparaten institutionaliseras, desto bättre kommer de att bidra till att systemet 
vinner legitimitet och till att skapa, vad Easton kallar; ”independent belief in 
validity of the structure and norms” (Hudson 1977:23).4   
 
Hudson konstaterar vid tidpunkten för sin studie att den strukturella legitimiteten är 
svag i de flesta arabiska stater men han understryker att det är möjligt att den 
kommer att växa sig starkare (Hudson 1977:23). I takt med att de arabiska länderna 
bygger ut sina byråkratier ökar förmågan att ge medborgarna service och välfärd 
vilket, spår Hudson, kan komma att leda till att medborgarna börjar utvärdera sina 
ledare efter hur ”well they perform” (Hudson 1977:24).   
 
Strukturell legitimitet handlar således inte bara om att ha de fysiska institutionerna 
– de måste också kunna leverera något till medborgarna, som välfärd, trygghet och 
säkerhet. Lipset följer samma linje och definierar effektivitet som:  
 

                                                 
3 Detta är ett direkt citat av Easton, återgivet i Hudson (1977:20).  
4 Detta är ett direkt citat av Easton, återgivet i Hudson (1977:22).  
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[…] the actual performance of a  political system, the extent to which it satisfies the 
basic functions of government as defined by the expectations of most members of a 
society, and the expectations of powerful groups within it which might threaten the 
system, such as the armed forces (Lipset 1959:86). 

 
Enligt Hudson kommer de arabiska staternas förmåga att skaffa sig strukturell 
legitimitet troligen att avgöras av deras förmåga att bygga upp en byråkrati som kan 
leverera välfärd och administrera den exekutiva makten (Hudson 1977.23). Han 
konstaterar att ”the office of the monarch generates certain structural legitimacy but 
the performance of the incumbent is more important” (Hudson 1977:26). Särskilt 
när de arabiska staterna var relativt nygrundade var de kungliga hoven det enda som 
kunde liknas vid en administration, var troligen styrkan i shejkens personliga 
ledarskap något som antingen stärkt eller försvagade den egna institutionen.  
 
Vikten av att staten kan leverera genom sina institutioner är också centralt för 
Clapham, som menar att staten som styresform har till uppgift att försäkra sina 
medborgare en god välfärd, mest genom att förse dem med fred, lag och ordning 
(Clapham 1996:9). Om medborgarna får detta, och att de dessutom erkänner 
överheten inom det territorium som de lever inom, kan man förvänta sig att viss 
stabilitet är möjlig. Även Holsti understryker vikten av att om staten fördelar viss 
välfärd så kan den belönas med legitimitet att styra. Han menar mer specifikt att en 
viktig förutsättning – även i moderna arvfurstendömen som Saudiarabien – är att 
det finns en ”underförstådd uppgörelse” mellan staten och det politiska samhället: 
staten har rätt att styra, men måste ge viss välfärd och tillåta visst medbeslutande 
ifråga om fördelning av resurser (Holsti 1996:92).  
 
Diamond och Lipset är inne på samma spår. De menar att medborgarna har vissa 
förväntningar på statsapparaten, som att den ska kunna leverera trygghet samt lag 
och ordning. Ju mer som infrias, inte minst vad gäller den personliga 
levnadsstandarden, desto bättre förutsättningar för legitimitet:  
 

No doubt that growth in individual income and material improvement in the conditions 
of daily life are among the most universal personal aspirations and expectations of 
government. (Diamond & Lipset 1995:750).  

 
Ett erkännande från samhällseliten samt tidsaspekten avseende förmågan att 
leverera välfärd anses viktig. I Saudiarabiens fall har den moderna välfärdstaten 
funnits i ungefär 30-40 år.  
 

Historically, the longer and more successfully a regime has provided what its citizens 
(especially the elites) want, the greater and more deeply rooted its legitimacy becomes. 
A long record of achievement tends to build a large reservoir of legitimacy, enabling 
the system better to endure crises and challenges. (Diamond & Lipset 1995:749).  

 
En regim som lyckas med en framgångsrik ekonomisk fördelning kan vänta sig en 
god bas för legitimitet och en sådan bas ger i sin tur möjlighet till ett effektivt styre. 
(Diamond & Lipset 1995:751) Man kan därför säga att ”Legitimacy by 
performance” är en lämplig sammanfattning på den ovanstående diskussionen. Men 
förmågan att kunna leverera kräver institutioner, myndigheter och i det stora hela en 
disciplinerad och väl fungerande statsapparat.  
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Vad händer om en stat misslyckas med att skapa legitimitet? Det finns nämligen 
exempel där regimen misslyckats eller inte ens försökt få någon slags legitimitet av 
befolkningen. Till skillnad från Saudiarabien  så finns det stater som inte tycks 
anstränga sig nämnvärt för att ens försöka köpa sig stöd genom välfärd och skydd 
till befolkningen (legitimacy by performance). Allen beskriver sådana mindre 
samvetstillvända insatser med begreppet spoil politics. Detta innebär att det främsta 
målet för de politiska aktörerna är deras egen vinning, inte att primärt använda 
makten till att göra en allmännyttig insats för samhället (Allen 1999:6) Spoil 
politics uppstår i både militära och civila regimer och innebär en genuin instabilitet 
för hela samhället. Makthavarna är strängt upptagna med att bevara sitt 
maktinnehav och brukar vanligen, till sist falla över för en kupp (Allen 1999:6).  
 
Några typiska kännetecken enligt Allen på Spoil politics i ett samhälle är en utbredd 
korruption, att staten misslyckas med förse sina medborgare med den service och 
välfärd de väntar sig, etniska konflikter uppstår lätt och kan i vissa fall uppmuntras 
av staten. Även omfattande politiskt våld, total centralisering av makten, hög risk 
att förlora kontrollen över de egna säkerhetsstyrkorna riskerar att förekomma (Allen 
1999:7-8). Allen noterar att om spoil politics ”överlever” som system så kan det 
innebära att regimer över tiden byts ut men att den egoistiska självberikningen 
fortsätter genom nya makthavare (Allen 1999:6).  
 
Saudiarabien kännetecknas (än så länge) inte av spoil politics men eftersom landet 
är en mycket hårdför diktatur där centralisering av makten och tvång är ett naturligt 
sätt att styra landet på så finns det anledning att framhålla förtrycket som en bas för 
sitt maktinnehav. Det är en ytterst riskabel källa att bygga ett samhälles stabilitet på.  
 
 
2.3 Organisationskulturens roll i legitimitetsbygget 
  
Det är nödvändigt att det teoretiska ramverket också omfattar något som kan 
definieras som organisationskultur. Förmågan att leverera kräver ju institutioner och 
en disciplinerad och väl fungerande statsapparat. Organisationskultur är ett begrepp 
som normalt innefattar arbetsledning, fördelning av auktoritet, styrsystem samt 
kontroll av uppgifter inom organisationen (Jakobsen och Thorsvik 2002:86). För att 
förstå hur den saudiska statsapparaten är uppbyggd för att främja legitimitet, dvs. 
strukturell legitimitet, är en granskning av organisationskulturen något av en 
nödvändighet.  
 
Enligt Jakobsen och Thorsvik finns det tre huvudtyper av styrmekanismer i 
organisationsstrukturen, det är rekrytering, socialisering och disciplinering. Med 
rekrytering, som kommer att belysas inom alla de tre byråkratierna i den saudiska 
statsapparaten,  avses främst svårigheterna att rekrytera den person som ”passar bäst 
in” gentemot den som har de bästa yrkesmässiga kvalifikationerna (Jakobsen och 
Thorsvik 2002:106). Rekryteringen är viktig men även den interna 
organisationskulturen kommer att beskrivas i den mån det finns tillförlitligt 
material.  
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Kontrollen över statsbyråkratin och förmågan att säkra den strukturella legitimiteten 
hänger också samman med vilken sorts internkultur som skapas i staten och vilka 
som skapar denna internkultur. ”Institutions constrain and regularize behavior” 
(Scott 2001:51) vilket innebär att myndigheterna bör vara vaksamma på hur mycket 
opposition mot kungahuset man kan tillåta på en statlig arbetsplats. I Saudiarabiens 
fall försöker staten ha en särskild kontroll över landets lärare. En person som 
rekryteras till en arbetsplats, oavsett vilken, kan därför vara säker på att det innebär 
någon form av socialisering och anpassning till organisationens mål och 
internkultur. Organisationskultur kan därför sägas vara en del av socialiseringen av 
individer i organisationen (Robbins och Barnwell 2002:8).  
 
