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Abstract 

Sanningskommissioner inrättas för att dokumentera brott mot mänskliga 
rättigheter. På senare år har dessa blivit allt mer förekommande. Därför har detta 
fenomen väckt vår nyfikenhet. Vårt syfte med studien har varit att undersöka hur 
sanningskommissioner kan vara ett medel för ett land att gå vidare efter en 
konflikt samt vad som påverkar deras följder. Vår undersökning har en 
teoriutvecklande ambition där vi har utfört jämförande fallstudier av 
sanningskommissionerna i Argentina, Sydafrika och El Salvador. Vi har kommit 
fram till att sanningskommissioners arbete med att fastställa det förflutna bidrar 
till försoning och kan förhindra att förbrytelser inträffar igen. Slutligen har vi 
funnit fyra förklaringsfaktorer som påverkar sanningskommissioners följder. Den 
hypotes som vi presenterar grundar sig på stabilitet i landet, kommissionens 
utformning, kommissionens legitimitet samt den politiska viljan. 
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1 Inledning 

I alla tider har förbrytelser mot mänskliga rättigheter väckt intresse och skapat 
diskussioner. Inte minst nu är ämnet aktuellt och mer uppmärksammat än tidigare. 
Vi blir alltmer upplysta om transitioner runt om i världen. Brott mot mänskliga 
rättigheter berör de flesta människor och framkallar åsikter och känslor. Där 
förbrytelser av detta slag har begåtts kan sanningskommissioner få en betydande 
roll och har blivit ett mer förekommande organ för att lösa konflikter. 
Sanningskommissioners uppgift är att dokumentera sanningen och därigenom 
bidra till försoning. Det är en intressant tanke att just sanningen kan vara en så 
stor del för att ett land ska komma över den auktoritära historien. Med denna 
uppsats vill vi därför belysa fenomenet sanningskommissioner, som vi kommit i 
kontakt med under vår studietid. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Undersökningen kommer att behandla fenomenet sanningskommissioner genom 
två olika angreppssätt. Inledningsvis vill vi undersöka i vilken mån 
sanningskommissioner kan vara ett hjälpmedel i demokratiseringsprocessen för 
länder som haft ett auktoritärt styre. Vår tonvikt i uppsatsen kommer dock att 
ligga på att undersöka om man kan urskilja specifika förklaringsfaktorer till 
sanningskommissioners följder. Vårt syfte är således att belysa 
sanningskommissioner och dess arbete. 

Våra frågeställningar är följande: 

• Hur är sanningskommissioner ett medel för länder att gå vidare efter 
en konflikt? 

• Vad påverkar sanningskommissioners följder? 
 

Vi vill dock poängtera att innebörden av sanningskommissioners följder kommer 
att begränsas till av oss valda komponenter. Detta finns beskrivet i avsnitt 1.4 där 
olika begrepp kommer att definieras. 

1.2 Teori 

I detta avsnitt kommer först det rådande forskningsläget att presenteras och sedan 
följer en diskussion kring teorier. Utifrån vår litteratur har vi funnit att 
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forskningsläget om sanningskommissioner är bristande gällande generell 
information. Till stor del inriktar forskare sig på specifika länder där 
sanningskommissioner förekommit. Det material som vi har kunnat finna har varit 
förhållandevis enkelspårigt, där många har behandlat avvägningen mellan rättvisa 
och sanning. Diskussioner om försoning har också en stor del i forskningen. 
Priscilla B. Hayner har utmärkt sig i sitt omfattande arbete om 
sanningskommissioner. I sina undersökningar har hon lagt fram tankar och idéer 
av mer generell karaktär. Dels har hon dokumenterat förekomsten av 
sanningskommissioner i olika länder och dels givit förslag för hur 
sanningskommissioner bör utformas och verka. Elin Skaar har genomfört en 
kartläggning över sanningskommissioners uppkomst där hon menar att huruvida 
en sanningskommission inrättas beror på förhållandet mellan olika krafter i 
samhället. 

