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Abstract 
In order for a state to be considered ‘civilized’ the UN Declaration of human rights must be 

conceptualized in the national legislation. Iran are among states which are isolated from the 

international community partly on the basis of human rights violations. The human rights 

violations symbolize a political barrier between West and Iran, confirmed by economic 

sanctions from UN, EU and the United States. In this study the assumption is that whether 

basic constitutional conditions exist or do not exist could/could not lead to changing domestic 

practices, and possibly towards political integration for Iran. Thus the purpose of the study is 

to investigate the Islamic republic of Iran’s basic constitutional conditions for implementing 

human rights. The method used is a qualitative document study with content analysis on 

Iran’s constitution. The theoretical approach is founded on the UN Declaration of human 

rights which is a historic document. Furthermore, previous research on the subject is also 

presented as part of the theoretical background. The findings of the study suggest crucial 

shortcomings in Iran’s constitution according to UN standards, although the majority of the 

UN criteria for human rights are respected.  However, the key conclusion of the study is that 

human rights are not neglected by Iran, rather the historical, cultural and religious traditions 

of Iran differentiates the country from the so called universal values currently dominated in 

the international community.  
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1 Inledning 

1.1   Problembild 
I samband med att Förenta Nationernas generalförsamling 1948 antog en allmän förklaring 

om de mänskliga rättigheterna uppmanades alla medlemsstater att: 

 

 ”… göra den spridd, känd, läst och förstådd framför allt i skolor och andra 

undervisningsinstitutioner utan hänsyn till olika länders och regioners politiska 

förhållanden” (United Nations, 1948).  

 

Att utan hänsyn till politiska förhållanden i omvärlden sprida och cementera idéer antyder att 

idéerna och definitionerna i fråga är högt värderade. Vad som anses vara överlägsna och 

allmängiltiga definitioner menar FN ska tillämpas överallt utan kulturella, traditionella och 

politiska gränsdragningar. Det innebär att FN:s deklaration anses inneha en allmänt 

accepterad ställning. Trots det, anklagas Iran för att kränka FN:s universella principer i 

praktiken (Regeringen, 2015). Då grundlagen kan ha betydelse för den praktiska verkligheten 

i ett land väcker det frågan om vilka grundförutsättningar Iran har för att implementera 

mänskliga rättigheter i praktiken (Chilton et al, 2016: 586).  

 

Iran har utformat en konstitution med internationellt sett unika inslag. Det indikerar att 

relationen mellan det internationella samfundet och Iran inte är helt problemfri – något som 

också är fallet. Den islamiska republiken av Iran har sedan sin födelse, 1979, varit i indirekt 

konfrontation med USA. Irans inneboende brist på demokrati och systematiska kränkningar 

av de mänskliga rättigheter anses vara ett av huvudskälen bakom konflikten. EU har 

uppmärksammat och uttryckt kontinuerlig oro över situationen för de mänskliga rättigheterna 

i Iran (Regeringen, 2015). Således är Irans praktiska politiska verklighet grunden till 

sanktioner, misstankar, rivalitet och isolering. Mot bakgrund av betydelsen av grundlagen i 

sammanhanget, kan den politiska spänningen finna en delförklaring i grundlagen.  

 

Vilka förutsättningar som krävs för att implementera mänskliga rättigheter i praktiken är 

frågan som delvis kan föra Iran mot internationell integration. En sådan förutsättning är 

samstämmighet mellan Irans konstitution och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna. Trots att ett lands konstitutionella rättigheter kan vara av teoretisk karaktär, 

finns möjligheter för grundlagsskyddade rättigheter att i praktiken ge effektiva verktyg till att 
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ändra staters beteenden. Grundlagsskyddade rättigheter kan spela en väsentlig roll för att 

minimera förtryck och kränkningar i olika former (Chilton et al, 2016: 575). Det främsta 

syftet med en konstitution är att erbjuda skydd mot majoritetens förtryck (Ibid).  

 

Den islamiska republiken av Iran karaktäriseras av antiimperialism och islamism, varför 

utländskt inflytande benämns i negativ bemärkelse:  

 

[State goals] The complete elimination of imperialism and the prevention of foreign influence 

(Art. 3.5. Islamiska republiken av Irans konstitution) 

 

Ovanstående artikel i den iranska konstitutionen kan tolkas vara fientlig mot FN:s till synes 

fredliga principer om de mänskliga rättigheterna. Då FN ämnar sprida förklaringens text över 

alla gränser går det att upptäcka en spänning mellan det internationella samfundet, med 

västvärlden och FN i spetsen, å ena sidan och Iran med islamistiska ideal å andra sidan. 

 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har de senaste decennierna blivit 

dominerande definitioner på den internationella arenan. De framtagna politiska idealen har 

fått hegemonisk status, vilket innebär att idealen varit så pass dominerande att de har 

genomsyrat den internationella politikens begreppsvärld. Begrepp som (nationell och 

internationell) legitimitet är beroende av att de mänskliga rättigheterna respekteras (Donnelly, 

2004). FN har satt en standard efter vilken länder granskas och bedöms; idealen är dock inte 

bindande för alla länder. Den icke-bindande karaktären av FN:s allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna, vilken är en resolution, har inte hindrat den att bli en internationell 

måttstock (Gaer, 2003: 339).  

 

En djupdykning i FN är intressant då deras framställning av mänskliga rättigheter har format 

moderna normer. Framställningen är större än enbart orden som uttryckligen finns 

nedskrivna, det väsentliga är idéerna bakom (Esaiasson et al, 2012: 212). Det är en 

meningsskapande process som avslöjar något om den sociala kontext inom vilken vi lever. 

Genom att tillämpa FN:s rättighetsdeklaration på ett aktuellt fall kan vi få ökad insikt om 

FN:s definitioners allmängiltighet. 
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Fallet Iran kan, med tanke på sin internationella marginalisering, indikera FN:s betydelse eller 

icke-betydelse för ett isolerat land på den internationella arenan. Prövningen av FN:s 

teoretiska angreppssätt är centralt. 

 

1.2 Bakgrund  
I ljuset av FN:s deklaration från 1948 har Iran sedan den iranska revolutionen 1979 varit en 

islamisk republik. Irans statsskick bedöms vara en teokrati. Teokrati är när man förbinder 

religion och stat åt: man lever efter de ideal och levnadsvillkor som gud har satt. Det är en 

fundamental distinktion från FN:s definitioner och ideal.  

 

Spänningen väcker diskussionen om huruvida FN:s tvångsmässiga spridning är rätt väg att gå, 

och hur väl FN har lyckats implementera sina definitioner inom fientligt territorium.  

 

Källan för den iranska konstitutionen anses vara högre makter, något som är svårt att föra en 

konkret och verklighetsbaserad argumentation mot. Det innebär att den centrala skiljelinjen 

mellan FN:s deklaration och Islamiska republiken av Iran är av fundamental karaktär.  

 

Inledningsvis slås det fast att:  

 

The Constitution of the Islamic Republic of Iran sets forth the cultural, social, political 

and economic institutions of the people of Iran, based on Islamic principles and rules, 

and reflecting the fundamental desires of the Islamic people (Inledning, Islamiska 

republiken av Irans konstitution). 

 

Den iranska revolutionen utmärker sig som den händelse varefter relationen med omvärlden 

förändrades från att ha präglats av samarbete och samförstånd till att därefter präglas av 

rivalitet. En av orsakerna anses vara det iranska statsskickets inneboende brist på demokrati 

och styrets fundamentalt kränkande syn på de mänskliga rättigheterna. Som ett led i 

rivaliteten mellan Iran och väst har FN, EU och USA infört sanktioner mot Iran, vilka består 

av två parallella system: (1) sanktioner om Irans kärnteknikprogram och (2) sanktioner om 

mänskliga rättigheter (Regeringen, 2015). Sanktioner om mänskliga rättigheter mot Iran är 

intressanta i vårt fall då de grundar sig på FN:s deklaration (Regeringen, 2015).  
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I mediala och politiska sammanhang benämns Iran som en diktatur, varför samarbete och 

samförstånd med den islamiska republiken av Iran inte är eftersträvansvärt. Ömsesidig ovilja 

från både västvärlden och Iran har lett till att en regional och internationell aktör har isolerats 

från ekonomisk och politiskt integration; med såväl inrikes- och utrikespolitiska konsekvenser 

för Iran. 

 

Integration syftar i sammanhanget på ekonomiskt och politiskt deltagande på den 

internationella arenan, något som införda handelsbegränsningar och tvångsåtgärder 

omöjliggör. Den svenska regeringen (2015) menar att syftet med sanktioner mot en stat, 

grupp eller enskilda personer är att på fredlig väg påverka en aktörs beteende genom 

ekonomiska och politiska åtgärder. Det kan innebära att ändra politiken hos en stat, kyla ned 

en konflikt inom ett land, förmå en stat att sluta upp med systematiska kränkningar av 

mänskliga rättigheter eller att försöka ansluta den sanktionerade staten till demokratiska 

principer.  

 

För att närma mig kärnan om Irans internationella integration ämnar jag att undersöka vilka 

rättsliga – konstitutionella - förutsättningar Iran har för att uppfylla FN:s ideal om de 

mänskliga rättigheterna. Då konstitutionen utgör ett lands fundamentala syn på det politiska, 

ekonomiska och sociala livet bedöms det vara en lämplig variabel att undersöka. Syftet är att 

få ökad insikt om tillämpad teori (mänskliga rättigheter), men även undersöka internationellt 

marginaliserade Irans grundförutsättningar till integration.   

 

Poängen med att undersöka Irans konstitution istället för att se till dagens politiska situation 

är att grundförutsättningarna för Irans politiska integration kan fångas, samtidigt som 

resultatet kan bidra med ökad insikt om grundproblematiken bakom de kalla relationerna 

mellan väst och Iran. Huvudfokus är alltjämt Irans problematik i praktiken. En uppsättning 

förklaringar kan ligga bakom det praktiska utfallet i Iran, men fokus för den här studien är på 

grundlagen. Huvudmålet är alltjämt att testa det teoretiska tillvägagångssättets tillämpbarhet. 

Det teoretiska tillvägagångssättet är studiens indikator, varefter det empiriska fallet Iran kan 

uppfylla studiens syfte. I förlängning kan fallet Iran eventuellt ge generaliserbarkunskap om 

FN:s deklaration i relation till övriga sanktionerade och isolerade länder. Studiens teori 

bestående av tidigare forskning i ämnet sätter studien i ett sammanhang, varpå 

implementerandet av de mänskliga rättigheterna i praktiken undersöks.  
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1.3 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att leda den iranska konstitutionen i granskning med utgångspunkt i 

dels FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och tidigare forskning kring FN:s 

praktiska betydelse. Mot bakgrund att Iran benämns som en diktatur är uppsatsens 

målsättning att se vilka grundförutsättningar Iran har för att leva upp till FN:s definitioner om 

de mänskliga rättigheterna.  

 

1.4   Frågeställningar  

•   Vilka likheter finns mellan den islamiska republiken av Irans konstitution och FN:s 

rättighetsdeklaration? 

•   Vilka olikheter finns mellan den islamiska republiken av Irans konstitution och FN:s 

rättighetsdeklaration? 