Robbins & Burnwell menar att makthavare har ett behov av att kontrollera miljön 
inom en organisation för att kunna kontrollera den. ”How ever, we know that 
manager don’t like uncertainty. They don’t like being dependent on environments 
they have no influence over.” (Robbins & Burnwell 2002:329). Ett av de viktigaste 
sätten att kontrollera organisationen är just att vara vaksam med rekryteringen till 
myndigheten (Ibid. 2002:331). Vilka som rekryteras till en byråkrati, hur 
fördelningen av makt ser ut mellan olika personer och andra balanserande 
myndigheter samt synen på organisationens uppdrag gentemot regimen och folket 
är sammantaget några viktiga parametrar att titta närmare på. De är viktiga för att 
staten ska kunna leverera vad som förväntas samt uppnå effektivitet som sedan kan 
belönas med legitimitet, vilket regimen sedan kan kvittera ut som stabilitet.  
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3. Kungafamiljen och statsapparatens historia 
 
3.1 Familjen Al Saud 
  
More than any country in the world, Saudi Arabia is identified with her monarch. 
The king represents his people in a unique and individual way: he is their champion 
and they trust him. (Facey 1993:122)5  
 
Det på alla sätt ytterst subjektiva omdömet kommer från den före detta 
informationsministern Al Facey, som här beskriver sin egen arbetsgivare. Det kan 
samtidigt tilläggas att Saudiarabien är en absolut monarki utan allmänna val, 
religionsfrihet, tryckfrihet eller andra liknande rättigheter som vi förknippar med ett 
demokratiskt styrelseskick. All makt utgår – med undantag från det relativt 
inflytelserika prästerskapet – från den kungliga familjen Al Saud, som alla är 
ättlingar till grundaren Abdul Aziz ibn Saud. Makten bygger på en 260 år gammal 
allians med den wahhabistiska religiösa eliten. Landets grundare ibn Saud kunde 
bygga sin makt på en allians med den religiöse profeten Wahhab, som genom sina 
revolutionära predikningar lyckades mobilisera beduinkrigare att erövra det mesta 
av Arabien. Tillsammans lade kung ibn Saud och profeten Wahhab senare grunden 
till den muslimska monarki som landet är idag (Gardell 2004:5-6).  
 
Att beskriva kungafamiljen är ingen enkel uppgift. Familjen är så omfattande att 
den kan betraktas som en egen klass, menar Hudson (1977:105). Det är genom de 
tidigare kungarnas förmåga att gifta in sig i de styrande familjerna från olika 
beduinstammar som kommit att lägga grunden till dagens stora samhällselit. Under 
min vistelse i landet hörde jag från olika källor att familjen kan uppgå till så många 
som 8000 personer, detta har dock inte gått att få bekräftat. Det som emellertid är 
angeläget att understryka i sammanhanget är att ”familjen” återfinns på en rad 
väsentliga poster i samhället och har, mer eller mindre genom sin sofistikerade 
personalpolitik, förvandlat Saudiarabien till ett slags familjeföretag. 
Självberikningen anses vara omfattande. Enligt en rapport kan det årliga apanaget 
till kungahusets tusentals medlemmar uppgå till 15-20 % av den samlade 
statsbudgeten (Gardell 2004:5). Under min vistelse i landet noterade jag att flera av 
de stora statliga byggprojekt som pågår i Riyadh är enorma palats för kungahusets 
medlemmar.  
 
Kungafamiljen har försökt fördela makten inom sig, i praktiken mellan en rad olika 
bröder och halvbröder. En sådan uppdelning mellan olika släktfalanger har ur ett 
historiskt perspektiv inneburit en stor risk för interna stridigheter med betydande 
konsekvenser för landets stabilitet. Sedan kung Fahd avled i augusti 2005 är 
kronprisen och halvbrodern Abdullah numera landets kung och premiärminister.6 

                                                 
5 Citatet är hämtat från den regimbeställda bok om landets statsskick som uppsatsförfattaren köpte i 
Saudiarabien. 
6 Enligt DN den 1 augusti 2005, genom länken 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=145&previousRenderType=5&d=145&a=445204&noCa
che=true 
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Vid sin sida har han kronprins Sultan bin Abd al- Aziz Al Saud, som är halvbror till 
kungen och landets nya regeringschef7.  

 
3.2 Den saudiska statsapparatens historia 
 
Som nationalstat har Saudiarabien inte någon lång historia. Arabiens historia brukar 
delas upp i tre olika saudiska välden, det första grundades 1744 men krossades 1818 
av en invaderande egyptisk armé. Det andra väldet skakades av en rad 
tronföljarkonflikter mellan 1824 till 1891 och slutade med att den siste härskaren 
tvingades fly till den brittiskstödde emiren i Kuwait. Det tredje och alltjämt 
existerande väldet grundades så sent som 1902 då den mytomspunne Ibn Saud (Abd 
al-´Aziz ibn´Abd ar-Rahman ibn Faysal ibn Turki ´abd Allah ibn Muhammad Al 
Saúd) under stor dramatik erövrade den nuvarande saudiska huvudstaden Riyadh 
med sina 200 ökenkrigare. Ibn Saud lät efter invasionen göra sig till härskare över 
ett land som senare skulle namnges efter sin erövrare (Gardell 2004:6-7).  

 
På 1920-talet lyckades Ibn Saud ena hela den arabiska halvön, bortsett från Jemen 
och de brittisk stödda emiraten varpå han1932 utropade Saudiarabien som en egen 
stat (Gardell 2004:7). Vid denna tidpunkt saknades i princip en stor del av den 
byråkrati som man förväntar sig av en ”riktig stat” och så skulle det förbli för en 
lång tid framåt. Så sent som in på 1950-talet fanns det exempelvis ingen 
statsadministration som skulle kunna leva upp till den tidens ekonomiska och 
säkerhetspolitiska krav. Detta tvingade kronprins Faisal till en rad viktiga reformer 
vid sitt makttillträde 1958. Aktörer som Världsbanken, FN och Ford Foundation var 
på olika sätt inblandade i det reformprogram som presenterades 1963 och sedan 
dess har utländsk hjälp i det saudiska statsbygget varit mer regel än undantag (Rye 
Olsen 1988:511).  
 
3.3 Den civila byråkratins historia 
 
Kungafamiljen kunde med hjälp av de allt större oljeintäkterna expandera 
statsapparaten på ett sätt det finns få historiska referenser till. Ministerier, 
universitet och andra myndigheter anlades i rask takt. I början av 1950-talet 
existerade enbart Ministry of Finance och ett institutionaliserat rättsväsende 
grundlades 1962 men först 1970 skapades Ministry of Justice (Dowson 1979:121). I 
slutet av 1970-talet fanns det mer än 20 ministerier och över 40 så kallade offentliga 
institutioner. En talande siffra för den enorma administrativa kapprustningen är att 
antalet anställda ökade starkt i början av 1970-talet. År 1970/71 omfattade staten 
80.000 anställda för att uppgå till omkring 200.000 anställda år 1976/77 (Rye Olsen 
1988:512). Den stora satsningen på staten och välfärden handlade dels om ett 
uppriktigt uppsåt att skapa ett gott liv för alla, men också om att försöka 
popularisera regimen, menar Hudson (Hudson 1977:157). Men expansionen var 
föga överraskande inte synonym med effektivitet i den civila byråkratin. Inom 
loppet av några år hade Saudiarabien: ”developed an almost totally immobile 

                                                 
7 Efter kung Fahds död i augusti 2005 har CIA den bästa uppdateringen om de nya förändringarna i 
styret, enligt information den 15 december 2005; 
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/sa.html#Govt%20 
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dinosaur, unable to reach and implement decisions on even the most minor issues” 
(Rye Olsen 1988:513).  
 
3.4 Den militära byråkratins historia 
 
Trots att Ibn Saud erövrade huvudstaden med våld stod Saudiarabien under lång tid 
utan någon fungerande försvarsapparat. Så sent som in på 1960-talet var de 
saudiska styrkorna av en obetydlig omfattning och därtill mycket illa utbildade samt 
med en undermålig beväpning (Rye Olssen 1988:498). Jemen-krigen gjorde det 
klart för kungafamiljen att landet behöver ett mer professionellt försvar och i mars 
1960 upprättades därför en saudisk armé (ibid.). Det moderna försvaret har således 
existerat i fyra decennier. Gulfkriget 1990-1991, då Irak angrep Kuwait, 
överraskade den saudiska försvarsledningen och belyste i likhet med den tidigare 
Jemen-konflikten landets svaga och otränade försvar. Sveriges förre ambassadör i 
Kuwait, Ingolf Kiesow, konstaterar att Saudiarabien aldrig har velat ha utländska 
baser på sin jord men rädslan för Iraks avsikter tog i början av 1990-talet 
överhanden och allt militärt bistånd som USA kunde uppbringa i samband med 
kriget togs tacksamt emot (Kiesow1993:71). Efter Iraks angreppskrig har 
Saudiarabien fortsatt att stärka sitt försvar genom en omfattande vapenhandel med 
bl.a. USA och Sverige (Sydsvenskan den 23 mars 2005, Svensk vapenexport ökar).  
 
 
3.5 Den religiösa byråkratins historia 
 
Den religiösa byråkratin behövde likt den civila och militära byråkratin inte 
uppfinnas på nytt. Sedan Ibn Saud och profeten Wahhabs dagar fanns det ett 
historiskt arv av imamer, församlingar och religiösa rådgivare att bygga vidare på. 
Genom det omfattande statsbyggandet från mitten av 1900-talet kunde 
prästerskapets och religionens inflytande institutionaliseras och formaliseras genom 
att inrätta Ministry of Islamic Affairs. I ett så starkt religiöst land som Saudiarabien 
var det för kungahuset aldrig fråga om att med legitimiteten som insats försöka 
utesluta den religiösa eliten från inflytande i samhället. I samband med 
statsexpansionen skedde också en upprustning av religiösa polisen samtidigt som 
teologisk utbildning blev vanligt inom alla sorters utbildningar på de nyanlagda 
universiteten (Cordesman 2003:273). Som moderland till profeten Muhammed och 
väktare av pilgrimsstaden Mecka är Saudiarabien och dess regering väl medveten 
om sin betydelsefulla roll i den muslimska världen, och har följaktligen skapat en 
omfattande religiös byråkrati för att värna Islam i landet men också för att främja 
tron i andra länder. Detta har bland annat resulterat i ett Ministerium of Haij, ett 
ministerium som enbart sköter det omfattande pilgrimsmottagandet.  