Vi vill undersöka om det finns generella faktorer som förklarar 
sanningskommissionernas följder. Vår studie har teoriutvecklande ambitioner. Av 
de två olika sätt som finns att bedriva teoriutvecklande studier på, har vi valt att 
hitta förklaringsfaktorer till sanningskommissioners följder och därmed valt bort 
att försöka utveckla kausala mekanismer. Då det inte finns några tidigare 
utvecklade teorier rörande vårt ämnesområde blir det svårt att undersöka om det 
finns konkurrerande förklaringsfaktorer till dessa. Därför kommer vi istället att 
försöka finna kompletterande förklaringsfaktorer (Esaiasson et al. 2005, s. 122-
123).  

Den teori som framställs i slutet av uppsatsen måste presenteras med viss 
försiktighet då det inte går att bortse från att det finns andra förklaringsfaktorer 
som kan ha betydelse. I vårt fall är det lätt att hantera tidsaspekten, eftersom det är 
tydligt vad som sker före och efter sanningskommissionen. Däremot är det svårare 
att kontrollera å ena sidan att icke-undersökta variabler är de egentliga 
förklaringarna och å andra sidan att orsakssambandet är skenbart (Esaiasson et al. 
2005, s. 72-73; 92). Vidare diskussion kommer att föras i slutsatserna. 

1.3 Metod och material 

Vi har valt att genomföra en empirisk studie, då vi är intresserade av vårt fenomen 
i verkligheten. För att undersöka den sista problemformuleringen har vi valt att 
utgå från tre fall där sanningskommissioner inrättats och har därefter försökt finna 
gemensamma aspekter och likheter mellan dessa fall.  

Genom jämförelser mellan liknande fenomen kan man öka förståelsen för det 
man undersöker. Man får även tillfälle att genomföra prövningar av hypoteser för 
att om möjligt bilda teorier (Larsson 1997, s. 10-11).  Vi vill försöka komma fram 
till generella förklaringsfaktorer och anser att en jämförande undersökning lämpar 
sig bäst. Vi har därför valt att genomföra jämförande fallstudier. 

Vi har valt länder som är olika då vi tror oss kunna finna bättre 
förklaringsfaktorer. Om man istället hade valt lika länder hade risken funnits att 
dessa faktorer inte varit generaliserbara utanför den specifika kontexten. Vi 
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övervägde att utforma vår studie enligt lika utfalls-design eller olika utfalls-design 
men det hade krävts att vi hade kunnat välja våra fall efter deras beroende 
variabel, som är sanningskommissioners följder. Utfallet på den beroende 
variabeln kunde inte urskiljas innan mer ingående läsning gjorts och resulterade i 
att metoden inte kunde användas. 

Vi har valt följande länder: Argentina, El Salvador och Sydafrika. Dessa 
länder skiljer sig på olika sätt såsom; deras geografiska läge, deras historia, 
konflikternas karaktär och varaktighet, kommissionens upplägg och syfte. 
Exempelvis skiljer sig konflikterna på så vis att Argentina styrdes av en 
militärregim, i El Salvador pågick ett inbördeskrig och Sydafrika styrdes av en 
apartheidregim. Vi är medvetna om att El Salvador och Argentina har många 
gemensamma nämnare men vi anser att jämförelsen ändå är berättigad och 
intressant då fallen skiljer sig åt bland annat genom FN:s omfattande inblandning i 
El Salvador.  

Vår studie grundar sig på sekundärmaterial. Vi har använt oss av 
tidskriftsartiklar och böcker för att först öka vår kunskap om 
sanningskommissioner generellt. Därefter har vi fördjupat oss i de olika länderna 
dels genom material som beskriver länderna i allmänhet dels genom material som 
tar upp ländernas sanningskommissioner. Vi har förankrat vårt val av metod i två 
olika metodböcker. Utöver tidskrifter och böcker har två hemsidor varit aktuella 
för vår studie. En av dessa hemsidor har ingen uttalad författare och därför vill vi 
redovisa att den är utarbetad av Program on Negotiation vid Harvard Law School, 
Search for Common Ground och European Centre for Common Ground, vilket 
gör att vi anser att sidan är tillförlitlig.  