•   Vilka grundförutsättningar har Iran för att uppfylla FN:s definitioner?  

•   Vilka förutsättningar framhäver tidigare forskning för att FN:s mänskliga rättigheter 

ska kunna implementeras i praktiken? 

 

1.5   Material  
Islamiska republiken av Irans konstitution utgör studiens empiriska del. Irans konstitution har 

bedömts vara en rimlig empirisk indikator sett till studiens formulerade syfte. Då 

grundförutsättningarna för ett land finns i grundlagen kan syftet bäst uppfyllas genom en 

sådan granskning (Esaiasson et al, 2012: 222).  

 

Valet bottnar i ett validitetsresonemang. Om fel fenomen mäts faller hela resultatet samman. 

Att mäta rätt sak är centralt för att studien ska uppfylla kraven på resultatvaliditet (Esaiasson 

et al, 2012: 58). FN:s deklaration är principer för alla medlemsstater på internationell nivå att 

förhålla sig till (NE, 2017). För att mäta rätt sak har jag valt motsvarigheten på nationell nivå 

– förpliktande statsrättsliga dokument med principer för ett lands styrelse. Den iranska 

konstitutionen utgör, liksom FN:s deklaration, oinskränkta principer över all annan 

lagstiftning (NE, 2017). Det resonemanget förde mig slutligen till valet av den iranska 

konstitutionen som empirisk indikator.  
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Det som är kritiserbart med valt material är att den iranska konstitutionen inte nödvändigtvis 

behöver säga något om verkligheten i Iran. Det är trots allt enbart ett dokument. En 

konstitution är till stor del normativ och är därmed ofta teoretisk snarare än praktisk. Med 

andra ord är det en befogad kritik.  

 

Däremot begränsar/möjliggör till stor del utformningen av konstitutionen utrymmet för 

reformer i ett land. Faktum är att den också är normgivande och gränssättande för alla högre 

statsorgan (NE, 2017).  Mot bakgrund av sanktioner mot Iran och det kritiserade styret blir 

konstitutionen central för att upptäcka FN:s principer i landets konstitution, och i förlängning 

undersöka Irans påverkan av universella värden skrivna av FN. I slutändan kan 

undersökningen bidra med ökad insikt om FN:s deklarationens tillämpbarhet i isolerade och 

marginaliserande länder. 

 

1.6   Operationaliseringar  
För att kunna mäta det som mätas bör har flera operationella indikatorer använts. 

Granskningen av iranska konstitutionen har skett med hjälp av mätningsinstrument från FN:s 

mänskliga rättigheter. Av FN:s rättighetsdeklaration bestående av totalt 30 artiklar har 

mätningsinstrumenten jag formulerat motiverats och definierats med utgångspunkt i FN:s 

rättighetsdeklaration. De 17 operationaliseringar som redogörs nedan kategoriserades senare 

in i de teoretiska ansatser (se kapitel 3).  

 

FN:s mänskliga rättigheter har en obegränsad räckvidd. Ingen människa är exkluderad från 

den:  

 

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter (Art. 1 FN, 1948).  

 

Jag ämnar att tydliggöra studiens 17 mätinstrument nedan. Dessa kategoriseras i nästa kapitel 

in i 3 teoretiska ansatser.  

 

En grundläggande princip är rätt till liv vilket beskrivs som varje människas lika och 

obestridliga rättighet. Ingen ska kunna fråntas sin rätt till liv genom exempelvis dödsstraff. 

Dödsstraff är förbjudet.  
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Mänsklig frihet och lika värde beskrivs återkommande med utgångspunkt i människans 

förnuft och samvete. Människor ska inte, varken i lag eller annan mening, kategoriseras i ”ras, 

kön språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, 

egendom, börd eller ställning i övrigt” (Art. 1/ Art. 2 FN, 1948). Alla människor har samma 

lagliga rätt, och ingen skiljelinje ska skapas mellan människor på basis av ovanstående 

rekvisit. Förbud mot diskriminering. Det innebär också att människans grundläggande friheter 

ska respekteras.  

 

Innebörden av personlig säkerhet är tämligen vag i rättighetsdeklarationen. Sammantaget är 

tolkningen att alla människor ska garanteras säkerhet i fysisk mening.  

 

Förbud mot slaveri och träldom - slaveri är förbjuden i alla former (Art. 4. FN, 1948). 

 

Förbud mot tortyr och grym, omänsklig eller förnedrande behandling. Återigen gäller det alla 

människor överallt (Art. 5. FN, 1948).  

 

Likhet inför lagen; rätten till opartisk domstolsprövning. Alla människor ska räknas som 

likvärdiga personer rent juridiskt vilket innebär att all form av diskriminering ses som en 

kränkning. De nationella domstolarna ska vara oberoende och opartiska för att skipa rättvisa. 

Var och en ska bedömas likvärdigt (Art. 7 / Art. 10 FN, 1948). Retroaktiv dom är förbjuden.  

 

Gällande förbud mot godtyckliga frihetsberövanden gäller ett krav på rättssäkerhet och 

respekt för den mänskliga friheten.  

 

Den principiella rätten till skydd av privatliv och korrespondens omfattar mänsklig heder och 

anseende. Beträffande privatliv, familj, hem eller korrespondens får inget ingripande ske 

godtyckligt. Lagen måste i det avseende ge lagligt skydd. Vidare får ingen vuxen människa 

förhindras, på grund av ras, nationalitet eller religion, ingå äktenskap eller bilda familj (Art. 

12 /Art. 16. FN, 1948). Därtill ska jämlikhet råda mellan könen.  

 

Innebörden av rätten till personlig rörelsefrihet ger varje människa frihet att välja bostadsort 

inom gränserna för varje stat. Ingen ska förhindras att vare sig lämna eller återvända till sitt 

land (Art. 13.1-2 FN, 1948).  
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Rätten till egendom är enkelt uttryckt oinskränkt äganderätt (Art. 17.1. FN, 1948) 

 

Vad gäller rätten till religionsfrihet, åsiktsfrihet och yttrandefrihet täcker den rätten att byta 

religion och trosuppfattning, uttrycka den privat och offentligt och att också utöva den. Alla 

människor ska ha rätten att, utan ingripande, hysa åsikter och senare även sprida och ta emot 

åsikter. Hjälpmedel är tillåtna och spridningen av åsikterna ska inte ha några gränser  (Art. 19 

/ Art. 20.1-2. FN, 1948).  

 

Rätten till förenings- och församlingsfrihet innebär rätten att tillhöra sammanslutningar och 

därmed ingå i fredliga möten (Art. 20.1. FN, 1948) 

 

Att delta i sitt lands styre genom val faller inom ramen för rätten till politiskt deltagande. Det 

är folkets vilja som ska komma till uttryck i periodiska och verkliga val. Alla människor ska 

ha lika vägande röster. Röstningen ska vara hemlig och fri (Art. 21. FN, 1948).  

 

En särskild betoning läggs på barns och mödrars rättigheter i form av ”särskild omvårdnad 

och hjälp” (Art. 25.2. FN, 1948). Alla barn ska ha samma sociala skydd. Detta benämner jag 

som mödrar och barns rättigheter.  

 

Rätten till utbildning omfattar alla människor och ska vara kostnadsfri, åtminstone på 

grundläggande nivå. Den ska också vara obligatorisk. Inom utbildningen ska en målsättning 

vara att främja ”tolerans, förståelse och vänskap mellan nationer, rasgrupper och religiösa 

grupper” (Art. 26.2. FN, 1948).  

 

Den intellektuella friheten innebär dels att delta i samhällets kulturella liv och ta del av 

gemensamma framsteg, men också ett skydd för vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk 

som tillhör personen i fråga (Art. 27.2. FN, 1948) 

 

Plikter mot samhället konstaterar att de rättigheter alla människor kan avkräva av samhället 

medför även plikter, eller skyldigheter. Sådana måste vara stadgade i lag för att vara i enlighet 

med FN:s rättighetsdeklaration (Art. 29. FN, 1948).  



	   9	  

1.7 Disposition 

Studiens fortsatta disposition ser ut som följer: 

(1)  I det närmaste kommer studiens metod att presenteras. Vägval och för- och nackdelar 

med studien diskuteras.   

 

(2)  Därefter kommer en sammanställning av relevant forskning att ske. Detta teoretiska 

ramverk ska bidra med ökad förståelse för de svårigheter som följer implementerandet 

av de mänskliga rättigheterna, 

 

(3)  varefter studiens teoretiska tillvägagångssätt om FN:s mänskliga rättigheter redogörs. 

Här har jag valt att utgå ifrån 3 teoretiska ansatser för att bäst uppnå studiens syfte.  

 

(4)   Bringa klarhet i den iranska konstitutionen, och samtidigt applicera det teoretiska 

tillvägagångssättet på empirin. Detta sker i kapitel 4.  

 

(5)  Ge mitt bidrag till forskningen i form av analys och slutsatser (kapitel 5 och 6).  
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2   Metod  

2.1 Val av metod  
För att kunna upptäcka bakomliggande idéer i studiens använda dokument har jag tillämpat en 

kvalitativ forskningsmetod, mer precist en dokumentstudie med tydliga textanalytiska inslag. 

Till skillnad från en kvantitativ studie tolkas huvudsakligen ord, och inte siffror (Hjerm et al, 

2014: 149). Det är förklaringarna och analysen av mig som forskare som värdesätts. Fokus för 

studien har inte legat på att finna kausala samband mellan de två huvudsakliga dokumenten, 

utan att upptäcka rådande idéer. Det är varken en sammanfattning av FN:s allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna eller islamiska republiken av Irans konstitution som 

presenteras.  

 

Det är centrala idéer ur dels FN:s deklaration och tidigare forskning kring den som kommer 

att plockas ut och analyseras närmare; därmed kommer studien, oundvikligen, vara präglad av 

mig som forskare. Samtidigt preciseras och definieras studiens centrala ord och mångtydiga 

begrepp för öka studiens trovärdighet. De tillämpade mätinstrumenten kommer också att 

presenteras för läsaren under rubriken ”operationaliseringar”. Detta för att (1) uppfylla det 

vetenskapliga kravet på intersubjektivitet och att (2) i möjligaste mån göra 

forskningsresultatet oberoende av mig som forskare. I forskarsamhället benämnt som 

”forskarobereondeideal” (Esaiasson et al. 2012: 25). Som namnet antyder är det ett ideal, och 

kan därför inte uppnås fullt ut. Därför kommer studien att präglas av öppenhet, insyn och 

granskning, vilket i tydligare ordalag innebär en redogörelse av studiens samtliga steg och 

motivering av såväl studiens slutsatser som alternativa slutsatser. Studien är vetenskaplig i 

den meningen att en annan forskare ska landa i samma slutsatser om samma tillvägagångssätt 

och verktyg tillämpas. Ytterligare ett krav är värderingsfrihet – inte någonstans i studien ska 

forskarens värderingar vara synliga (Ibid: 26). Den iranska konstitutionen består av 177 

artiklar medan FN:s rättighetsdeklaration består av 30. Mot bakgrund av den kvantitativa 

skillnaden mellan dokumenten kommer jag att försöka hitta centrala teman från FN i den 

iranska konstitutionen. 