 
Det kan sammanfattningsvis konstateras att den saudiska statens moderna historia 
är ett tämligen kort kapitel. Det omfattande statsbyggande som i många andra 
europeiska länder pågått i närmare femhundra år skulle i Saudiarabien ske först 
under 1900-talet, med en kraftig utvecklingstopp under 1960-70-talet. (Gardell 
2004:14). Än idag står den saudiska statsapparaten under konstruktion, troligen med 
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stabilitet, legitimitet och effektivitet som viktiga övergripande mål. De politiska 
ingenjörer bakom det fortsatta statsbygget är alltjämt familjen Al Saud.  
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4. Den civila byråkratin 
 

4.1 Allmänt om urvalet i den civila byråkratin 
 
Den civila byråkratin är som omnämnts i metod-delen en mycket stor del av den 
samlade statsapparaten och består av alltifrån universitet och sjukhus till statliga tv-
kanaler och avfallshantering.8 I det här avsnittet kommer delar av den civila 
byråkratin att presenteras utifrån dess roll att fördela välfärd, vilket grundar sig i 
den tidigare teoretiska diskussionen om en stats förmåga att ”kunna leverera” för att 
få legitimitet. I fokus står därför utbildning och vård men också andra viktiga civila 
funktioner som informations- och medborgarkontroll måste tas med. Se gärna min 
sammanställning i bilaga 1 för en heltäckande bild av den civila byråkratins alla 19 
ministerier. Inom den civila byråkratin finns det hot mot förmågan att leverera och 
skapa legitimitet, som korruption, ineffektivitet och skev rekrytering, som också 
kommer att redovisas. Den stränga informations- och medborgarkontrollen kan i 
förlängningen också utvecklas till hot mot kungahusets legitimitet.  
 
4.2 Utbildningsväsendet  
 
Utbildningsväsendet brukar vara betydelsefullt i många diktaturer och används i 
Saudiarabien ytterst medvetet för att främja kungahuset och Islam. Att de flesta av 
universiteten i Riyadh är uppkallade efter medlemmar i kungafamiljen är inte det 
viktigaste, utan snarare att undervisningen och forskningen får anses sakna 
objektivitet. De saudiska studenterna måste bl.a. läsa korantexter under 30-40% den 
samlade skoltiden (Gardell 2004:5) och lärare som talar om exempelvis 
västerländsk lyrik eller kristendom riskerar spöstraff.9 Islam får inte ifrågasättas för 
då ifrågasätter man indirekt kungahuset och den religiösa elitens legitimitet. Även 
utländska skolor som Svenska Skolan i Riyadh måste också efterleva de muslimska 
reglerna. Vid ett av mina studiebesök på skolan berättade rektor Sören Garphammar 
att man håller skolbiblarna inlåsta i ett kassaskåp för att myndigheterna inte ska 
upptäcka dem när de gör oanmälda razzior. Svenska Skolan placerar också snabbt 
om alla pojkar och flickor till separata klassrum när de statliga kontrollanterna är på 
väg eftersom det är förbjudet med könsblandade skolklasser.10 
Utbildningssystemets starka kontroll är alltså så omfattande att staten inte ens 
generas av att försöka styra utländska skolor på inhägnade compounds. Cordesman 
konstaterar att regimen och den religiösa eliten lyckas, genom den indoktrinerande 
undervisningen på de saudiska läroverken och de hårda tyglarna mot lärarna, att 
kväva alla försök till opposition inom akademierna. (Cordesman 2003:297). 
 

                                                 
8 I bilaga 1 finns en sammanställning jag låtit göra över de ministerier som finns inom den civila, 
militära och religiösa byråkratin. Även det saudiska prästerskapet redovisas inom ramen för den 
religiösa byråkratin. 
9 Enligt Dagens Nyheter den 19 november 2005, dömdes en lärare i Saudiarabien mot sitt nekande 
till tre års fängelse och 750 piskrapp för att ha talat om kristendomen och terrorismens orsaker. I de 
saudiska tidningarna noterade jag under vistelsen att det emellanåt förekommer notiser om lärare 
som döms till piskstraff efter att ha angetts av sina elever.  
10 Studiebesöket på Svenska Skolan i Riyadh skedde i april 2004.  
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4.3 Ministry of Information kontrollerar informationsflödet 
 
Det saknas pressfrihet i Saudiarabien. Genom att rycka undan alla offentliga arenor 
där oppositionella kan ta sig friheten att uttrycka eventuell misstro mot kungahuset 
säkrar man sin egen ställning, men till priset av ett högt spel med den politiska 
stabiliteten. Det förekommer dock att saudier i slutna sociala sammanhang kritiserar 
kungafamiljen utan att ta hänsyn till risken för att det kan komma till 
säkerhetstjänstens kännedom. 
 

Nevertheless, the Saudi Government still reacts sharply to direct criticism of the royal 
family, and does not allow direct public criticism of the government’s integrity and 
religious legitimacy. (Cordesman 2003:270).   

 
Ministry of Information har därför en viktig uppgift inom den civila byråkratin en 
viktig uppgift. Ministeriet har rätt att avlägsna chefredaktörer när det anses påkallat. 
Den statliga censuren tar också bort kritiskt material om Saudiarabien som säljs (i 
tex. internationella skrifter som The Times) eller skickas med privat post in till 
landet (Cordesman 2003:299). Censuren ägnar också stor möda åt att klippa ut 
annonser med lättklädda damer och herrar i tidningar som privatpersoner 
prenumerera på. En eftersänd Dagens Nyheter kan därför anlända helt sönderklippt 
efter censurens postgranskning. Jag har också noterat att flera internetsajter med 
antisaudiskt innehåll inte går att nå via internet i Riyadh. I samband med min 
vistelse noterade jag även att den kuwaitiska tidningen ARAB TIMES berättar 
betydligt mer om känsliga saudiska inrikespolitiska frågor än den saudiska 
dagstidningen ARAB NEWS, som däremot avslöjar mer om Kuwaits politiska 
situation än vad den kuwaitiska tidningen gör. Ministry of Information låter en 
arabisk perestrojka går för sig, men bara så länge det gäller ens grannland.  
 

 
4.4 Ministry of Interior – ett superdepartement med mycket makt 
 
Styrkorna inom den militära byråkratin är uppdelade mellan rivaliserande falanger 
av kungahuset för att balansera varandra. Men det är inte nog med det, inom den 
civila byråkratin finns superdepartementet Ministry of Interior som särskiljer sig på 
ett unikt sätt bland den 19 andra ministerierna i byråkratin genom att också vara 
uppdelat inom släkten och genom att förfoga över flera säkerhetstjänster.11 Det är 
därför på sin plats med att ge en liten bakgrund till den civila byråkratins roll i den 
statliga våldsutövningen. 
 
Som en tydlig intäkt för att landet har en ineffektiv och mindre enhetlig statsapparat 
är att kustbevakningen, civilförsvarets administration, gränsbevakningen ligger 
under en särskild befälskedja inom Ministry of Interior, medan The Puplic Security, 
Special Security, Mujahideen är under en annan separat befälskedja men inom 
samma ministerium (Cordesman 2003:260). De skilda befälskedjorna och den 

                                                 
11 De många olika säkerhetstjänsterna kan för övrigt göra gränsen mellan den civila och militära 
byråkratin svår att dra. I min studie har karaktären på det styrande ministeriet fått avgöra varje 
säkerhetstjänsts hemvist.  
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rikliga förekomsten av säkerhetstjänster i kungariket anses bero på en misstro 
mellan olika delar av kungahuset. Eftersom Ministry of Interior förfogar av delar av 
den våldsutövande administrationen är det mycket viktigt att kungahuset är ense om 
vilka som ska styra vilka delar av ministeriet, och att de hittar en balans i makten 
mellan de olika kungliga falangerna. Rekryteringsfrågan och skilda befälsstrukturer 
förekommer för övrigt inom fler myndigheter och också inom den militära 
byråkratin.  
 
Regimen är i ett stort behov att kontrollera befolkningen och de som jobbar inom 
staten för att säkra sin makt. Utan kontinuerligt underrättelsematerial om situationen 
hos medarbetarna blir det svårt att förekomma en eventuell opposition som 
ifrågasätter regimens legitimitet. Uppdraget att kontrollera och bestraffa är spritt på 
flera myndigheter och ministeriet är en av de viktigare av dessa. Ministry of Interior 
har till exempel till uppgift att stoppa alla former av folksamlingar eller 
demonstrationer, varpå rockkonserter inte förekommer i landet (Cordesman 
2003:260). Under min vistelse noterade jag också att Ministry of Interior 
förekommer varje vecka i olika notiser i de saudiska tidningarna eftersom det är 
ministeriet som verkställer alla halshuggningar och stympningar av brottslingar. 
Dessa kungörs i tidningarna, vilket gör ministeriet till det mest ”marknadsförda” av 
alla myndigheter.  
 