Vi har funnit svagheter i det material som vi använt oss av. Det kan 
ifrågasättas om det material vi haft tillgång till täcker vår frågeställning till fullo. 
Detta gäller i synnerhet material kring El Salvador där det varit svårt att få tag på 
dokumentation som behandlar tiden efter sanningskommissionens rapport. Vi 
kommer att diskutera detta problem senare i studien. Ett annat problem som 
påträffats i materialet är att vissa författare inte framstår som helt objektiva. Detta 
har tagit sig olika uttryck, vi har exempelvis funnit en författare som varit direkt 
inblandad i sanningskommissionen och även exempel på författares skilda 
redogörelser (se Esaiasson et al. 2005, s. 311-312). För att hantera subjektiv 
information har vi jämfört med andra tillförlitliga källor. Vi har redovisat olika 
ståndpunkter där vi funnit det relevant. 

1.4 Definitioner 

Det finns ett behov av att definiera olika begrepp som är centrala i vår studie. 
Detta är relevant för att undvika missförstånd kring betydelsen av orden ifråga. Vi 
är medvetna om att det finns olika definitioner och har därför varit tvungna att ta 
ställning till vad vi menar med orden.  

Vi har varit tvungna att ta ställning till vilken definition av legitimitet som vi 
vill använda. Den litteratur som finns om legitimitet behandlar begreppet på olika 
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sätt. En författare som skrivit om ämnet är David Beetham och han talar om olika 
dimensioner av legitimitet. Hans resonemang bygger dock på legitimitet hos 
regimer och är därför inte applicerbart på våra fall, då vi endast fokuserar på 
sanningskommissioners legitimitet (Beetham 1991, s. 15-16). Vi har därför valt 
att definiera legitimitet enligt följande; personer eller organisationer som har 
förtroende genom att de agerar utifrån allmänt erkända värderingar. Detta 
förtroende måste upprätthållas annars försvagas legitimiteten (Goldmann et al. 
1997, s. 144-145).  

I definitionen av demokrati väljer vi att utgå från Robert Dahls tankar kring 
begreppet. Han beskriver det som förekomsten av fria och rättvisa val samt civila 
fri- och rättigheter (Grugel 2002, s. 19). Denna liberala syn poängterar ett 
samhälle där individer har möjligheter och friheter att bilda egna åsikter (Held 
1997, s. 102).  

Som vi tidigare nämnt är vi tvungna att definiera vår beroende variabel. Med 
sanningskommissioners följder menar vi de reaktioner rapporten fått från 
allmänhet och politiskt inblandade, hantering av rekommendationer samt det 
aktuella politiska klimatet efter rapportens publicering. Efter att ha läst in oss på 
ämnet har vi identifierat dessa som särskilt utmärkande. Vi har försökt mäta dessa 
komponenter utifrån det material som vi har haft tillgång till. Vi vill inte 
undersöka följder som påverkat landets situation under längre tid, utan följder på 
samhället direkt efter sanningskommissionens slut. Vi vill poängtera att ländernas 
nuvarande situation inte kommer tas upp i denna uppsats. 

1.5 Disposition 

Vår uppsats inleds med en generell bakgrund som behandlar 
sanningskommissioner i allmänhet. Därefter följer tre kapitel i form av fallstudier 
av de länder som vi valt att jämföra. Fallstudierna inleds med en kortfattad 
beskrivning av situationen i landet före sanningskommissionens etablerande. 
Dessa historieavsnitt gör inte anspråk på att vara heltäckande när det gäller 
beskrivningen av landet utan vi har varit tvungna att fokusera på de delar vi ansett 
kunnat spela roll för etablerandet av sanningskommissionerna och dess följder. 
Därefter beskrivs sanningskommissionerna i respektive land samt situationen efter 
sanningskommissionerna. Vidare avslutas varje fallstudie med en sammanfattning 
av sanningskommissionernas följder. I efterföljande kapitel genomförs en 
jämförande analys mellan sanningskommissionernas följder i de olika 
fallstudierna och möjliga förklaringsfaktorer presenteras. I det sista kapitlet 
diskuteras slutsatserna, svagheter med studien samt möjligheter för vidare 
forskning.  
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2 Bakgrund 

2.1 Dilemma efter transition 

I ett land där en transition från auktoritärt styre till demokrati förekommit är ofta 
den nya regeringen svag och oerfaren. Det är av stor vikt att regeringen lyckas 
etablera en stabil stat samtidigt som den måste anstränga sig för att uppnå 
legitimitet från folket (Skaar 1999, s. 1111).  