 

Det mest intressanta med studien har varit det som kallas för teoretiskt tillvägagångssätt, där 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna med hjälp av tidigare forskning har 

har gjorts mätbart. Fallet Iran ska säga något om teorin. Studien ämnar att söka svar på den 

övergripande problembilden och det innebär att varje dokument och del i studien har 
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analyserats med en kritisk utgångspunkt. De analyserade dokumenten har Iran respektive FN 

som källa. Båda dokumenten är primärkällor. För att kunna få ett helhetsgrepp om 

dokumenten har FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, trots sin 

hegemoniska status, ifrågasätts och kritiserats. Inga värderingar har tagits för givna, istället 

har sannolikheten i den fakta som presenterats bedömts.  

 

När valet av forskningsproblem var spikat, sökte jag insyn i tidigare forskning i ämnet. En 

sammanfattning av tidigare forskning om FN:s rättighetsdeklaration presenterades därefter. 

Det huvudsakliga materialet – FN:s mänskliga rättigheter – benämns inte under studien som 

en teori utan som ett teoretiskt tillvägagångssätt. Motiveringen bakom benämningen är att det 

inte är en teori i renodlad mening, däremot har konceptet använts som ett verktyg för 

möjligheter till teoriutveckling. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har 

lagt grunden till flera bindande internationella konventioner (se avsnitt 3.1.3). Det teoretiska 

ramverket, bestående av tidigare forskning, bidrar studien med förståelse för praktiskt 

tillämpning av FN:s definitioner vid sidan om grundlagen. I slutdiskussionen knyter jag an till 

både det teoretiska angreppssättet (FN:s rättighetsdeklaration) och tidigare forskning i ämnet. 

 

Studiens material bearbetades och preparerades för att göra det analytiskt användbart. Jag 

använde mig av samma tillvägagångssätt för att ta mig an både FN:s rättighetsdeklaration och 

Irans konstitution. Inledningsvis gjordes en genomläsning av dokumenten, varpå materialet 

successivt byggdes upp genom tre olika stadier: (1) kodning, (2) tematisering och (3) 

summering (Hjerm et al, 2014: 36). I det första steget ordnades dokumenten upp preliminärt. 

Rent konkret innebär det att dokumenten kategoriserades och kodades – vissa passager i 

texten vilka ansågs vara viktigare än andra plockades ut (Esaiasson et al, 2012:211). Med 

hjälp av 17 operationaliseringar, tagna och tolkade ur FN:s rättighetsdeklaration, och 3 

teoretiska ansatser har jag försökt gå tillväga på ett sätt som enkelt kan göras om (Hjerm et al, 

2014: 46). Utgångspunkten för de valda teoretiska ansatserna återfinns i FN:s 

rättighetsdeklaration. Jag har plockat ut centrala grundidéer i FN:s rättighetsdeklaration och 

benämnt det som teoretiska ansatser. De är till antalet 3 stycken: (1) demokrati, (2) privatliv 

och (3) sociala, politiska, religiösa, kulturella och ekonomiska rättigheter. Inspirationen för de 

teoretiska ansatserna fann jag i FN:s konventioner om de olika rättigheterna. Därefter 

definierades studiens 17 operationaliseringar och delades in i de tre teoretiska ansatserna.  
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I det andra steget kopplades koderna i respektive dokument samman och både FN:s 

rättighetsdeklaration och den iranska konstitutionen kunde struktureras. De nyckelbegrepp 

som jag fann i FN:s rättighetsdeklaration används som måttstockar i granskningen av den 

iranska konstitutionen. De teoretiska ansatserna har använts för att granska och bedöma den 

iranska konstitutionen på ett tydligt sätt. De ska hjälpa att undvika felmätningar och 

underlätta och stärka det granskande arbetet (Hjerm et al, 2014: 64). De teoretiska ansatserna 

är, som tidigare nämnt, en samling av rättighetsdeklarationens centrala teman.  

 

Det sista steget i arbetet – summeringen - med dokumenten var i själva verket ett steg mot 

studiens analys och slutsatser (Hjerm et al, 2014: 74). Hela tillvägagångssättet grundar sig på 

att se huruvida de teoretiska ansatserna kan tillämpas på den iranska konstitutionen. Tanken 

har varit att Iran kan anses ha grundförutsättningar för att uppfylla FN:s rättighetsdefinitioner 

om de teoretiska ansatserna är tillämpbara på den iranska konstitutionen. Om de teoretiska 

ansatserna däremot inte är tillämpbara saknar Iran konstitutionella förutsättningar att uppfylla 

FN:s rättighetsdeklaration. Redan på förhand går det att anta att Iran inte med perfekt 

precision har konstitutionella förutsättningar. Det antagandet grundar sig på det 

internationella samfundets isolering av landet. Samstämmighet mellan Irans konstitution och 

FN:s rättighetsdeklaration är inte en fråga ”om”, utan i vilken grad.  

 

Den analysen kommer att leda studien mot det grundläggande syftet. Med andra ord har 

kategoriseringarna gjorts för att uppfylla kraven på reproducerbarhet. Jag har försökt motivera 

mina val med största öppenhet. Ingen av de två dokumenten finns bifogade i studien. 

Dokumenten är dock tillgängliga för alla att ta del av; därmed är kravet på genomskinlighet 

och transparens uppfyllt. Utmaningen här låg i att avrapportera resultatet så enkelt, 

lättbegripligt och precist som möjligt. 

 

Istället för att göra en löpande text pekade jag ut delar i originaldokumenten som var viktiga 

för min analys. Det textanalytiska tillvägagångssättet i studien är systematiserande till sin 

karaktär vilket dels hjälper att bringa klarhet i dokumenten och ger goda förutsättningar att 

lyfta fram mening tematiskt och systematiskt (Esaiasson et al, 2012: 213). Det beskrivna 

tillvägagångssättet valdes i syfte att minimera risken för felmätningar (hög reliabilitet) och 

undvika de systematiska fel som kan uppstå till följd av oriktiga mätinstrument (hög 

begreppsvaliditet). Notera att poängen var att addera begreppsvaliditet med reliabilitet, 

varefter summan blir resultatvaliditet (Esaiasson & Oscarsson, 2012: 64). 
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Det går att rikta kritik mot valet av den iranska konstitutionen som empiriskt material då den 

nödvändigtvis inte behöver säga något om den faktiska verkligheten. Det är en befogad kritik. 

Däremot är studiens syfte att undersöka Irans grundförutsättningar, då det i förlängning kan 

ha en betydelse för Irans praktiska tillämpning. Poängen är att studien bäst mäter det som 

mätas bör, vilket är Irans grundförutsättningar, genom att studera Irans konstitution. Mot 

bakgrund av att Iran är isolerat från och sanktionerat av det internationella samfundet blir det 

intressanta att forska efter vägar mot legitimering. I fråga om legitimering är, som tidigare 

fastställt, FN:s rättighetsdeklaration central. Huruvida Iran upprätthåller de rättigheter som 

stadgas i landets konstitution är inte relevant. Det relevanta i studien är att se vilka 

grundlagsskyddade rättigheter människor har i landet. Det anses vara första steget för att Iran 

senare ska kunna tillämpa rättigheterna i praktiken.  
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3   Teoretiskt ramverk 

3.1 Definitioner  
Innan det teoretiska ramverket presenteras kommer flitigt använda begrepp och koncept av 

mångtydig och vag karaktär att preciseras. 

  

3.1.1   Studiens teori  
Studiens teoretiska del består av två självständiga delar: under rubriken tidigare forskning  

presenteras – som namnet antyder – tidigare forskning i ämnet. Det görs för att stärka studiens 

trovärdighet och komplettera studiens huvudsakliga teoretiska dokument, FN:s allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna. Den andra delen av studiens teori benämns som 

teoretiskt angreppssätt, och består av en sammanfattning av tillvägagångssätt till studie om 

FN:s mänskliga rättigheter. 

 

3.1.2 Mänskliga rättigheter  
Under studiens gång refererar jag konsekvent till ”rättighetsdeklarationen”, ”FN:s mänskliga 

rättigheter” eller ”FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Betydelsen för 

alla benämningar är densamma i den här studien. Förklaringen är en internationell måttstock. 

Däremot är det viktigt att betona att 1948 års rättighetsdeklaration inte är en juridiskt 

bindande överenskommelse. Den kan varken ratificeras eller undertecknas. Den utgör en del 

av en resolution från FN:s generalförsamling och är inte formellt bindande för 

medlemsstaterna. Det innebär dock att resolutionen är viktig för fler stater än de som var 

medlemmar i FN när rättighetsdeklarationen antogs. Alla stater som väljs in i organisationen 

FN inkluderas automatiskt av rättighetsdeklarationen. Därmed är betydelsen av FN:s 

allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna trots sin icke-bindande karaktär enorm 

(Dunér, 1995: 15). Många av de rättigheter som nämns i deklarationen gäller som 

internationell sedvanerätt. Det finns även exempel på stater som har integrerat 

rättighetsdeklarationen med nationell rätt. Nationella domstolar har även i rättstillämpningen 

tillämpat rättighetsdeklarationen som om den vore förpliktande.  

 

I studien kommer i vissa fall, framförallt i den teoretiska delen, att exempel lyftas där länder 

”undertecknar” eller ”ratificerar” ett internationellt avtal, då menas inte FN:s allmänna 
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förklaring om de mänskliga rättigheterna utan andra deklarationer som kommit till som en 

direkt följd av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheter. För att effektivisera 

och garantera respekten för mänskliga rättigheter inträder länder i juridiskt bindande 

överenskommelser, s.k. traktater eller konventioner. Trots att FN:s allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna inte utgör en juridiskt bindande överenskommelser har förklaringen 

lagt grunden för andra bindande deklarationer mellan länder. Det är dessa jag hänvisar till när 

termerna ”undertecknande” och dylikt används.  

Den centrala utgångspunkten för studien är, som bekant, FN:s originaldokument i form av 

dess allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. För att uppfylla kraven på ett 

välunderbyggt förhållningssätt till studiens utgångspunkt kommer jag i det följande att se över 

tidigare forskning kring FN och dess studerade deklaration (Esaiasson et al, 2012: 222). Det 

allra mest intressanta har varit att få ökad insikt om FN:s mänskliga rättigheter för att kunna 

bygga studiens teoretiska bas.   

 

3.2 Tidigare forskning  
Då FN utgör en internationell måttstock för mänskliga rättigheter är forskningen omfattande. I 

sammanhanget har huvudsakligen (1) Human rights in a Globalizing World: The Paradox of 

Empty Promises av Emelie M. Hafner- Burton och Kiyoteru Tsutsui, och (2) The Power of 

Human Rights. International Norms and Domestic Change av Risse, Ropp och Siddink varit 

vägledande. Tillsammans med övrig kompletterande forskning (se referensförteckning) i 

ämnet har basen för avsnittet ”tidigare forskning” byggts upp.  

 

3.2.1 Inflytande och makt   
När FN:s principer skapades enades det internationella samfundet i en gemensam målsättning 

att skydda de mänskliga rättigheterna. Genom att skapa ett omfattande, gränsöverskridande 

och internationellt system av rättsliga principer har FN gjort ansträngningar till att expandera 

det rättsliga systemet till att gälla över hela världen.  