 
4.5 Den civila byråkratin kräver ingen skatt och levererar gratis välfärd 
 
Det saudiska skolväsendet levererar välfärd i form av fri utbildning för både flickor 
och pojkar. Även sjukvården är gratis för alla medborgare samt för gästande 
utländska pilgrimer (Dawson 1979:220). Att man tack vare oljerikedomen inte har 
någon inkomstskatt i Saudiarabien gör att många medborgare troligen upplever att 
de lever i ett generöst välfärdssamhälle. Det råder ingen tvekan om att regimen har 
varit framgångsrik med att förse saudierna med en utmärkt samhällsservice. Inom 
den civila byråkratin finns det således en rad olika ministerier som arbetar med 
välfärdsrelaterade frågor. Inom vårdsektorn har staten gått så långt att man för 
närvarande planerar införskaffa mobila vårdcentraler för att kunna förse 
nomadiserade beduiner med vård (Gardell 2004:19). I en regimbeställd bok 
beskriver man regeringens politik som en ”framgångssaga”: 
 

The proof of the efficiency of any given form of government is the success it 
achieves. Saudi Arabia has greatly strengthened her international Arab and Islamic 
power and prestige. […] The standard of living of Saudi Arabia’s people has been 
improved at a rate that no-one could have foreseen, and at the same time friendly 
relations with the powers in the West and in the East have been preserved and 
promoted. It is undeniably a success story. (Facey 1993:122)    

 
Gardell menar att den höga levnadsstandarden är viktig ur ett legitimitetsperspektiv, 
och konstaterar att den är avgörande för att kungahuset ska få fortsätta att regera i 
orubbat bo. ”Det enkelriktade flödet av royaltyersättningar har ofrånkomligen 
förvandlat staten till en distributionsapparat, en allsmäktig ”socialbyrå”, som 
levererar välstånd till passiva klienter” (Gardell 2004:21). Hur medborgarna 
kommer att reagera om oljan tar slut, priserna sjunker och staten tvingas beskatta 
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befolkningen eller sänka levnadsstandarden, är givetvis svårt att förutse. Då blir det 
inte endast en fråga för den civila byråkratin om att lösa ett välfärdsproblem, utan i 
förlängningen en fråga om att lösa ett legitimitetsproblem.  
 
 
4.6 Allmänt om rekryteringsförfarandet inom den civila byråkratin 
 
Utöver den civila byråkratins uppgift som leverantör av välfärd har även 
rekryteringen av de statsanställda effekter på statsapparatens effektivitet, och 
kanske i förlängningen på legitimiteten hos befolkningen. Den civila byråkratin 
rymmer hundratusentals anställda inom många olika myndigheter och ministerier 
och det är mycket angeläget för kungshuset att vara noggrann med vilka personer 
som ska betros med olika viktiga positioner. Många av de ledande inom byråkratin 
är kungliga prinsar med, menar Al-farsy, omfattande erfarenhet av administrativt 
och politiskt arbete vilka han kallar ”modernazing technocrats” (Al-farsy 
1986:209).  
 

Today; His Majesty King Fahd ibn Abdul Aziz ibn Abd al-Rahman Al Faisal Al Saud, 
eight son of the late King Abdul Aziz and fourth to succeed him, is the ruler of the 
modern Islamic State of Saudi Arabia, in the government and administration of which 
other members of the large Royal Family play an active and leading role. Major posts, 
how ever, are often filled by Saudi citizens who are not connected to the Royal Family. 
(Facey 1993:122).  

 
Referatet, som är hämtat från en bok som godkänts av den saudiska censuren, är 
träffande eftersom det understryker att det trots allt förekommer anställda som 
saknar kunglig börd inom statsapparaten (Facey 1993:122).12 Det är The Civil 
Service Commission som ansvarar för personalförsörjningen genom hela den 
offentliga sektorn. Betydande ansträngningar görs också för att genomföra 
administrativa reformer inom hela den offentliga sektorn (Facey 1993:124). I 
praktiken innebär dock resultatet av arbetet som utförs av The Civil Service 
Commission dock att statsapparaten fortsätter att välja ut anställda efter lojalitet 
med kungahuset än deras duglighet. Rye Olsens studie visar att personalpolicyn 
alltjämt kännetecknas av favorisering och nepotism. Det måste i förlängningen vara 
positivt för trovärdigheten för staten att vanliga medborgare ges möjlighet att göra 
karriär i staten, men samtidigt så är den alltjämt betydande dominansen av 
kungligheter på ledande poster något som genom skandaler och korruption kan 
skada legitimiteten för Al Saud. 
 
Tjänstemannens egen familj eller stam drar ofta nytta av tjänstemannens position i 
statsapparaten (Rye Olsen 1988:513). Jag fick själv erfara att vissa statsanställda tar 
den statliga familjekorruptionen för given när jag som ambassadpraktikant skulle 
assistera en svensk riksdagsman som besökte det saudiska parlamentet. Där frågade 
ett par saudiska tjänstemän den besökande riksdagsmannen på ett tämligen ogenerat 

                                                 
12 Uppgiften är hämtad från en bok som inköptes på plats i Saudiarabien och som har framställts av 
regimen. Det är intressant att se hur staten mot bakgrund av kungaättens dominans ser sig nödgade 
att skriva i en bok att det förekommer vanliga civila i den saudiska statsapparaten.  
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sätt ”från vilken familjeätt han stammar och vilka sorts affärer hans familj ägnar sig 
åt som hade förlänat honom ett så hedersamt uppdrag”.  
 
Hudson konstaterar att idag kan en traditionell kung inte delegera makt till de nya 
grupperna i samhället, utan måste hålla fast vid gamla eliter (Hudson 1977:166). 
Genom gamla äktenskapliga band står monarkin och de olika privilegierade 
familjerna varandra mycket nära, en ordning som är konserverande. Den skeva 
rekryteringen och det ömsesidiga beroendet mellan anställda och kungahuset har 
onekligen fått enorma påföljder för effektiviteten i hela den saudiska statsapparaten.  
 
4.7 Korruption och ineffektivitet 
 
Utan de anställdas lojalitet och förtroende svävar kungahusets legitimitet och i 
förlängningen deras maktinnehav i fara. Den rikliga förekomsten av prinsar i 
ledande positioner och möjligheten för de anställda att med kungahusets goda 
minne grovt få missbruka sin ställning sätter sin prägel på hela den civila 
byråkratin. I likhet med den militära byråkratin anses det vanligt med mutor och ” 
privata affärer” vid sidan av sitt arbete. Hudson konstaterar att den nya generationen 
saudier kan tjäna på den här kulturen. För den medgörlige och framsynte gagnas 
både karriär och privatekonomi (Hudson 1977:179-180).  
 
Vid ett tillfälle fick jag själv erfara den obefintliga gränsen mellan ämbetsmanna- 
och affärsmannarollen efter ett nytt arbetsbesök på Majlis Ashura, kungens 
rådgivande parlament. Efter besöket blev jag uppringd av en tjänsteman som jag 
träffade på parlamentet och som undrade om jag – som tjänstgörande på den 
svenska ambassaden – var intresserad av att som privatperson förmedla en oljeaffär 
i 50-miljonersklassen till någon lämplig köpare i Sverige. För ämbetsmannen 
tycktes affärsförslaget så självklart och okomplicerat att han inte riktigt kunde se 
problematiken med att Sverige har en annan förvaltningskultur, som inte tillåter att 
man utnyttjar sin ”position” för privata affärer. Många andra av mina personliga 
intryck från den civila byråkratins arbete förstärker bilden av en otydlig och 
ineffektiv organisation. Vid telefonsamtal till en myndighet får man ofta finna sig i 
att bli omkopplad till en rad olika personer, ibland uppåt tio stycken, innan man 
landar hos någon som till sist är beredd att ”ta ansvar” för det ärende man försökt 
göra sig. Det är också ofta oklart vem som har ansvar för vad i staten. Detta kan 
också innebära att avsända fax aldrig blir besvarade, eller blir det först efter 
åtskilliga veckor. Dessutom får utländska ambassader enligt formalian inte kontakta 
myndigheterna utan att först gå genom Ministy of Foreign Affairs, men detta 
förfarande ignoreras regelbundet av de flesta ambassader för annars får man 
ingenting uträttat. Det är inte svårt att bekräfta den bild av ineffektivitet som bl.a. 
Cordesman och Gardell beskriver. 
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5. Den militära byråkratin 
 
5.1 Den militära byråkratins beståndsdelar 
 
Den militära byråkratin har inte monopol på våldsanvändning eller 
medborgarkontroll – även inom den civila byråkratin, närmare bestämt inom 
Ministry of Interior finns det olika säkerhetstjänster samt en religiös säkerhetspolis 
inom den religiösa byråkratin. Våldsanvändning och kontroll förekommer därför 
mer eller mindre inom alla tre byråkratier. Om man dock bortser från detta, och 
försöker definiera försvarsmaktens olika våldsutövande militära enheter så består 
den av: armén, nationalgardet, flottan och flygvapnet. Dessa enheter jobbar inom 
ramen för vad man kan kalla traditionell försvarsmakt. Det kan också tilläggas att 
det inom den militära byråkratin finns en betydande polisstyrka, 
säkerhetstjänstenheter samt en strategisk missilförsvarsstyrka (Cordesman 
2003:45). Se gärna bilaga 1 för en sammanställning över den militära byråkratins 
struktur. Det unika, för att inte säga besynnerliga, med den saudiska försvarsmakten 
är dock uppdelningen av styrkorna mellan olika falanger inom kungafamiljen.  
 