I ett samhälle där brott mot mänskliga rättigheter begåtts uppstår ett dilemma 
när man försöker balansera olika krafter. Regeringen måste ta ställning till 
huruvida det är lämpligt att straffa förövare eller att benåda dem. Ofta möts 
regeringen av krav från allmänheten, som vill att sanningen om förbrytelserna ska 
komma fram samt att förövare ska ställas inför rätta. Om regeringen inte 
tillgodoser dessa krav riskerar den att försvaga sin legitimitet och folkets tilltro till 
demokratin. Samtidigt brottas man med risken att militär eller andra grupper 
övertar makten om man inte möter deras krav på strafflindring (Skaar 1999, s. 
1109-1110). 

Skaar har identifierat ett samband som säger att det är större sannolikhet att 
sanningskommissioner inrättas om både allmänhetens och militärens respektive 
krav är starka. Man lyckas då frambringa en kompromiss mellan parterna (Skaar 
1999, s. 1113). 

2.2 Vad är en sanningskommission? 

En sanningskommission kan definieras som ett organ vars uppgift är att 
dokumentera sanningen kring brott mot mänskliga rättigheter. Den fokuserar inte 
på enstaka handlingar utan på strategiskt utförda brott som pågått under längre tid 
(Hayner 1999, s. 364). Vidare nämner Hayner ytterligare utmärkande drag för 
sanningskommissioner, såsom att de är tillfälliga organ samt att de är officiellt 
stödda av landets regering (Hayner 1996a, s. 20-21). Sanningskommissionens 
upptäckter redovisas i en rapport som ska vara tillgänglig för allmänheten. Denna 
rapport kan innehålla rekommendationer för förändringar i samhället. Dessa kan 
vara allt från institutionella reformer till hur man ska kunna förhindra liknande 
förbrytelser i framtiden (Hayner 1996b, s. 175). 

Det bör betonas att man skiljer på sanningskommissioner och internationella 
tribunaler. Tribunaler verkar likt domstolar medan sanningskommissioner endast 
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har undersökande befogenheter. Nästan ingen har juridiska rättigheter med 
undantag av Sydafrikas kommission som hade makt att avgöra om amnesti skulle 
beviljas eller inte (Hayner 1999, s. 364-365).  

2.3 Ett organ med många funktioner 

Sanningskommissioner kan ha olika syften och fylla många viktiga funktioner. 
Genom att man samlar in information och dokumenterar den auktoritära historien, 
förses landet med förutsättningar för att komma över det förflutna och påbörja ett 
demokratiskt styre. Sanningskommissioner kan även vara ett medel för att länder 
ska kunna fastställa en version av historien som är generellt accepterad av hela 
nationen (Hayner 1999, s. 374). Dessutom möjliggör processen att befolkningen 
får berätta om sina upplevelser (Amstutz 2005, s. 230). 

Försoning betonas ofta i sanningskommissioners arbete som en viktig del i ett 
lands process mot en stabil framtid. I vissa länder har kommissionen till och med 
kallats för sannings- och försoningskommission. Sanningskommissionerna anses 
främja särskilt nationell försoning, vilket kan underlättas av bland annat officiellt 
erkännande eller monument till offrens minne. På individnivå kan man påverka 
försoningsprocessen genom kompensation till offer och anhöriga (Hayner 1999, s. 
373-375). 

Trots sanningskommissioners fördelar välkomnas deras arbete inte alltid i alla 
länder. I vissa fall har man hellre velat glömma än att uppdaga det förflutna. Då 
kan sanningen splittra nationen istället för att förena den. Att undersöka historien 
kan i värsta fall riva upp gamla sår och förstöra de framsteg man hittills 
åstadkommit (Hayner 1996b, s. 176). 

2.4 Förekomst av sanningskommissioner 

Sanningskommissioner inrättas lämpligen i länder där det finns ett förnekat 
förflutet som har dominerats av brott mot mänskliga rättigheter. Dessutom menar 
Hayner att det måste finnas en önskan från allmänheten att sanningen ska utredas 
(Hayner 1999, s. 376-377). 