 

Den direkta följden har varit att en överväldigande majoritet av världens stater förbundit sig 

till att skydda varje barns, kvinnas och mans rättigheter genom lag (Hafner-Burton, 2005: 

1374). Det tycks dock inte finnas ett entydigt samband mellan ett land som undertecknar en 
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sådan konvention och dess praktiska utfall. Illustrerande i sammanhanget är länder som Irak 

och Guatemala som skrev under FN:s konvention om avskaffande av alla former av 

rasdiskriminering (1965) respektive konventionen mot all slags diskriminering av kvinnor 

(1979) i tider då samma kränkningar var vanligt förekommande (Hafner - Burton, 2005: 

1374-1377). Det finns inget systematiskt bevis i stöd för att undertecknande av konventioner 

om de mänskliga rättigheterna faktiskt förbättrar situationen för de mänskliga rättigheterna i 

praktiken (Hafner-Burton, 2005: 1401). Den optimism som råder kring konventioner om de 

mänskliga rättigheterna tåls därför att kritiseras. Den statistik som Hafner och Burton (2005: 

1402) tagit fram visar att global aktivitet kring de mänskliga rättigheterna trots allt har 

bidragit till förbättringar på lokal nivå.  

 

I diskussionen för Hafner och Burton ett resonemang kring skiljelinjen mellan realism och 

konstruktivism. Den realistiska sidan menar att stater enbart tillämpar internationella principer 

i praktiken när det är i enlighet med deras nationella intresse, eller när det finns en 

påtvingande verkställande makt som kan implementera lagen ifall den inte respekteras. Om 

det realistiska resonemanget förs vidare blir slutsatsen att FN:s allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna har liten inverkan på implementerandet av rättigheterna i praktiken. 

Det måste finnas incitament till att implementera konventioner (Hafner - Burton, 2005: 1377). 

Konstruktivism betonar motsatsen: stater försöker generellt att tillämpa underskrivna 

konventioner även i praktiken. I det praktiska implementerandet spelar icke-statliga 

organisationer en central roll: de både lär ut och socialiserar statschefer till att tillämpa nya 

främjande metoder.  

 

Internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna brister i att det finns få incitament 

att implementera principerna. De internationella konventionerna kan tvärtom leda till att stater 

ökar förtryck och repressivt beteende efter ingången av avtal. Förbindelsen som stater ingår 

bidrar till styrets ökade legitimitet vilket kan bli en täckmantel, varpå den internationella 

pressen uteblir. Denna negativa trend har pågått in på slutet av 1900-talet (Hafner – Burton, 

2005: 1402). Utebliven internationell press kan ge utrymme för förtryck och maktmissbruk. 

Internationella konventionerna kan därför bli kontraproduktiva. Det uppstår ett paradox när 

stater i en symbolisk handling undertecknar konventioner om de mänskliga rättigheterna 

medan de i själva verket kränker samma rättigheter, eftersom det banar väg för icke-statliga 

aktörer att spela en aktiv roll i att pressa stater mot ordning. Hafner – Burton (2005: 1378) 

beskriver det som ”paradox of empty promises”. Det innebär att icke-statliga aktörer har en 
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roll som går ut på att sätta press på rättighetskränkande regeringar. 

 

Vad implementerandet av mänskliga rättigheter i praktiken beträffar har icke-statliga aktörer 

kommit att spela en allt större roll. Felice Gaer (2003: 339) har studerat FN:s möjligheter att 

implementera principerna om de mänskliga rättigheterna, och menar att icke-statliga aktörer 

från start, 1945, haft en förväntad roll att spela. I korthet kan Gaers (2003: 354) slutsatser 

delas in i 7 relaterade delar: (1) en successivt ökad betydelse för icke-statliga aktörers roll i 

kontakten med internationella konventioner, (2) det saknas tillräcklig information om icke-

statliga aktörers faktiska betydelse, varför (3) det finns ett starkt argument för konventioner 

att utveckla en faktabaserat och informationssamlande kapacitet. Poängen med det är att 

tackla kritiken mot att konventioner inte betraktas som självständiga och opartiska. Det pågår 

även (4) en intern diskussion inom icke-statliga aktörer om huruvida den nedlagda tiden och 

de nedlagda resurserna är värd mödan jämfört med andra möjligheter inom samma område. 

FN:s kommission för de mänskliga rättigheter (5) bör vidta åtgärder för att på egen hand 

samla information under statsbesök och slutsatser, rekommendationer och strategier från 

andra FN organ. I diskussionen (6) har frågan väckts om icke-statliga aktörer bör få större 

inflytande i statliga rapporter och därmed få direkt inflytande i processen, snarare än deras 

nuvarande otydliga och informella inflytande. Där finns det dock ett motstånd. Faktum att 

FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna har bristande resurser och personal i sin 

informationssamlande kapacitet bör inte betyda att man ska skapa ett svagare system. Gaer 

(2003:354) menar att det tvärtom ska vara en väckarklocka till att stärka nuvarande system 

och skjuta resurser till kommissionen. Den sista slutsatsen i studien konstaterar att det finns 

mycket som kan göras för att underlätta icke-statliga aktörers engagemang i frågan och skapa 

ett tydligare och ömsesidigt beroende (Gaer, 2003: 343-355).  

 

Sammantaget finns det en tvåfaldig problematik hos FN. FN brister i sin förmåga att 

tillhandahålla objektiv faktabaserad information, men även i att senare verkställa principerna i 

fall de inte respekteras. I vissa fall illustrerar verkligheten att FN:s deklarationer haft en direkt 

och positiv inverkan på staters handlande. Genom internationell press i fallen Argentina, 

Japan och Israel förbättrades länderna på de kritiserade punkterna. I Argentina minskade man 

antalen tvångsförsvinnanden, i Japan reducerades juridiska hinder för bosatta koreaner och i 

Israel förändrades rutinerna för förhör med misstänkta terrorister (Hafner - Burton, 2005: 

1377). Trots det, kan det sägas att FN saknar resurser att uppfylla sitt grundläggande syfte 
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med sin rättighetsdeklaration från 1948, vilket är att sprida och implementera sina idéer över 

hela världen.  

 

FN:s hittills systematiska svårigheter att implementera sina principer, trots vissa undantag, 

lämnar ett stort ansvar på enskilda stater att upprätthålla och respektera det mänskliga värdet. 

Om det resonemanget förs vidare innebär det att samarbetsvilja, respekt och dialog blir 

centrala delar i FN:s arbete snarare än tvång och bestraffning. Stora delar av de framsteg som 

är eftersträvansvärda enligt FN verkar vara beroende av en stats lagliga, politiska och sociala 

förutsättningar. Ett lands grundförutsättningar är nyckeln för att kunna integrera FN:s idéer så 

länge FN brister i det implementerande arbetet. Att lägga ett så stort ansvar på enskilda stater 

kan verka ansvarslöst och oförutsägbart, särskilt i händer på maktslutna eliter. Den slutsatsen 

som kan dras är att FN bör bygga upp delar av sin implementerande kapacitet för att kunna 

uppfylla sitt syfte att implementera och cementera de universella idéerna över hela världen. 

Det bör skapas incitament och konsekvenser för att få utvecklingen på rätt väg. Det som dock 

är kritiserbart är att FN:s strävan kan framstå vara imperialistisk.  

 

Risse och Siddink (et al, 1999: 4) menar att internationella normer för mänskliga rättigheter 

interagerar med inrikespolitiska strukturer. Den förklaringen bygger på att normer för 

mänskliga rättigheter utmanar det statliga styrets samhälleliga och nationella suveränitet, 

samtidigt som de är väl institutionaliserade i internationella och icke-statliga organisationer, 

och normerna konkurrerar med andra principiella idéer. Det är ett pågående samspel mellan 

mänskliga rättigheter och staters inre angelägenheter. Definitionen av normer här är tagen 

från samma forskare: kollektiv förväntan av passande beteende för en given identitet (Risse & 

Siddink, 1999: 7). Den internationella normen av mänskliga rättigheter till följd av FN:s icke-

bindande rättighetsdeklaration har utvecklats till att bli allmän kunskap och kollektiv 

förståelse. Det är däremot inte detsamma som att se en verklig förändring i staters beteende 

(Risse & Ropp, 1999: 234-235).  

 

FN är numera den främsta främjaren av de mänskliga rättigheter på global nivå (Dunér, 1995: 

162). Det bottnar i att FN:s principer har blivit en internationell standard för civilisation. 

Precis som andra internationella normer som tidigare har dominerat den internationella 

politiken är numera mänskliga rättigheter en sådan. Donnelly (2004: 1) argumenterar för att 

politiska aktörer inte enbart handlar i förhållande till makt och intresse, utan att även högre 

värderade värden länkar samman dem. Det har varit ett genomgående exempel i modern 
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historia. Det har, sedan andra världskriget, i huvudsak varit två kompletterande och tävlande 

normer som dominerat den internationella politiken – självbestämmande och mänskliga 

rättigheter (Donnelly, 2004: 11). Det förstnämnda innebar i praktiken avkolonisering, vilket 

tilldelade de tidigare kolonierna suveränitet. Makt och intressen samspelade med 

uppfattningen av högre värden. Mänskliga rättigheter är en måttstock för fullt medlemskap i 

det internationella samfundet (Donnelly, 2004: 12-14). Mänskliga rättigheter är alltså en 

legitimerande norm. Samtidigt är det viktigt att lyfta fram självbestämmande som en lika tung 

norm. Den andra legitimerande normen är alltså att en stat ska ha kontroll över sitt territorium 

(Donnelly, 2004: 22).  

 

Den styrande staten måste alltså vara tillräckligt ”hård” för att åtnjuta kontroll över sitt 

territorium, men den måste också vara ett instrument för att tillgodose sina medborgares 

rättigheter (Donnelly, 2004: 14). Det finns en viss spänning däremellan.  

 

3.2.2 Teoretisk sammanfattning 
I förtydligande syfte kommer jag i punktform sammanfatta viktiga argument/uttalanden som 

konceptualiserar de mänskliga rättigheterna för denna studie.  

 

•   FN:s rättighetsdeklaration omfattar hela världen och alla individer. 

 

•   Trots att en överväldigande majoritet av världens länder teoretiskt respekterar 

rättighetsdeklarationen brister FN i sin förmåga att implementera sina principer i 

praktiken,  

 

•   varefter fall uppstått där regeringar systematiskt kränkt de mänskliga rättigheterna 

utan att FN förmått att ingripa.  

 

•   De normer FN skapat har sammantaget bidragit positivt på lokal nivå. 

 

•   Den realistiska synen på FN:s rättighetsdeklaration verkar vara tillämpbar: länder 

praktiserar de mänskliga rättigheterna enbart när det är i deras nationella intressen 

eller när det finns tydliga incitament.  
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•   Internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna kan vara 

kontraproduktiva. De kan utgöra en täckmantel för regeringar att fortsätta på sin 

förtryckande linje. 

 

•   Icke-statliga aktörer har, i ljuset av FN:s implementerande oförmåga, fått en roll att 

spela.  

 

•   FN har varken en självständig faktabaserad informationssamlande kapacitet eller 

förmåga att implementera sina principer.  