5.2 Försvarsorganisationen är uppdelad inom kungafamiljen 
 
Det saudiska markförsvaret består egentligen av två skilda styrkor. Den ena utgörs 
av The Saudi Arabia National Guard (SANG) och är en slags stamstyrka som stöpts 
fram ur de stammar som en gång i tiden ställt sig lojala med kungafamiljen. 
Nationalgardets, det vill säga SANG:s, uppgift är att skydda den kungliga familjen 
från uppror inom landet men också från den andra saudiska armén.13 The Ministry 
of Defence and Aviation (MODA) administrerar nämligen å sin sida den andra 
”officiella” försvarsstyrkan; Royal Saudi Land Forces. Dess syfte är att skydda 
landet från externa hot samt att tjäna som en balans till den nationella styrkan 
SANG, vilket anses vara särskilt påkallat om kungafamiljen exempelvis skulle vilja 
slå ner någon plötslig klanfientlighet inom nationalgardet. Den här uppdelningen 
grundar sig i en gammal misstro inom olika falanger av den kungliga familjen. 
 
Det finns anledning att illustrera uppdelningen av den militära våldsmakten inom 
familjen. Fram till 2005 var den militära styrkans befälhavare kung Fahd. Men 
sedan den åldersstigne kung Fahd avled den 1 augusti 2005 utropades hans halvbror 
och kronprins Abdullah som ny kung. Försvarsministern och tillika prinsen Sultan 
blev därmed ny kronprins.14  
 
Prins Sultan (bin Abdulaziz al-Saud) har varit  försvarsminister sedan 40 år tillbaka. 
Nationalgardet har stått och står däremot under befäl av en annan del av 
kungafamiljen. Där har prins Abdullah (bin Abdulaziz bin Abdul Rahman al-Saud), 
förre detta kronprins och numera kung, fört befälet över nationalgardet sedan 1963 
(Ibid.). Övriga enheter inom försvarsmakten, som ligger lägre ner i hierarkin, kan 

                                                 
13 Uppgifter om det saudiska försvarets organisation är hämtat från internetsajten 
http://www.globalsecurity.org/military/world/gulf/sang.htm  
14 http://www.globalsecurity.org/military/library/news/2005/08/mil-050801-rferl04.htm 



 27

av utrymmesskäl inte redovisas här men är fördelade mellan en rad olika prinsar av 
lägre rang från dessa två falanger av kungafamiljen (Cordesman 2003:46).  
 
Under Kalla Kriget såg man inom kungahuset två militära styrkor som en 
”försäkring” om att kunna slå ner ett kuppförsök inom någon av enheterna.15 Även 
underrättelsetjänsterna är uppdelade inom familjen. The national Guard har en egen 
underrättelseenhet, Intelligence Directorate, som kung Abdullah använder för breda 
nationella underrättelseinhämtningar. Resten av den nationella underrättelse- och 
säkerhetstjänsten är under prins Nayef bin Abdulaziz befäl (Cordesman 2003:259). 
Rye Olsen konstaterar i sin komparativa studie att Saudiarabien är unikt i 
förhållande till exempelvis Egypten och Irak med sina åtskilda militära enheter som 
tar sig uttryck i både ledningssystemet och i rekryteringsmönstret. Han menar att de 
saudiarabiska militärernas höga grad av engagemang i privatekonomiska affärer vid 
sidan av den militära karriären är en skillnad från det egyptiska och irakiska 
försvarsväsendet (1988:503). Förhållandet mellan de separata militära 
myndigheterna verkar vara mycket känslig, åtminstone får man det intrycket när en 
ställföreträdande informationsminister i sin bok om det saudiska försvaret inte 
nämner orsaken till den märkliga uppdelningen mellan kungafamiljen med en 
stavelse (Al-farsy 1986:76).  
 
Enligt Cordesman menar flera utländska bedömare att maktdelningen är förvånande 
effektiv, med några undantag. Många har bland annat kritiserat traditionalisten prins 
Sultan för att inte ha moderniserat det saudiska försvaret på rätt sätt. Det har också 
förekommit korruption som involverat kungafamiljen vilket lett till påföljder och 
framför allt ett skadat förtroende för försvaret (Cordesman 2003:47). Bristen på 
insyn och transparens mellan de olika släktfalangerna underlättar troligen 
möjligheterna till korruption och annan form av självberikning.  
 
Att säkerhetstjänsterna finns i den civila, militära och religiösa byråkratin innebär 
att olika delar av kungafamiljen kan ha tillgång till en ”egen” säkerhetstjänst inom 
sitt specifika ansvarsområde av statsförvaltningen. De olika säkerhetstjänsterna får 
anses som flitiga att döma av de tillslag och gripanden som dagligen meddelas i 
tidningarna. Enligt Cordesman arbetar säkerhetstjänsterna främst med att på olika 
subtila sätt förtrycka medborgarna – bland annat genom påtryckningar inom de 
viktiga familje- och klanrelationer – för att på så sätt hålla misshagliga personer 
tillbaka, än att omedelbart tillgripa fysiska straff (Cordesman 2003:248). 

 
 
5.3 Personalpolitik 
 
Saudiarabiens snabba upprustning under de senaste fyrtio åren och dess måttliga 
framgångar med att skapa sig en militärteknologisk självständighet har gjort landet 
mycket beroende av amerikansk försvarskompetens (Rye Olsen 1988:498). Landet 
får anses vara starkt beroende av amerikansk och europeisk försvarsteknik. Vad 

                                                 
15 Uppgifter om det saudiska försvarets organisation är hämtat från internetsajten 
http://www.globalsecurity.org/military/world/gulf/sang.htm 
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gäller manskap så har landet en tradition av att rekrytera soldater från bland annat 
Jordan, Bangladesh och Pakistan (Rye Olsen 1988:499). Beroendet av utländska 
soldater upplevs som besvärande idag och regimen försöker därför att med varierad 
framgång nationalisera försvaret.  
 
Den militära byråkratin är till skillnad från de övriga byråkratierna ovanligt 
beroende av utländsk expertis för att fungera. Det handlar om inhyrda 
legoknektsförband till tekniker som kallas in vid behov. Alldeles för många 
uppgifter anses ha lagts ut på civilanställda för att man med säkerhet ska kunna veta 
att de uppgifterna kommer att bli utförda vid en nationell kris. Det föreligger ingen 
allmän värnplikt i Saudiarabien. Den som vill arbeta i försvaret får söka till någon 
av militärakademierna för en treårig utbildning och blir sedan placerad i lämplig 
enhet för ytterligare specialisering (Al-farsy 1986:78). Landet skickar också 
soldater till olika europeiska och asiatiska länder för ytterligare utbildning (ibid s. 
79).  
 
Det finns gott om personer av kunglig börd i det saudiska försvaret och ju högre 
upp i hierarkin man kommer, desto fler blir prinsarna. En del av prinsarna uppges 
medvetet ha getts lägre rang för att kunna möjliggöra en militär karriär för personer 
utanför den mäktiga Al-Saud-dynastin (Cordesman 2003:47). Cordesman 
konstaterar att många av dessa personer tillhör ansedda familjer som har goda 
kontakter med kungafamiljen sedan flera  generationer tillbaka, och att samtliga 
anställda på något sätt tillhör familjer som sedan tidigare är kända för sin lojalitet 
med kungahuset (Cordesman 2003:47). Några viktiga egenskaper för en saudisk 
tjänstemans befordran eller inträde i statsmakten är konservatism, lojalitet och att 
man tjänstgjort länge (Ibid.) samt; 
 

Nepotism, family contacts, and tribunal status often still determine which men are 
selected for skilled positions or appointments. (Cordesman 2003:60).  

 
Frågan om hur regimen stärker sina positioner om den militära byråkratin ger en 
lång rad olika svar. För det första konstaterar Rye Olsen att de saudiska officerarna 
fick en god lön, möjlighet till räntefria lån till hus och andra investeringar samt att 
de fick bo i militära anläggningar som även efter västerländska mått får betraktas 
som luxuösa (Rye Olsen 1988:499). De mycket fördelaktiga villkoren erbjöds så väl 
meniga som officerare och var i förlängningen en sätt att försöka dämpa en 
potential otillfredsställde särskilt hos officerskåren, som för övrigt inte var betrodda 
med att lämna yrket förrän vid 60 års ålder, menar Rye Olsen (1988:499).  

 
Trots att det var en tid sedan Rye Olsen studie genomfördes finns det inga tecken på 
att officersyrket skulle ha tappat i status, i synnerhet inte i dessa orostider och 
motsättningar med Al Quida. Officersyrket hade och har alltjämt många fördelar. 
Myndigheterna har överseende med att stora delar av försvarets anställda olovligen 
försvann från sin tjänstgöring under längre tider. Frånvaron från tjänsten användes i 
hög grad till att ägna sig åt privata affärer av allehanda slag, vilket idag inte är 
ovanligt också inom andra delar av statsapparaten16 (Rye Olsen 1988:499).  

                                                 
16 Se bland annat kapitlet 4 .7 om den civila byråkratin och redogörelsen för mina egna erfarenheter 
av korruption inom den saudiska staten. 
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Under min vistelse i Saudiarabien hade jag tillfälle att stifta bekantskap med en 
viktig enhet inom den militära byråkratin då jag träffade rektorn för landets 
säkerhetsuniversitet, professor Abdul Aziz S. Al-Ghamdi, som förevisade mig hur 
Naif Arab University for Security Studies studerar olika militära och polisiära 
säkerhetsaspekter samt hur de undervisar sina studenter i säkerhetsstudier. 
Universitetet uppvisade den allra bästa teknologi avseende standard på vapen, 
lokaler och laboratorier men (den engelska) kurslitteraturen och alla vetenskapliga 
avhandlingar innehöll reservationslösa dedikationer till Allah och var i hög grad 
genomsyrat av olika religiösa motiveringar till varför brottslighet och terrorism ska 
bekämpas.  
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6. Den religiösa byråkratin 
Islams ställning i det saudiska samhället gör landet till ett av de mest religiöst 
fundamentalistiska i världen. En saudier måste be fem gånger om dagen och om han 
eller hon byter religion väntar halshuggning på Rättvisans torg i Riyadh.17 De 
religiösa reglerna är många, och stränga.  
 
6.1 Ulama  
 
Inom den religiösa byråkratin finns det en viktig organisatorisk enhet som finner sin 
motsvarighet i ytterst få andra länder. Det handlar om Ulama, det saudiska 
prästerskapet, som vid jämförelse med den militära och civila byråkratin har en på 
många sätt unik position i statsapparaten.18  De civila och militära byråkratierna kan 
i hög grad ses som importvaror från väst men detsamma gäller inte för det saudiska 
prästerskapet. Det politiska systemet med en religiös elit härstammar från den 
politiska alliansen mellan Muhammud bin Saud och imamen Muhammad bin Abdul 
Wahhab, som gick ut på att statsstyret och religionen hör samman.19 
Den religiösa byråkratin visar sig vid närmare granskning framför allt utgöras av 
Ulama, som inom sig fördelat en rad olika uppgifter. Fördelningen har varit svår att 
kartlägga eftersom Ulamas inre arbete har dock stött på ett oväntat hinder – det 
finns ingen hemsida eller annan tillgänglig litteratur som visar hur makten är 
fördelad inom Ulama.  
 
6.2 Ulamas uppgifter 
 
Ulama utgör den mest inflytelserika enheten inom den religiösa byråkratin, som i 
övrigt framför allt består av teologiska skolor, religiösa polisen och lokala 
församlingar, vilka har under en lång tid spelat en mycket betydelsefull roll i 
samhället (Al-farsy 1986:73).  
 
Ulama har, som något av den bärande pelaren i den religiösa byråkratin, en rad 
varierande uppgifter. De två viktigaste sätten för prästerskapet att utöva sitt 
inflytande i samhället över medborgarna går genom möjligheten att utfärda fatwor 
(juridiska påbud) och dels genom speciella konsultationer och samråd med 
kungafamiljen om vilka samhällsregler som bör gälla för medborgarna (Rye Olsen 

                                                 
17 Enligt Sharia och saudisk rättspraxis utdöms också dödsstraff för äktenskapsbrott, homosexualitet, 
mord och grov stöld.   
18 I fortsättningen av uppsatsen kommer prästerskapet att gå under beteckningen Ulama, vilket är det 
inhemska och internationella namnet på det saudiska prästeliten.  
19 Läs mer om alliansen mellan kungafamiljen och wahabbisterna i kapitlet 3 om Al Saud. 
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1988:523).20 Ulama är en del av normgivningsmakten och har ett stort inflytande på 
det rättsliga systemet. (Se bilaga 2 för mer information om Ulamas olika uppgifter). 
Detta innebär en unik särställning för prästerskapet och är samtidigt ett ovanligt 
samhällsfenomen eftersom mer centralstyrda diktaturer inte tenderar att ”dela upp” 
förtrycket på olika enheter. Det ska dock tilläggas att det finns ett starkt stöd för 
Ulamas inflytande, även om mina erfarenheter visar att yngre saudier är mer 
skeptiska. 
 
Rye Olsen menar att prästerskapet har gett upp delar av sin makt, eller snarare mött 
upp kungahusets försök till reformer i samhället. I samråd mellan kungafamiljen 
och prästerskapet har Ulama bland annat tvingats gå med på att avskaffa slaveriet 
(1962), införa undervisning för flickor, introducera television, ge tillstånd att visa 
film hemma men inte offentligt, och så vidare (Rye Olsen 1988:527). Studiens 
efterforskningar om Ulamas inre arbete har som nämnts stött på hinder  - det finns 
ingen hemsida eller tillgänglig litteratur som visar hur makten är fördelad inom 
Ulama. Men Cordesman sätter fingret på ett viktigt förhållande, nämligen vikten av 
att kungahuset har en god kontroll över den religiösa byråkratin; 
 

The Saudi government has tightened its control over the Ulema since September 11, 
2001. Crown Prince Abdullah made it very clear to Saudi clerics after September 11 
that the government would not tolerate even the indirect support or terrorism and 
extremism.” (Cordesman 2003:273). 

 
Iakttagelsen om en starkare kunglig kontroll stöds också av Rye Olsen som 
konstaterar att det saudiska prästerskapet kan betraktas som ett slags statsanställda 
”funktionärer”. Deras löneutbetalningar och karriärmöjligheter är avhängigt 
lojaliteten med kungahuset. Rekrytering och utbildning anses också ha blivit mer 
reglerat med tiden än tidigare (Rye Olsen 1988:522). Den ökade kontrollen över 
prästerskapet kan bland annat förklaras med risken för att statsanställda islamska 
fundamentalister förknippas med antivästlig terrorism som kan hota relationen till 
USA. 

 
Som det framgår av modellen enligt ovan omfattar makten allt från juridiska frågor 
till den religiösa utbildningen och innebär – mot bakgrund av Islams ställning i 
landet – stora möjligheter att påverka både kungahuset och den vanliga 
befolkningen. Prästerskapet har, som det framgår i bilaga 2, inflytande i allt från 
den teologiska tolkningen, lagstiftningen till hur skolplanerna ska läggas upp i 
grundskolan och på universiteten. Men makten över juridiken är troligen ett av de 
viktigaste maktinstrumenten - landets konstitution bygger på koranen, som i sin tur 
tolkas av prästerskapet. Domstolarna är således inte bemannade med jurister utan 
med religiösa skriftlärde. Religionens starka ställning i det saudiska samhället och 

                                                 
20 I en av de böcker som jag köpte i Riyadh, Islamic Fatwa Regarding Women, anges det 366 
förhållningsregler enbart för kvinnor.  
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Ulamas starka ställning som uttolkare av religionen ger sammantaget en oerhört 
stark maktbas i relation till kungahuset.  
 
6.3 Kungahusets beroende av prästerskapet 
 
I mina efterforskningar har det varit svårt att visa exempel där kungahuset måste 
underordnas eller uppvisa ett beroende till prästerskapet. Men trots bristen på 
information om kartlagd underkastelse finns det en särskilt viktig händelse som med 
tiden tycks få att stå symbol för Ulamans betydelsefulla ställning i relationen till 
kungahuset. Den symboliskt viktiga händelsen var den militanta ockupationen av 
stora moskén i Mecka 1979. Ockupationen tilldrog sig stor internationell 
uppmärksamhet och blev en enorm påfrestning för kungafamiljen, som fruktade att 
en statskupp skulle bli nästa steg. Enda sättet att stoppa de våldsamma rebellerna i 
moskén  var med inhyrda legoknektar från Frankrike. Men koranens bud var 
samtidigt tydligt i frågan: det är förbjudet att använda våld på heliga platser. 
Räddningen för den handfallna kungafamiljen blev därför Ulama, som trots 
koranens påbud gav sitt nödvändiga medgivande till kungafamiljens förfrågan om 
ett legitimt militärt angrepp mot ockupanterna, och makten var därmed räddad 
(Gorm Rye Olsen 1988:523).  
 
Som visats i denna studie har det saudiska prästerskapet en unik särställning. Gorm 
Rye Olsen konstaterar i sin komparativa avhandling att prästerskapet var 
underordnande i första hand den militära byråkratin och i andra hand den sociala 
byråkratin i Irak och Egypten, men i Saudiarabiens fall kunde ingen sådan 
underordnad relation kartläggas. (Gorm Rye Olsen 1988:530). Den saudiska 
regimen har på flera olika sätt tagit ett starkare grepp om den religiösa byråkratin i 
allmänhet och det saudiska prästerskapet i synnerhet. The Ministry of Islamic 
Affairs har getts en slags överordnad ställning genom att ministeriet har ansvar för 
kontrollen, uppbyggnaden, underhållet och finansieringen av samtliga moskéer i 
landet. Ministeriet betalar också lönerna till alla imamer (böneledare) samt har 
också tolkningsföreträde över vilka krav som ska ställas för att få bli imam 
(Cordesman 2003:273). I bilaga 1 har jag gjort en sammanställning över de tre 
ministerier som finns inom den religiösa byråkratin och som ger kungahuset en 
förlängd arm i det religiöst motiverade statsarbetet.  
 