 

•   Internationella normer, kollektiva förväntningar av passande beteende, samspelar 

med ett lands inre strukturer. Nuvarande dominerande normer är självbestämmande 

och mänskliga rättigheter.  

 

•   Centrala ord för FN:s arbete är samarbetsvilja, respekt och dialog. Detta till följd av 

att länder ges ett stort ansvar att själva respektera det mänskliga värdet.  
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4  FN:s rättighetsdeklaration  
Mot bakgrund av de operationaliseringar som har gjorts (se avsnitt 1.7 operationaliseringar) 

kommer nu de tre 3 teoretiska ansatser att presenteras. Mätinstrumenten som formulerades 

tidigare kommer kategoriseras in i de 3 olika ansatserna. Detta för att på tydligast väg granska 

den iranska konstitutionen. Följande centrala begrepp i FN:s rättighetsdeklaration är studiens 

teoretiska ansatser: (1) demokrati, (2) privatliv och (3) sociala, politiska, religiösa, kulturella 

och ekonomiska rättigheter.  

 

Inom respektive grundansats har jag kategoriserat in studiens 17 operationaliseringar: av de 

totalt 17 teoretiska ansatserna hör 8 till demokrati, 3 hör till privatliv och 6 hör till den sista 

ansatsen vilken är sociala, politiska, religiösa, kulturella och ekonomiska rättigheter. Jag vill 

betona att de tre använda teoretiska ansatserna är sammankopplade, vilket innebär att vissa 

operationaliseringar lika gärna kunde hamnat i en annan teoretiskt ansats.  

 

4.1 Demokrati  
Demokratibegreppet utgör en bas vilken formar många av deklarationens artiklar. Den första 

artikeln i FN:s rättighetsdeklaration fastställer en grundläggande princip som faller inom 

ramen för demokratibegreppet. Den är formulerad enligt följande:  

 

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. … (Art. 1. FN, 1948) 

 

I diskussionen om de mänskliga rättigheterna måste man inledningsvis acceptera den 

fundamentala principen om människans lika värde; den går inte att kringgå.  

 

Även artiklar gällande bland annat rättssäkerhet tar sin utgångspunkt i demokratibegreppet. 

Artikel 29.2 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna lyfter fram en form av 

legalitetsprincip: All statligt utövande bör ha stöd i lag, i synnerhet sådana handlingar som 

inskränker individens rättigheter. Om en person fråntas möjligheten att utöva sin 

grundläggande rätt och frihet bör det dels finnas stöd i lag, men även vara för allmänhetens 

nytta. Detta för att skapa förutsägbarhet och rättssäkerhet.  

 

Artikel 29.2 i FN:s rättighetsdeklaration:  
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Vid utövandet av sina rättigheter och friheter får en person endast underkastas sådana 

inskränkningar som har fastställts i lag och enbart i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till 

och respekt för andras rättigheter och friheter samt för att tillgodose ett demokratiskt 

samhälles berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd (Förenta 

Nationerna, 1948) 
 

De 7 operationaliseringar (se avsnitt 1.7 operationaliseringar) som faller inom ramen för 

demokratibegreppet är: (1) likhet inför lagen; rätten till opartisk domstolsprövning, (2) 

mänsklig frihet och lika värde, (3) plikter mot samhället, (4) förbud mot slaveri och träldom, 

(5) förbud mot tortyr och grym, omänsklig eller förnedrande behandling, (6) förbud mot 

godtyckliga frihetsberövanden, (7) rätt till liv och (8) rätten till politiskt deltagande.  

 

En slags representativ form av demokrati är eftersträvansvärd enligt rättighetsdeklarationen:  

 

Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet. Folkviljan skall 

uttryckas i periodiska och verkliga val, som skall genomföras med tillämpning av 

allmän och lika rösträtt och hemlig röstning eller ett likvärdigt fritt röstförfarande (Art. 

21.3, FN, 1948) 

 

Inom denna artikel är utgångspunkten att alla har lika rösträtt. Det indikerar också att alla 

människor har samma värde och i förlängning samma rättigheter och skyldigheter i samhället 

i vilken de lever. All form av kränkning av den mänskliga friheten eller jämlikheten är att 

betrakta som en kränkning av demokratin; det resonemanget gör att även slaveri, tortyr och 

godtyckliga frihetsberövanden kategoriseras inom demokratibegreppet.  

 

Med hänsyn till följande artikel kan dödsstraff tolkas vara totalförbjudet:  

 

Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet (Art. 3, FN, 1948). 

 

Till en början verkar rätten till liv vara absolut. Däremot går det att argumentera för att den 

diskuterade artikeln 29.2 kan ge belägg för att argumentera att dödsstraff används ”… i syfte 

att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras rättigheter och friheter för att tillgodose 

ett demokratiskt samhälles berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd”.  
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Det är oklart var gränsen går, men jag vill påstå att totalförbud mot dödsstraff inte 

nödvändigtvis är den enda tolkningen. Däremot måste tydliga motiveringar göras för ett 

sådant straff.  
 

4.2 Privatliv  
Inom den teoretiska ansatsen privatliv återfinns 3 operationaliseringar. Dessa är: personlig 

säkerhet, rätten till skydd av privatliv och korrespondens och personlig rörelsefrihet. FN:s 

rättighetsdeklaration omfattar även människans privatliv.  

 

Den teoretiska ansatsen, och samlingen av operationaliseringar, motiveras enligt artikel 12 i 

rättighetsdeklarationen:  

 

Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller 

korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en 

har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp (FN, 1948).  

 

Ord som heder och anseende som till vardags associeras med människans privata liv är 

skyddade och en del av de mänskliga rättigheterna. Det finns en grundläggande idé om 

människans rätt till privatliv bortom det offentliga. Inom det livet har människan en rätt att 

garanteras fysisk säkerhet. Det som rör privatlivet såsom bostadsort etc. nämns uttryckligen i 

rättighetsdeklarationen:  

 

Var och en har rätt att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom varje stats gränser 

(Art. 13.1, FN, 1948). 

 

Det fortsätter:  

 

Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land 

(Art. 13.2, FN, 1948).  

 

Frågor om människans identitet i form av nationalitet och dylikt omfattas också av 

rättighetsdeklarationen. Alla har rätt till nationell tillhörighet.  
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4.3 Sociala, politiska, religiösa, kulturella och ekonomiska rättigheter 
Den sista teoretiska ansatsen är bredare till sin karaktär och innehåller flera delar. De 

resterande 6 operationaliseringarna förpassar jag in i denna ansats. Dessa är: rätten till 

egendom, rätten till religions-, åsikts- och yttrandefrihet, rätten till förenings- och 

församlingsfrihet, mödrar och barns rättigheter, rätten till utbildning och intellektuell frihet.  

 

De sociala rättigheter som varje människa anses ha är sammantaget ett socialt skyddsnät. 

Grunden för detta återfinns i artikel 22 i FN:s rättighetsdeklaration:  

 

Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är 

berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för 

hävdandet av hans eller hennes människovärde och utvecklingen av hans eller hennes 

personlighet, förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i 

enlighet med varje stats organisation och resurser (FN, 1948).  

 

De kulturella rättigheterna omfattas av samma artikel. Detta har en fortsättning: 

 

Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa 

och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala 

tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas 

eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter 

utanför hans eller hennes kontroll (Art. 25, FN, 1948).  

 

De religiösa rättigheterna omfattar rätten att både stå fast vid sin tro, och att byta den. Inga 

restriktioner får göras i fråga om utövande av religion varken offentligt eller enskilt.  

 

Varje person är för övrigt berättigad att delta i samhällets politiska liv. Detta är en del av den 

demokratiska ansatsen. Inga politiska åsikter ska förbjudas. Tvärtom ska man kunna ges 

möjlighet att sprida dem.  

 

Alla människors ekonomiska rättigheter finner sin grund i äganderätten. Det innebär för 

övrigt att kommunistiska stater kränker FN:s mänskliga rättigheter genom sin blotta existens. 

Möjligheten till utbildning ska vidare vara öppen för alla.	  
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5  Analys 

5.1 Centrala skiljelinjer   
Innan analysen kan börja är det viktigt att fastställa grundläggande information. FN:s 

rättighetsdeklaration är från år 1948 och Irans konstitution är från år 1979. Det är drygt 30 år 

mellan dokumenten. Mot bakgrund av Risse och Siddinks (1999) definition av normer går det 

att rent spekulativt lyfta frågan om den iranska konstitutionen är påverkad av FN:s 

rättighetsdeklaration. Att finna ett sådant samband går inte med det metodval som har gjorts, 

det har inte heller varit syftet med studien. Det som däremot kan sägas är att det har hittats 

många gemensamma värden i de båda dokumenten.  

 

Det som skiljer de båda åt är att FN:s rättighetsdeklaration är av fullständig demokratisk 

karaktär, medan den iranska konstitutionen kan delas in i två delar: en demokratisk och en 

teokratisk. Iran är ett medlemsland i FN vilket per automatik gör FN:s allmänna förklaring 

aktuell. Med det teoretiska ramverket i åtanke går det att säga att FN:s rättighetsdeklaration 

omfattar hela världen och alla individer. De gemensamma värden som präglar både FN:s 

rättighetsdeklaration och den iranska konstitutionen bekräftar FN:s omfattning, helt i enlighet 

med tidigare forskning.  

 

Samtidigt kan FN:s universella karaktär illustrera svårigheten med att praktiskt implementera 

de mänskliga rättigheter. FN:s rättighetsdeklaration och dess omfång antyder någon form av 

gemensamt värdsligt styre. Men trots att medlemsstater förväntas leva upp till 

rättighetsdeklarationen kan inte utgångspunkten vara det. Tidigare forskning bekräftar dels att 

formell förbindelse till t.om. bindande internationella konventioner inte garanterar att 

principerna efterlevs i praktiken, men även att FN har stora brister i att själva implementera 

sina principer i praktiken. Inte ens staters vilja att implementera principerna kan garanteras. 

Det innebär att de gemensamma värden som återfinns i den iranska konstitutionen kan utgöra 

en täckmantel för regeringen att fortsätta på sin påstådda förtryckande linje. Därmed är det 

viktigt att grundlagen inte betraktas som den enda påverkande variabeln. Andra variabler i 

sammanhanget är exempelvis civilsamhället som har fått en övervakande roll att spela. Vare 

sig ett realistiskt eller konstruktivistiskt perspektiv tillämpas kvarstår det faktum att FN brister 

i sin förmåga att upprätthålla sina principer i praktiken. Antingen bör FN skapa incitament, 

utveckla en påtvingande verkställande makt alternativt ge icke-statliga aktörer en officiell roll 

att spela.  
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Den teoretiska delen påvisar att det finns ett avstånd mellan undertecknande av internationella 

konventioner och den faktiska verkligheten. Bindande konventioner tillämpas nödvändigtvis 

inte i praktiken; en logisk slutsats är därför att FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna – som inte är bindande – är än mindre tillämpad i praktiken. Det är emellertid 

värt att betona att Iran har både ekonomiska och politiska incitament för att implementera 

FN:s rättighetsdeklaration i praktiken. Sammantaget går det att konstatera att FN har lämnat 

ett tomrum när det gäller principernas praktiska efterlevnad, varpå civilsamhället har fått en 

roll att spela (det är framförallt icke-statliga aktörer som åsyftas). Samtidigt har FN:s normer 

haft överväldigande positiv inverkan på praktiken. Det är således inte enbart de 

konstitutionella förutsättningarna som avgör hur väl ett land implementerar FN:s mänskliga 

rättigheter, utan tidigare forskning visar att det finns fler inspelande faktorer. Studiens 

teoretiska bakgrund indikerar också att FN:s arbete är starkt präglat av samarbetsvilja, respekt 

och dialog, varefter länder till stor del själva ansvarar för att respektera de mänskliga 

rättigheterna. Den iranska konstitutionen är således i sammanhanget en viktig faktor – men 

inte den enda.  