6.4 Den religiösa moralpolisen 
 
Utöver Ulama finns det inom den religiösa byråkratin en annan unik enhet i den 
religiösa byråkratin, som  på arabiska heter de Mutawaa`in, vilket ungefär betyder 
”Kommittéerna för allmän moral” (Cordesman 2003:295). Mutawaa`in är en 
religiös säkerhetspolis som visserligen jobbar på kungens mandat men är 
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organiserad genom den religiösa delen av byråkratin. Denna moralpolis har jag 
träffat på många gånger under min vistelse i Riyadh och jag har med fascination 
noterat deras idoga arbete med att jaga in böneskolkande saudier i moskéerna när 
det kallats till bön eller hur de trakasserat kvinnor som inte täckt sitt ansikte 
tillräckligt väl med en slöja. Moralpolisen spionerar ute på gatorna så att kvinnorna 
klär sig korrekt, de griper kvinnor och män som umgås utan att vara gifta med 
varandra. Om kvällarna åker de runt i bilar för att undersöka så att ingen festar eller 
dricker alkohol och parkerna bevakas så att ingen av motsatt kön skulle råka träffas 
där, och så vidare. De har också till uppgift att gripa varje misstänkt dissident 
(Gardell 2004:24). Mina allmänna intryck från samtal med saudier är att den 
religiösa polisens existens inte är självklar – den finns framför allt i det 
konservativa Riyadh och inte så mycket i de mindre städerna, och dessa mindre 
städer verkar ju klara sig bra utan moralpoliser.  Många saudier klagar öppet på 
Mutawaa`ins hotfulla attityd men de mer moderata saudierna som vill behålla 
moralpolisen framhåller olika framsteg som att Mutawaa`in inte längre tillåts 
misshandla personer på stan och inte heller får gripa någon utan att en riktig 
polisman är närvarande.  
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7. Sammanfattande analys och slutsatser 
 
Som en absolut monarki på en stark religiös grund står Saudiarabiens kungahus 
inför en rad svåra utmaningar i konfrontationen med både religiösa 
fundamentalister och liberala reformivrare. Den styrande familjen, kungahuset Al 
Saud, söker inte konflikt och oro utan strävar efter att så väl inrikes- som 
utrikespolitiken ska omgärdas av politisk stabilitet. En viktig förutsättning för 
stabilitet, som bl.a Holsti (1996:97) och Easton (Hudson 1977:22) framhåller, är 
legitimitet. Frågeställningen för denna studie var hur och varför den saudiska 
kungaregimen har byggt upp de civila, prästerliga och militära byråkratierna för 
att främja stabilitet och legitimitet i Saudiarabien.  
 
Min översiktliga studie av Saudiarabiens enorma statsapparat visar tydligt att landet 
lyckats med att etablera en starkare strukturell legitimitet de senaste tre 
decennierna. Easton menar att strukturell legitimitet handlar om att de politiska 
strukturerna i sig själva är en viktig källa till legitimitet, de bildar den ram inom 
politiska beslut verkställs (Hudson 1977:22-23). Denna källa till legitimitet anses 
till och med en av de mest långlivade av Eastons tre olika kategorier. Hudson skrev 
för övrigt redan 1977 att ju mer en ny regering eller delar av statsapparaten 
institutionaliseras, desto bättre kommer de att bidra till att systemet vinner 
legitimitet och till att skapa vad Easton kallar ”independent belief in the validity of 
the structure and norms” (Hudson 1977:23).  
 
Min studie visar att situationen förändrats sedan dess i Saudiarabien. Studien 
bekräftar, inte minst genom kapitlet om statsbyråkratins historia, att Hudsons analys 
om att de arabiska staterna skulle satsa mycket på sin strukturella legitimitet slagit 
in och han har samtidigt fått rätt i att medborgarna i allt större utsträckning kommit 
att värdera sina ledare efter hur ”well they perform” (Hudson 1977:23-24). 
Åtminstone är denna analys giltig i Saudiarabiens fall. Det finns idag etablerade och 
fungerande strukturer inom den civila byråkratin som bland annat förser saudierna 
med gratis sjukvård och fri utbildning. Genom Gardells studie och mina egna 
intryck från min vistelse i landet kan jag konstatera att det finns få saudier som 
öppet klagar på utfallet av regimens välfärdspolitik.  

 
Genom framgången med bygget av en fungerande (men inte en helt felfri) 
statsapparat Saudiarabien har i stor utsträckning gjort sig mindre beroende av några 
av Eastons andra legitimitetskällor, som det personliga ledarskapet (dvs. kungens 
personliga popularitet) och ideologi (t.ex Islam). Min slutsats är dock att dessa två 
senare legitimitetskällor fortfarande spelar en mycket viktig roll men genom att 
regimen nu har ytterligare ”ett tredje ben” att stå på ökar chanserna till långvarig 
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legitimitet hos befolkningen. Den här utvecklingen får anses ha varit nästintill 
oundviklig för regimen. Det var nödvändigt för Saudiarabien att under den sena 
delen av 1950-talet satsa mycket hårt på att institutionalisera sin statsapparat och 
formalisera maktutövandet över medborgarna, annars skulle en anarkistisk situation 
kunna råda över territoriet som idag hyser över 20 miljoner invånare. Den enorma 
expansionen har samtidigt lett till något mer beständigt och mer kompletterande än 
de två andra nyckfulla källorna (ideologi och det personliga ledarskapet) till 
legitimitet som Easton också klassificerat.  
 
Den civila byråkratin får anses vara något av kronjuvelen i den saudiska 
statsapparaten när det handlar om legitimitetsarbetet. Inom ramen för den civila 
byråkratins verksamhet har jag särskilt lyft fram den fria utbildningen och 
sjukvården. Välfärden är av hög kvalité, öppen för alla medborgare och är helt 
kostnadsfri vilket är något mycket unikt för den här delen av världen. Allt detta 
sammantaget, i samklang med de 19 ministerier som sköter en rad olika frågor inom 
ramen för den civila byråkratin, ger en bild av ett land som verkligen lever upp till 
kravet att kunna leverera för att få legitimitet. Men när Gardell kallar landet för en 
”allsmäktig socialbyrå” (Gardell 2004:21) så menar jag att han glömmer det faktum 
att regimen samtidigt har betydande förväntningar och långtgående krav på sina 
välfärdskonsumerande medborgare.  
 
Saudierna får inte ifrågasätta Islam (vilket i värsta fall kan leda till halshuggning) 
eller kungahusets existens. Medborgarna måste finna sig att leva i ett av världens 
hårdast kontrollerade länder där informationsfriheten är satt på undantag, där de tre 
byråkratierna har egna och betydande underrättelsetjänster och där ett konservativt 
prästerskap försöker förmå kungahuset att styra landet med Muhammeds 600-tal 
som samhällsutopi. Medborgarna måste också acceptera att en stor del av 
universitetsutbildningen används till koranstudier och att statsapparaten betraktas 
som ett familjeföretag där korruption och topprekrytering av prinsar får förekomma. 
Denna studies slutsats är att så länge oljan flödar och välfärden är kostnadsfri och 
av god kvalité kan regimen räkna med saudiernas överseende. Men påtagliga 
försämringar av välfärden i kombination med kungahusets extrema självberikning 
och toppstyre kan tillsammans komma utgöra en utlösande faktor till ett framtida 
folkligt missnöje som undergräver legitimiteten. I ett sådant inte helt orimligt 
framtidsscenario har Saudiarabien fått vad Allen kallar för spoil politics (Allen 
1999:6). Spoil politics handlar sammanfattningsvis om regimer där självberikningen 
är det främsta målet och där den egna befolkningens levnadsstandard inte 
prioriteras, vilket i förlängningen kan leda till en försvagad legitimitet och en 
betydande risk för kuppförsök.  
 
Den militära byråkratin omfattar alla de tre vapenslagen men avviker i övrigt vid 
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en internationell jämförelse genom att vara strikt uppdelad inom kungafamiljen. 
Detta är unikt. Genom separata befälskedjor hålls nationalgardet och Royal Saudi 
Land Forces åtskilda. Även inom den civila byråkratin finns det olika 
säkerhetsstyrkor som lyder under separata befälskedjor. Ur ett legitimitetsperspektiv 
i allmänhet och i ett stabilitetsperspektiv i synnerhet är maktuppdelningen mellan 
olika kungliga falanger mycket intressant. Det blottar en spricka av misstro inom 
kungahuset som också kan ge en förklaring till varför man helst tillsätter de flesta 
höga poster med kungligheter. Makten måste balanseras med prinsar eftersom deras 
lojalitet bygger på tydligt redovisade släktband till skillnad från vanliga civila 
medborgare som på en hög post kan liera sig med vilken falang som helst. Både i 
den civila och militära byråkratin präglas rekryteringen av nepotism och 
favorisering. Min studie har visat exempel på hur tjänstemän får ägna sig åt privata 
affärer genom sitt arbete och att korruption är vanligt. Min slutsats är att detta dels 
kan bero på att man inte vill eller kan stoppa den djupt rotade självberikningen eller 
att det är ett sätt för kungahuset att köpa sig lojalitet hos de anställda. Genom att ha 
överseende med tjänstemäns privata affärer kanske kungahuset i lugn och ro kan få 
fortsätta att leva på statskassan. Det hela kan vara en del av den socialisering som 
Robbin & Burnwell och andra organisationsteoretiker beskriver (2002:8) där den 
etablerade organisationskulturen formar de nyrekryterade individerna på det sätt 
som man vill att de ska vara. Min studie tycks visa att det är lättast att forma (eller 
snarare hitta) de mest lämpliga kandidaterna i de egna släktleden. Korruptionen går 
på så vis i arv från generation till generation.  
 
Ur den här situationen med ett uppdelat försvar kan man dra slutsatsen att det är 
denna ”maktkamp” som utgör landets egentliga politiska krutdurk. Faktorer som en 
försämrad ekonomi, ett folkligt missnöje kring välfärden eller korruptionen eller att 
religiösa fundamentalister lyckas piska upp stämningen hos befolkningen kan 
komma att leda till att de olika släktfalangerna spelas ut mot varandra när landets 
stabilitet är i farozonen. I längden bör det vara ohållbart att statens våldsmonopol är 
uppdelat mellan två kungliga falanger men samtidigt är förhållandet mycket svårt 
att strukturera om eller bygga bort. Blotta försöket skulle tolkas som ett angrepp 
mot den ena kungliga falangens maktinnehav vilket skulle kunna få förödande 
konsekvenser för landets stabilitet. Så länge den militära byråkratin förmår att 
leverera trygghet till medborgarna och bidra till den strukturella legitimiteten är 
den en tillgång för statsapparaten, men vid en eventuell konflikt inom kungahuset 
eller med prästerskapet kommer den delade militära byråkratin att spela en 
avgörande men på många sätt otydlig roll. I förlängningen måste man se de skilda 
befälskedjorna och misstänksamheten mellan de olika kungliga falangerna som ett 
mycket allvarligt potentiellt stabilitetssproblem. 

 
Den religiösa byråkratin har trots sin stora självständighet genom prästerskapet 
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fått uppleva hur kungahuset lyckats ta mer och mer makt ifrån de inflytelserika 
prästerna genom att bl.a. ansvara för löneutbetalningarna. Men den religiösa 
byråkratin har fortfarande en stark särställning och beroendeställningen mellan 
Ulama och Al Saud är en förutsättning för att kungahuset ska kunna ha legitimitet 
att få fortsätta att styra landet. Uppbygganden av den religiösa byråkratin har fått 
göras med stor hänsyn till det historiska arv som Islam för med sig och har 
följaktligen inte gett regimen fullt fria händer att kontrollera religionen på det sätt 
som troligen vore önskvärt i en diktatur. Det är också den religiösa byråkratin och 
prästerskapet som gör att Saudiarabien faller ur ramen för en typisk diktatur. 
Religionens starka ställning i samhället är unikt och kan, vid en eventuell konflikt 
med prästerskapet, vara en källa till sviktande legitimitet och därmed en risk för 
politisk instabilitet. Det är gissningsvis ingen slump att Al Quida i flera år offentligt 
propagerat för medborgarna att Al Saud sviker Islam samtidigt som man genom att 
döda västerlänningar i landet försökt sätta den saudiska oljeekonomin i gungning. 
Ett brett religiöst uppror i kombination med fallande oljepriser och levnadsstandard 
skulle destabilisera kungahusets maktinnehav, men än så länge har Al Quida 
misslyckats.  

 
På frågan om varför kungahuset byggt upp statsapparaten som man gjort är min 
slutsats att det handlar om att behålla makten och att under lugna förutsättningar 
kunna utöva den. Jag menar också att det är den unika kombinationen av förtryck, 
en fungerande stat samt ett generöst välfärdssystem, som innebär att staten håller 
kritiker fängslade samtidigt som den höga levnadsstandarden försvårar 
mobiliseringen av ett folkligt missnöje, som förklarar att kungahuset  besitter en 
sådan legitimitet.  Frågan är dock hur länge en diktatur som Saudiarabien kan bygga 
sin legitimitet på att vara en ”allmäktig socialbyrå” när krav på demokrati och 
respekt för de mänskliga rättigheterna sakta men säkert börjar få allt starkare fäste 
runt om i världen.  
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8. Fortsatt forskning 
 
Trots att Saudiarabien med tiden blivit en ekonomisk stormakt som världens största 
leverantör av drivmedel, och styrs av en enväldig regim som nu utmanas om 
makten av religiösa extremister, har landet mer eller mindre fallet ur ramen för 
statsvetenskapens intresse. Det råder, som denna studie visat, en enorm brist på 
material om landet i allmänhet och om legitimiteten i synnerhet. Därför återstår det 
mycket att göra inom den fortsatta forskningen, ett arbete som tyvärr hindras något 
av att västliga statsvetenskapliga forskare inte kan komma in landet.  
 
Trots detta hinder skulle jag inom den fortsatta forskningen gärna vilja se en 
fördjupad studie av min egen uppsats. En sådan studie kan genom intervjuer med 
exilsaudier i t.ex. Europa ta in aktuellt primärmaterial om hur den saudiska 
statsapparaten på olika sätt används för att stärka legitimiteten.  

Man skulle då, om materialtillgången är säkrad till en rimlig nivå, avgränsa men 
fördjupa undersökningen och inrikta den enbart på en byråkrati, eller på 
universiteten eller varför inte på hur media används i ett legitimiserande syfte. 
Beroende på vilket forskningsobjekt man väljer blir det en öppen fråga vilken 
inriktning på den befintliga legitimitetsteoriforskningen som man vill tillämpa. I en 
ny och fördjupad studie skulle man också kunna prova att binda upp sig till en viss 
modell eller forskare inom legitimitetsforskningen, som Max Webers, David Easton 
eller Carl Schmitt, och göra en teoriprövande studie på det material som tagits fram. 
En bredare studie skulle med fördel kunna analysera legitimiteten i Saudiarabien 
utifrån Eastons samtliga tre legitimitetskällor och inte enbart strukturell legitimitet. 
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Bilaga 1. Den saudiska statsapparaten 
 
En översikt av det övre skiktet i de civila, militära och religiösa byråkratierna och dess ansvarsområden21 
 
 
 
 Den civila byråkratin   Ansvarsområden 
 
 Ministry of Agriculture and Water  Ansvarar för vatten- och matförsörjningen 
 
 Ministry of Civil Service   Rekryterar och utbildar civilanställda i    
     staten 
 
 Ministry of Commerce and Industry   Konsumentskydd,  
     företagsregistreringar m.m. 
 
 Ministry of Communications and     Ansvar för post- och telekommunikation 
 Information Technology 
 
 Ministry of Culture and Information  Kontrollerar all media samt vissa kulturcenter 
 
 Ministry of Economy and planning  Tar fram femårsplaner för landets ekonomi 
 
 Ministry of Education   Ansvar för grundskolan samt landets museer  
 
 Ministry of Finance    Ansvar för statens finanser och tillväxt 
  
 Ministry of Foreign Affairs   Ombesörjer landets relationer till omvärlden 
 
 Ministry of Health   Ansvar för folkhälsan och samtliga sjukhus 
 
 Ministry of Higher Education  Ansvar för universiteten och högre forskning 
 
 Ministry of Interior                Civilförsvaret, polisen, brandkår, specialstyrkor 
 
 Ministry of Labor   Sköter fackliga frågor, personalbehov etc.  
 
 Ministry of Municipal and Rural Affairs  Planerar städer, infrastruktur, kommunservice 
 
Ministry of Petroleum and Mineral Resources Ansvar för utvinningen av olja och gas 
 
Ministry of Social Affairs   Ansvar för sociala frågor, välfärd, försäkringar 
 
Ministry of Communication and Transport    Underhåll och anläggning av vägar och 

järnvägar 
 

                                                 
21 Översikten visar endast ministerienivå eller motsvarande. Källa: http://www.the-saudi.net/saudi-arabia/saudi-gov-links.htm och 
http://www.saudinf.com/main/c6.htm den 17 december 2005. Sammanställningen, den första i sitt slag i Sverige, har gjorts med 
benäget bistånd av kanslichefen Abduljaleel Anam på Sveriges ambassad i Saudiarabien.  
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 (forts. från föregående sida) 
 
Ministry of Water and Electricity   Ansvar för vatten- och elförsörjningen 
 
General Presidency of Youth Welfare  Sköter ungdomsaktiviteter: kultur, sport m.m. 
 
 
 
 
Den militära byråkratin   Ansvarsområden 
 
Ministry of Defence and Aviation           Ansvar för armén, flottan, flygvapnet, 

civilflyget samt  olika säkerhetstjänster. Note 
bene: Försvarets markstyrkor är i sin tur 
uppdelat inom kungafamiljen, se SANG och 
Royal Saudi Land Forces 

 
SANG Kung Abdullah bin Abdulaziz bin Abdul 

Rahman al-Saud har befälet över de inre 
nationella säkerhetsstyrkorna. SANG ligger 
officiellt inte under Ministry of Defence and 
Aviation22  

 
Royal Saudi Land Forces Lyder under Ministry of Defence and Aviation. 

Ansvarar för yttre hot och ska balansera SANG. 
Prins Sultan bin Abdulaziz al-Saud har varit  
försvarsminister sedan 40 år tillbaka. 

 
 

 
 

 
Den religiösa byråkratin  Ansvarsområden 
 
Prästerskapet Ulama        Styr i ”symbios” med regimen. Uttolkar Islam, se 

nästa bilaga för Ulamas ansvarområden 
 
Ministry of Haij  Tillser att Saudiarabien kan ta emot alla pilgrimer 
 
Ministry of Justice   Implementerar sharialagarna 
 
Ministry of Islamic Affairs      Har ett stort finansiellt ansvar. Ombesörjer mark 

som kontrolleras av religiösa fonder. Utbetalar 
löner till imamerna (böneledarna) och betalar 
underhållet för alla moskéer. Har också 
tolkningsföreträde kring vilka krav som ska ställas 
för att bli imam (Cordesman 2003:273. 

 
                                                 
22 Uppgifter om det saudiska försvarets organisation är hämtat från internetsajten 
http://www.globalsecurity.org/military/world/gulf/sang.htm 
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Bilaga 2. Ulamas ansvarsområden  
 

 

Ulamas ansvarsområden: 23 

• Det juridiska systemet i Saudiarabien 
• Implementeringen av Shari'ah-lagarna 
• Ansvar för de religiösa vägledningsgrupper, som har kontor i hela               

landet   
• Ansvar för islamsk och teologisk utbildning på alla nivåer  
• Ansvar för den religiösa rättsvetenskapen 
• Ansvar för predikningar inom landet 
• Kontroll över utbildningen för flickor 
• Kontroll över alla moskéer i landet 
• Ansvar för predikningar av islam utomlands 
• Bedriva fortlöpande vetenskaplig och islamsk forskning 
• Notarius publicus                                             

                                        

 

                                                 
23 Uppgifterna hämtade den 28 november 2005 från en saudiarabisk regeringssida http://www.saudinf.com/main/c3.htm 