 

Min analys är att FN:s icke-bindande rättighetsdeklaration inte ska jämföras med de bindande 

konventioner som stundvis diskuteras i tidigare forskning. FN:s icke-bindande 

rättighetsdeklaration har som bekant blivit en norm; tidigare forskning visar också att det har 

bidragit positivt på lokal nivå. Därutöver finns två skäl för länder att implementera FN:s 

rättighetsdeklaration: dels när det är i nationens intresse, och dels när det finns tydliga 

incitament. Mot bakgrund att FN:s rättighetsdeklaration utgör en internationell norm, och att 

nationell och internationell legitimitet är beroende av att FN:s rättighetsdeklaration efterföljs, 

så finns det fog för att anta att det finns tydliga incitament för Iran att implementera och 

bygga sin nationella bas, i form av konstitution, kring FN:s universella rättighetsdeklaration. 

Att landet inte gör det indikerar att internationell acceptans inte är dess högsta prioritet. De 

två skälen som togs fram i tidigare forskning (en nations intresse och incitament) är båda 

uppfyllda. Det finns inget som därför skulle tala för att Iran inte skulle vilja tillämpa FN:s 

rättighetsdeklaration. Huruvida de gör det eller inte diskuteras närmare i nästa avsnitt, men 

allt talar för att viljan i enlighet med tidigare forskning borde finnas. Den viljan prioriteras 

däremot inte högre än landets främsta vägvisare -  Islam och Gud. Om Irans intresse och vilja 

för internationell acceptans hade varit prioriterad skulle seriösa åtgärder tagits för att 

reformera grundlagen. 
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Den första motsättningen mellan FN:s deklaration och den iranska konstitutionen återfinns 

inte bland artiklarna i rättighetsdeklarationen, utan i syftet med deklarationen vilket är att 

hänsynslöst sprida den i olika länder. Som det slogs fast inledningsvis motsätter sig Iran all 

utländskt inflytande; det internationella inflytandet genom spridning är i själva verket FN:s 

utsatta mål. Det slogs fast inledningsvis, men en upprepning av FN:s målsättning med 

rättighetsdeklarationen från 1948 följer nedan:  

 

”… göra den spridd, känd, läst och förstådd framför allt i skolor och andra 

undervisningsinstitutioner utan hänsyn till olika länders och regioners politiska 

förhållanden” (United Nations, 1948).  

 

Detta är, som tidigare nämnt, i stark konflikt med Irans konstitutionella målsättning:  

 

[State goals] The complete elimination of imperialism and the prevention of foreign influence 

(Art. 3.5 Islamiska republiken av Irans konstitution) 

 

Iran fortsätter på samma spår:  

 

No individual, group, or authority, has the right to 

infringe in the slightest way upon the political, cultural, economic, and military 

independence or the territorial integrity of Iran under the pretext of exercising freedom 

(Art. 9. Islamiska republiken av Irans Konstitution).  

 

Den typen av internationell spridning som FN ägnar sig åt är en fientlig handling enligt den 

iranska konstitutionen. Min analys är att det inte har något med innehållet i FN:s dokument att 

göra, utan snarare med spridningen. Den citerade artikeln i Irans konstitution är normativ och 

avgör inte om Iran har de grundförutsättningar som krävs för att leva upp till FN 

rättighetsdeklaration.  

 

Den andra grundläggande distinktionen mellan de två dokumenten berördes också 

inledningsvis. I den iranska konstitutionen är den suveräna, fria och gudomliga sanningen 

inspirationskällan till landets grundlagar. För FN är det, vad man kallar, universella värden 

som är källan bakom deklarationen. De båda dokumenten hänvisar till en allmängiltig sanning 

och gör anspråk på överlägsenhet.  
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Ingressen i FN:s rättighetsdeklaration lyfter fram sin allmängiltighet och behovet av 

gemensamma definitioner:  

 

Eftersom en gemensam uppfattning om innebörden av dessa rättigheter och friheter är 

av största betydelse för att uppfylla detta åtagande, tillkännager generalförsamlingen 

denna allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som en gemensam norm för 

alla folk och nationer i syfte att alla människor och samhällsorgan med denna 

förklaring i ständig åtanke skall sträva efter att genom undervisning och utbildning 

främja respekten för 

dessa rättigheter och friheter samt genom progressiva åtgärder, både nationellt och 

internationellt, se till att 

de erkänns och tillämpas allmänt och effektivt både bland folken i medlemsstaterna och 

bland folken i områden som står under deras jurisdiktion (FN, 1948).  

 

Då dokumentet anses vara universellt är respekt och erkännande nödvändigt.  

 

Den första artikeln i Irans konstitution poängterar samma sak fast i motsatt riktning:  

 

… on the basis of their long-standing belief in the sovereignty of truth and Qur'anic 

Justice … (Art. 1. Islamiska republiken av Irans Konstitution)  

 

Trots att landet bundit sig till de mänskliga rättigheterna är landets främsta vägvisare Gud; 

och inte FN:s universella principer om de mänskliga rättigheterna. Rent teoretiskt utesluter 

det dock inte att de mänskliga rättigheterna respekteras. Det avslöjar däremot landets främsta 

prioritet. 

 

5.2   Demokrati  
Den önskade formen av styre som FN uttrycker i sin rättighetsdeklaration är representativ 

demokrati, genom vilken folket blir landets främsta styrande. Den principen finner vi, 

återigen, i den första artikeln i den iranska konstitutionen:  
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The form of government of Iran is that of an Islamic Republic, endorsed by the people 

of Iran… (Art. 1. Islamiska republiken av Irans konstitution).  

 

Styret hävdar sin legitimitet genom folkets stöd. Man fortsätter därefter:  

 

In the Islamic Republic of Iran, the affairs of the country must be administered on the 

basis of public opinion expressed by the means of elections, including the election of the 

President, the representatives of the Islamic Consultative Assembly, and the members of 

councils, or by means of referenda in matters specified in other articles of this 

Constitution. (Art. 6. Islamiska republiken av Irans konstitution)  

 

Iran är konstitutionellt sett en representativ demokrati. Presidenten och andra styrande 

politiska organ väljs av folket. Viktigt att ha i åtanke är att landets högsta andliga ledare 

däremot inte väljs direkt, utan indirekt genom expertrådet.   

 

Människor är fria och lika mycket värda; de ska därför inte kategoriseras eller diskrimineras 

på någon basis. Den iranska konstitutionen uttrycker en vilja att avskaffa all form av ”icke 

önskvärd” diskriminering:  

 

[State goals] The abolition of all forms of undesirable discrimination and the 

provision of equitable opportunities for all, in both the material and 

intellectual spheres; (Art. 3.9 Islamiska republiken av Iran)  

 

FN:s rättighetsdeklaration lyfte fram att ”ras, kön, språk, religion, politisk eller annan 

uppfattning” inte skulle kunna ligga till grund för diskriminering. Den iranska konstitutionen 

är inne på ett liknande spår:  

 

All people of Iran, whatever the ethnic group or tribe to which they belong, enjoy equal 

rights; and color, race, language, and the like, do not bestow any privilege (Art. 19. 

Islamiska republiken av Iran).  

 

Den iranska konstitutionen slår därefter fast sin motsvarighet till principen om likhet inför 

lag, viken som bekant återfinns även i FN:s rättighetsdeklaration:  
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[State goals] Securing the multifarious rights of all citizens, both women and men, 

and providing legal protection for all, as well as the equality of-all before 

the law; (Art. 3.14. Islamiska republiken av Iran)  

 

Nationella domstolar ska vara oberoende och opartiska:  

 

The judiciary is an independent power, the protector of the rights of the individual and 

society… (Art. 156. Islamiska republiken av Iran)  

 

Det finns en tydlig grund för FN:s princip om likhet inför lagen. FN:s menar vidare att lagen 

inte kan bestämma straff om tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling:  

 

Any kind of torture used to extract an admission of guilt or to obtain information is 

forbidden. Compelling people to give evidence, or confess or take an oath is not 

allowed. Such evidence or confession or oath is null and void. Any person infringing 

this principle is to be punished in accordance with the law (Art. 38. Islamiska 

republiken av Iran).  

 

Därutöver är ingen skyldig till brott innan en behörig domstol slår fast det:  

 

Innocence is the basic principle No person is considered legally guilty, except in cases 

where his guilt is established in a competent court (Art. 37. Islamiska republiken av 

Iran). 

 

Inte heller kan staten godtyckligt frihetsberöva någon. Dessa bestämmelser framkommer 

också i den iranska konstitutionen. Godtyckliga frihetsberövanden är likaså förbjudna:  

 

No person may be arrested except according to and in the manner laid down in the law. 

If someone is detained, the subject matter of the charge, with reasons (for bringing it), 

must immediately be communicated and explained in writing to the accused. Within at 

most 24 hours the file on the case and preliminary documentation must be referred to 

the competent legal authority. Legal procedures must be initiated as early as possible. 

Anyone infringing this principle will be punished in accordance with the law (Art. 32 

Islamiska republiken av Iran).  
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Kontentan av artikeln är att alla frihetsberövanden måste ha stöd i lag. Dessutom förklaras 

detaljer kring tillvägagångssättet och individens rättigheter. Här uppfylls ett av FN:s specifika 

kriterium.  

 

De rättigheter som individer åtnjuter medför enligt den iranska konstitutionen även 

skyldigheter. Ingen individs frihet får gå utöver någon annans:   

 

No person may exercise his own rights as a means of constraining others or violating 

the public interest (Art. 40. Islamiska republiken av Iran).  

 

Det innebär att allmänheten i lag kan åtnjuta rättigheter på bekostnad av individens 

rättigheter.  

 

Vad FN:s princip om absolut rätt till liv beträffar går den inte att tydligt finna i den iranska 

konstitutionen. Som bekant kräver FN ett totalförbud mot dödsstraff, ingen ska 

överhuvudtaget kunna fråntas sitt liv. Det närmaste som går att hitta i den iranska 

konstitutionen är av följande karaktär: 

 

A sentence to punishment and its execution must only be by the decision of a competent 

court, and by virtue of law (Art. 36. Islamiska republiken av Irans konstitution)  

 

En dömd person ska straffas i enlighet med den dom som en oberoende och kompetent 

domstol kommer fram till. Det framgår dock inte var gränsen för en bestraffning kan gå. Med 

stöd av de sanktioner Iran har blivit föremål för, och att gränsen inte uttrycks i landets 

konstitution, så gör jag sammantaget den tolkningen att Iran i sin konstitution inte främjar 

varje människas obestridliga rätt till liv, framtagen av FN.  

 

Nedanstående tabell kan sammanfatta vilka kriterier Iran i sin grundlag uppfyller inom den 

teoretiska ansatsen ”demokrati”. En tom ruta betyder att kriteriet inte är uppfyllt. 
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Tabell 1 

Operationaliseringar inom teoretisk ansats 

”demokrati” 

Iranska konstitutionen 

Likhet inför lagen X 

Mänsklig frihet och lika värde X 

Plikter mot samhället X 

Förbud mot slaveri och träldom  X 

Förbud mot tortyr och grym, omänsklig 

eller förnedrande behandling 

X 

Förbud mot godtyckliga 

frihetsberövanden 

X 

Rätt till liv   

Rätten till politiskt deltagande  X 

 

Av totalt 8 operationaliseringar, som i sammanhanget utgör kriterier, inom den teoretiska 

ansatsen ”demokrati” uppfyller Iran i sin konstitution 7 stycken. Synen på demokrati skiljer 

sig från FN:s universella rättighetsdeklaration i demokratiskt avseende på en punkt.  

 

Då Iran har allmänna och återkommande val med allmän rösträtt kan man diskutera landet i 

termer av semi-demokrati, särskilt med tanke på att den iranska konstitutionen menar att 

landet ska röra sig i enlighet med folkets vilja. Men landet har dock inte alla demokratiska 

grundförutsättningarna att uppfylla FN:s rättighetsdeklaration.  

 

5.3 Privatliv 
Människans privatliv ska alltid vara skyddad förutom i fall där lagen motiverar annat, enligt 

den iranska konstitutionen: Det är grundregeln. Precis som i FN:s rättighetsdeklaration är 

”heder” ett återkommande ord som verkar väga tungt även i den iranska konstitutionen:  

 

The dignity, life, property, rights, residence, and occupation of the individual are 



	   33	  

inviolate, except in cases sanctioned by law. (Art. 22. Islamiska republiken av Irans 

konstitution)  

 

Ett annat exempel är i ett sammanhang av ingripande:  

 

Aspersion of the dignity of and respect due to any person who has been arrested or put 

in detention, or imprisoned or exiled by command of the law is forbidden in any form, 

and is liable to punishment. (Art. 39. Islamiska republiken av Irans konstitution)  

 

Inget ingripande får ske godtyckligt till respekt för människans heder och anseende. Inte 

heller får någon människa förhindras att bilda familj. Faktum är att familjeenheten ska vara 

starkt skyddad: Den anses ha en särskilt viktig ställning i den iranska konstitutionen. En av 

regeringens uppgifter är:  

 

… establishing competent courts to protect and preserve the family; (Art. 21.3. 

Islamiska republiken av Irans konstitution) 

 

Det ska alltså finnas särskilda domstolar med uppgift att skydda familjen. På vilket sätt 

skyddande av familjen ska ske framgår inte i detalj. Det går däremot att anta att det ska vara i 

enlighet med islamisk rätt. Enligt FN:s rättighetsdeklaration ska ingen människa förhindras att 

ingå äktenskap eller bilda familj. Något sådan grundlagsskyddad rätt framgår inte i den 

iranska konstitutionen. En artikel, som kommer att redovisas i det följande, antyder något i 

liknande spår, men det är inte explicit.  

 

Lagen är enligt den iranska konstitutionen den främsta skyddaren av människans privatliv. 

Den iranska konstitutionen omfattar i sitt skydd, som det redogjordes ovan, mänsklig heder 

och anseende, men grundidén bakom detta skiljer sig från FN:s rättighetsprincip: 

 

Since the family is the fundamental unit of Islamic society, all laws, regulations, and 

pertinent programs must tend to facilitate the formation of a family, and to safeguard its 

sanctity and the stability of family relations on the basis of the law and the ethics of 

Islam (Art. 10. Islamiska republiken av Irans konstitution). 
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Skiljelinjen är att Iran grundar sina familjevärderingar och skyddet för familjeenheten på 

islamisk etik. Den gemensamma nämnaren mellan FN och den iranska konstitutionen i 

sammanhanget är skyddet för familjen och skydd för människans privatliv. Begreppet ”heder” 

är i diskussionen mångtydigt, och betyder två olika saker i de två dokumenten. För Iran 

definieras heder och människans privatliv med utgångspunkt i islamiska värderingar, medan 

FN:s rättighetsdeklaration syftar på universella definitioner. Men eftersom den iranska 

konstitutionen erbjuder grundlagsskydd för människans privatliv i enlighet med de 

operationaliseringar som har gjorts kan Iran anses uppfylla det kriteriet i den teoretiska 

ansatsen ”privatliv”.  

 

Gällande rätten till personlig rörelsefrihet har varje iransk medborgare en grundlagsskyddad 

rätt att välja bostadsort:  

 

No person may be ousted from his residence, or forbidden to reside in the locality of his 

choice, or compelled to reside in a particular locality, unless the law prescribes this 

(Art. 33. Islamiska republiken av Irans konstitution) 

 

Medborgarskap är i sin tur en obestridlig rättighet för alla iranier:  

 

Citizenship of Iran is the unquestioned right of all Iranians. The Government may not 

deprive any Iranian of his citizenship, except at their own request, or if they take up 

citizenship of another country (Art. 41. Islamiska republiken av Irans konstitution).  

 

Rörelsefrihet är därmed en skyddad rättighet i den iranska konstitutionen. Det som dock inte 

nämns är huruvida en person kan landsförvisas eller inte. FN:s rättighetsdeklaration förbjuder 

landsförvisning och ingen ska få förbjudas att resa in till sitt hemland, och lägger stor 

betydelse vid just den punkten. Med motivering att Iran inte uttryckligen ger skydd mot 

landsförvisning gör jag bedömningen att Iran inte uppfyller rätten till personlig rörelsefrihet.  

 

Det finns ingen specifik artikel i den iranska konstitutionen som behandlar den personliga 

säkerheten. Men totalförbud mot tortyr, förbud mot godtyckliga frihetsberövanden och i 

övrigt konstitutionens krav på rättssäkerhet (se förra avsnittet) antyder att den personliga 

säkerheten är garanterad.  
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En sammanfattande tabell följer nedan. En tom ruta betyder att kriteriet inte är uppfyllt. 

Tabell 2 

Operationaliseringar inom teoretisk ansats 

”privatliv” 

Iranska konstitutionen  

Personlig säkerhet X 

Rätten till skydd av privatliv och 

korrespondens 

X 

Rätten till personlig rörelsefrihet   

 

Genom att grundlagsskydda människans privat liv fram till dess att den utgår över någon 

annan uppfyller Iran kravet på skydd för människors privatliv, samtidigt värnas andra 

människors personliga säkerhet. Inom den teoretiska ansatsen ”privatliv” saknar Iran 

förutsättningar att uppfylla ett kriterium. Således uppfyller inte Iran den teoretiska ansatsen 

”privatliv” i sin helhet.  

 

5.4 Sociala, religiösa, politiska, kulturella och ekonomiska rättigheter  
Den grundläggande ekonomiska rättigheten vilken är rätten till egendom har Iran ett 

grundlagsskydd för: 

 

Private ownership, legitimately acquired, is to be respected. The relevant criteria are 

determined by law. (Art. 47. Islamiska republiken av Irans konstitution)  

 

Vinsten av arbete ska vara reserverad för individen i syfte att skapa goda ekonomiska 

möjligheter till företagsamhet: 

 

Everyone is the owner of the fruits of his legitimate business and labor, and no one may 

deprive another of the opportunity of business and work under the pretext of his right to 

ownership. (Art. 46. Islamiska republiken av Irans konstitution) 
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Ovan ges tydligt skydd för äganderätt. Inte heller får någon, i enlighet med FN:s 

rättighetsdeklaration, fråntas sin egendom.  

 

Däremot ges det dubbla signaler om religionsfrihet i den iranska konstitutionen. I vissa fall 

talas det om full respekt för den, medan den i andra fall verkar vara begränsad. Den 

sammantagna slutsatsen måste därför bli att den iranska konstitutionen förespråkar en 

begränsad religionsfrihet. Landets officiella religion slås inledningsvis fast:  

 

The official religion of Iran is Islam and the Twelver Ja'fari school [in usual al-Din and 

fiqh], and this principle will remain eternally immutable… (Art. 12. Islamiska 

republiken av Irans konstitution) 

 

Trots att Islamiska republiken av Iran tillhör den shiitiska inriktningen av islam ska alla 

skolor tillhörande den sunnimuslimska inriktningen av islam ha lika rätt att utöva sin religion: 

 

Other Islamic schools, including the Hanafi, Shafi'i, Maliki, Hanbali, and Zaydi, are to 

be accorded full respect, and their followers are free to act in accordance with their 

own jurisprudence in performing their religious rites. These schools enjoy official status 

in matters pertaining to religious education, affairs of personal status (Art. 12. 

Islamiska republiken av Iran) 

 

Följande artikel i den iranska konstitutionen garanterar en mer omfattande religionsfrihet: 

 

The investigation of individuals' beliefs is forbidden, and no one may be molested or 

taken to task simply for holding a certain belief. (Art. 23. Islamiska republiken av Iran) 

 

Islamiska republiken av Iran verkar respektera principen om religionsfrihet. Det finns två 

motvägande artiklar i den iranska konstitutionen som presenteras i det följande. Å ena sidan 

begränsas religionsfriheten till ett antal religioner:  

 

Zoroastrian, Jewish, and Christian Iranians are the only recognized religious 

minorities, who, within the limits of the law, are free to perform their religious rites and 

ceremonies, and to act according to their own canon in matters of personal affairs and 

religious (Art. 13. Islamiska republiken av Irans konstitution). 
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Å andra sidan ges stöd för att respektera alla icke-muslimer: 

 

In accordance with the sacred verse; ("God does not forbid you to deal kindly and justly 

with those who have not fought against you because of your religion and who have not 

expelled you from your homes" [60:8]), the government of the Islamic Republic of Iran 

and all Mu slims are duty-bound to treat non-Muslims in conformity with ethical norms 

and the principles of Islamic justice and equity, and to respect their human rights. This 

principle applies to all who refrain from engaging in conspiracy or activity against 

Islam and the Islamic Republic of Iran (Art. 14. Islamiska republiken av Irans 

konstitution). 

 

Frågan som uppstår är vilken behandling icke-erkända religiösa minoriteter får. Trots att icke-

muslimer erkänns ha mänskliga rättigheter tycks inte ett tydligt grundlagsskydd finnas. 

Sammantaget är religionsfriheten inte fullständig, utan begränsad.  

 

Vad yttrande- och åsiktsfriheten beträffar är den också begränsad. Gränsen för de friheterna är 

islams grundläggande principer: 

 

Publications and the press have freedom of expression except where there is 

infringement of the basic tenets of Islam or public rights. In this respect detailed 

provisions will be laid down by law. (Art. 24. Islamiska republiken av Irans 

konstitution).  

 

Ovannämnda artikel adresserar gränsen för pressfrihet. Det går dock att generalisera principen 

om begränsad pressfrihet till att även gälla yttrande- och åsiktsfrihet för individer.  

 

Ingen person får förbjudas att ingå i politiska samlingar, partier eller andra liknande 

sammanslutningar: 

 

No person may be prevented from joining, or compelled to join, one of the above. (Art. 

26. Islamiska republiken av Irans konstitution)  

 

Men formen och den politiska inriktningen av partierna är begränsade: 
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Political parties, societies, political and craft associations, and Islamic or recognized 

minority religious associations may be freely brought into being, provided that no 

violation is involved of the principles of independence, freedom, national unity, Islamic 

standards, and the foundations of the Islamic Republic. (Art. 26. Islamiska republiken 

av Irans konstitution) 

 

Människor har rätt att tillhöra alla typer av sammanslutningar, men utbudet är begränsad. 

Således är förenings- och församlingsfriheten inte uppfylld.  

 

Män och kvinnor åtnjuter precis samma rättigheter: 

 

All citizens of the country, both men and women, equally enjoy the protection of the law 

and enjoy all human, political, economic, social, and cultural rights, in conformity with 

Islamic criteria (Art. 20. Islamiska republiken av Irans konstitution). 

 

Iran är i teorin ett jämställd land. Därutöver har kvinnor i den iranska konstitutionen särskilda 

rättigheter med ”islamiska kriterier” vilka regeringen har som skyldighet att jobba mot. I 

sammanhanget är vad som i studien benämns som mödrar och barns rättigheter intressant. 

Gällande regeringens särskilda skyldigheter framgår följande:  

 

The government must ensure the rights of women in all respects, in conformity with 

Islamic criteria, and accomplish the following goals: (Art. 21. Islamiska republiken av 

Irans konstitution).  

 

Det första av regeringens målsättning är: 

 

… create a favorable environment for the growth of woman's personality 

and the restoration of her rights, both the material and intellectual; (Art. 21.1. 

Islamiska republiken av Irans konstitution) 

 

Kvinnor i egenskap av mödrar ska särskilt skyddas:  

 

… the protection of mothers, particularly during pregnancy and 
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childbearing, and the protection of children (Art. 21.2. Islamiska republiken av Irans 

konstitution) 

 

Notera även att barns välmående går ihop med kvinnan, eller mammans, rättigheter. Som en 

del av den viktiga familjeenheten har kvinnor också ett skydd: 

 

without guardians; 

establishing competent courts to protect and preserve the family; (Art. 21.3. Islamiska 

republiken av Irans konstitution) 

 

Kvinnor utan försörjning har i den iranska konstitutionen rätt till försörjning: 

 

the provision of special insurance for widows, and aged women and 

women without support; (Art. 4. Islamiska republiken av Irans konstitution)  

 

Den sista målsättningen är: 

 

the awarding of guardianship of children to worthy mothers, in order to 

protect the interests of the children, in the absence of a legal guardian. (Art. 21.5. 

Islamiska republiken av Irans konstitution)  

 

Det sociala skydd som kvinnor och barn tillges uppfyller FN:s krav på ”särskild omvårdnad 

och hjälp”.  

 

I den iranska konstitutionen utesluts ingen från rätten till utbildning vilken dessutom omfattar 

alla människor. Staten ska rikta alla möjliga resurser för att främja följande målsättning:  

 

free education and physical training for everyone at all levels, and the 

facilitation and expansion of higher education; (Art. 3.3. Islamiska republiken av Irans 

konstitution) 

 

Grupper tillhörande religiösa minoriteter har lika rätt att få utbildning i enlighet med sina 

läror. Statens uppgift är att arbeta mot att göra den obligatoriska nivån kostnadsfri: 
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The Government is bound to make available, tree of charge, educational facilities for 

all up to the close of the secondary stage, and to expand free facilities for higher 

education up to the limits of the country's own capacity. (Art. 30. Islamiska republiken 

av Irans konstitution) 

 

Kravet på kostnadsfri, obligatorisk, icke-diskriminerande utbildning uppfylls i den iranska 

konstitutionen med ovannämnda artiklar. 

 

Den intellektuella sfären finner också konstitutionellt skydd. Målsättning ska vara lika 

möjligheter till deltagande:  

 

[State goals] the abolition of all forms of undesirable discrimination and the 

provision of equitable opportunities for all, in both the material and 

intellectual spheres; (Art. 3.9. Islamiska republiken av Irans konstitution) 

 

Ekonomisk vinst av det egna verket ska vara reserverad för personen i fråga.  

 

Sammanfattande tabell följer nedan. En tom ruta betyder att kriteriet inte är uppfyllt. 

Tabell 3 

Operationaliseringar inom teoretisk ansats 

”sociala, religiösa, politiska, kulturella och 

ekonomiska rättigheter  

Iranska konstitutionen  

Rätten till egendom X 

Rätten till religionsfrihet, åsiktsfrihet och 

yttrandefrihet 

 

Rätten till förenings- och församlingsfrihet  

Mödrar och barns rättigheter X 

Rätten till utbildning X 

Den intellektuella friheten X 
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6 Slutsatser  
Irans konstitutionella förutsättningar är en viktig del för att kunna implementera FN:s 

rättighetsdeklaration i praktiken. Med stöd i tidigare forskning går det emellertid att 

konstatera att en grundlag inte isolerat kan implementera och upprätthålla FN:s allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna. I sammanhanget är civilsamhället och nationella 

incitament också viktiga delar. FN:s arbete ska präglas av samarbetsvilja, respekt och dialog 

för att kunna frambringa positiv utveckling. I fallet Iran påvisar studiens resultat att en 

överväldigande majoritet av de upplagda kriterierna för FN:s mänskliga rättigheter 

respekteras. I form av sanktioner har FN praktiserat en linje av tvång och bestraffning i fallet 

Iran. Trots att fallen Argentina, Japan och Israel visar att staters handlande kan förändras 

genom internationell press tåls FN:s tillvägagångssätt att kritiseras.  

 

Isolering, sanktioner och misstankar präglar relationen mellan Iran och västvärlden, ändock 

påvisar studiens resultatet att FN till stor del lyckats med sitt arbete att integrera sina värden i 

ett isolerat land som Iran. Iran uppfyller delvis grundläggande förutsättningar att uppfylla 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948. Av totalt 17 kriterier är 

det enbart 4 som Iran inte uppfyller: (1) rätt till liv, (2) rätt till personlig rörelsefrihet, (3) 

rätten till religions-, åsikts-, och yttrandefrihet och (4) rätten till förenings- och 

församlingsfrihet. För att uppfylla FN:s rättighetsdeklaration i sin helhet måste Iran bryta mot 

sin egen grundlag alternativt reformera den. De kriterier på vilka Iran saknar stöd i 

grundlagen försvårar den praktiska situationen i landet, och utgör därutöver en barriär mellan 

västvärlden och Iran. Tillsammans med civilsamhället och incitament är grundlagen enligt 

tidigare forskning en viktig faktor för att praktiken ska förändras i positiv riktning. De 

saknade kriterierna som studien påvisar omöjliggör dock inte för Iran att omfamnas av 

internationell acceptans. Tvärtom visar det att landet kan prestera ännu bättre i praktiken i 

enlighet med sin konstitution. Det finns tillräckligt med lagligt stöd för Iran att tillämpa de 

mänskliga rättigheterna i större utsträckning. Internationella sanktioner i kombination med 

studiens resultat indikerar dock att Iran inte upprätthåller sin egen grundlag och dess 

principer. 

 

Efter att tagit ut relevanta och centrala delar ur den iranska konstitutionen går det att se 

skillnad i definitioner mellan Iran och FN. På ett flertal punkter uppfyller dock Iran till och 

med FN:s definitioner om de mänskliga rättigheterna, vilket innebär att de olika 
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definitionerna i vissa fall överlappar varandra. FN:s universella rättighetsdeklaration är delvis 

kompatibel med Irans konstitution. De punkter där de skiljer sig åt, väcker frågor om hur 

universell FN:s rättighetsdeklaration egentligen är. Det finns en vilja hos islamiska republiken 

av Iran att integrera FN:s rättighetsdeklaration då det finns tydliga incitament, men inte på 

bekostnad av de traditionella, religiösa och kulturella värden som lagt grunden för landets 

konstitution. Trots att en överväldigande del av de kriterier som satts upp i studien uppfylls i 

den iranska konstitutionen är försvårar avsaknaden av vissa kriterier den praktiska 

verkligheten.   

 

När den normativa grundlagen konsekvent inte finner plats för 4 av FN:s principer om de 

mänskliga rättigheter går det att dra slutsatsen att de i praktiken inte heller kommer att 

respekteras. Det betyder däremot inte att Iran förkastar principen om mänskliga rättigheter; 

mänskliga rättigheter är tvärtom en central del av den iranska konstitutionen. Iran slår till och 

med uttryckligen vakt om principen om de mänskliga rättigheterna: 

 

… the government of the Islamic Republic of Iran and all Mu slims are duty-bound to treat 

non-Muslims in conformity with ethical norms and the principles of Islamic justice and 

equity, and to respect their human rights (Art. 14. Islamiska republiken av Irans konstitution) 

 

Med stöd i dels ovanstående artikel och studiens resultat kan ett sådant konstitutionellt 

försäkrande odla optimism för att förbättra praktiken i Iran. Det faktum att Iran inte uppfyller 

alla FN:s kriterier i sin konstitution bottnar i att landet har en fundamentalt annorlunda syn på 

konceptet av de mänskliga rättigheterna. Här är det viktigt att väga in studiens teori, vilken 

sammanfattar FN:s arbete med samarbetsvilja, respekt och dialog. Trots att Iran är studiens 

enda analysenhet går det att i viss mån generalisera resultatet. Studiens kvalitativa karaktär 

uppfyller den externa validiteten. Andra isolerade länder kan liksom Iran värdesätta sina 

definitioner om de mänskliga rättigheterna med utgångspunkt i tradition, kultur och religion 

högt, i samspel med överlappande principer i FN:s universella rättighetsdeklaration. Med 

utgångspunkt i gudomlig lag har den islamiska republiken av Iran gett vissa begrepp en annan 

mening än FN och västvärlden.  

 

Det väcker frågan om hur FN bör gå tillväga: Bör man acceptera och respektera Irans 

kulturella och traditionella normer som skapat landets lagar och regler, eller bör man fortsätta 

sprida sina idéer? Den linje FN har valt i fallet Iran är bestraffning i form av sanktioner. Den 
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ekonomiska bestraffning gör att det är till Irans nationella intresse att integrera de icke-

uppfyllda kriterier i sin egen grundlag - det finns ekonomiska incitament. Men trots att det 

finns en vilja att implementera FN:s principer kvarstår det faktum att Irans främsta prioritet är 

Gud och koranen. 

 

I fall då islam och FN:s principer kolliderar väljer alltså Iran, i enlighet med sin konstitution, 

att följa sin tolkning av islam. Därutöver motsätter sig Iran att västvärlden påtvingar sina 

friheter och rättighetsdeklaration på övriga världen. De juridiska grundförutsättningarna – 

vilka undersöks i denna studie – finns huvudsakligen på plats för att Iran ska kunna röra sig i 

FN:s önskade riktning.  
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