De senaste trettio åren har ungefär 27 sanningskommissioner förekommit. För 
en förteckning över samtliga sanningskommissioner se bilaga 1. Den 
internationella uppmärksamheten kring dem har varierat. Vissa länder har fått 
väldigt lite mediebevakning för sina sanningskommissioner, hit hör bland annat 
Tchad, Sri Lanka och Filippinerna (Hayner 1999, s. 364). Till de länder som fått 
mest uppmärksamhet hör El Salvador, Argentina, Sydafrika och Chile (”Strategic 
Choices in the Design of Truth Commissions” 2002). 

Alla sanningskommissioner dokumenterar brott men på grund av länders 
olikheter måste man ta hänsyn till den nationella kontexten. Detta leder till att 
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sanningskommissioner kan ha olika syften och blir därigenom unika (Hayner 
1999, s. 364).  
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3 Argentina 

3.1 Militär dominans 

Den bakomliggande situationen som ledde fram till en sanningskommission i 
Argentina var sju år av förtryck och omfattande förbrytelser mot mänskliga 
rättigheter utförda av den styrande militärregimen.   

Landets historia från 1930-talet och framåt har präglats av politiska 
oroligheter där återkommande militärkupper hört till vanligheterna. Mellan 1930 
och 1983 varvades civila regeringar med militärkupper och landet upplevde under 
perioden 26 lyckade militärkupper. Som en följd av detta leddes landet under 
perioden av 24 olika presidenter, varav 16 var officerare inom militären (Brysk 
1994, s. 26-27). De civila regeringarna fick sällan sitta hela sin mandatperiod utan 
blev avsatta av militären som ansåg sig vara berättigade till dessa maktingrepp för 
att upprätthålla sina nationella mål (Roniger – Sznajder 1999, s. 18).  

Så var även fallet när militären tog makten 1976. Militärregimen grundade sig 
på en högerinriktad ideologi med nationalistiska inslag. De hade uttalade 
ambitioner att föra en väpnad kamp mot de vänsterinriktade gerillarörelser som 
vuxit sig starka i landet (Brysk 1994, s. 30; 34). Man motiverade kuppen med att 
det dåvarande styret inte kunnat bekämpa hotet från vänsterrörelserna på ett 
tillfredställande sätt (Sriram 2004, s. 118).  

3.1.1 Ett folk under terror 

Militärregimen kan beskrivas med ord som ”ideological conformity, terror, and 
social control” (McSherry 1997, s. 85). Regimens omfattande brott mot mänskliga 
rättigheter var en medveten och utstuderad strategi. De som föll offer för regimens 
hemska metoder hade sällan någon anknytning till gerillagrupperna. Förtrycket 
användes som ett led i kriget mot gerillorna men också för att inge skräck hos 
befolkningen. Den argentinska regimens kännetecknade metod var 
”försvinnanden”. Dessa innebar kidnappningar av personer, familjer eller hela 
byar; där personerna fördes bort, förhördes och torterades vilket ofta ledde till 
mord. I efterhand har 340 hemliga fång- och koncentrationsläger avslöjats där 
kidnappade personer utsattes för tortyr (Brysk 1994, s. 36-40). Uppgifter 
angående exakt hur många personer som försvann under regimens sju år varierar 
mellan olika författare. Siffran kan dock sammanställas till tiotusentals försvunna 
personer och nästan lika många hölls som politiska fångar (Sriram 2004, s. 107). 
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Förekommande siffror har skiftat mellan 9000 till 30000 försvunna (Roniger – 
Sznajder 1999, s. 21; Berezán 2001, s. 4). 

Det omfattande förtrycket framkallade aktivitet hos olika organisationer för 
mänskliga rättigheter som kämpade för ansvarstagande för de hemska brott som 
begicks. Madres de la Plaza de Mayo, var en av de mest kända grupperna. 
Organisationerna kämpade för att sanningen skulle avslöjas samt att amnesti inte 
skulle tillämpas (Sriram 2004, s. 108).  

3.1.2 Regimens fall 

Militärregimens ställning försvagades, dels på grund av deras misslyckande med 
att sköta landets ekonomi och dels på grund av deras försvagade legitimitet inom 
landet (Brysk 1994, s. 58). Men det stora militära nederlaget i Falklandskriget 
1982 blev den utlösande faktorn till regimens fall. Militären drog sig tillbaka och 
satte igång en process för att återinföra civilt styre i landet (Sriram 2004, s. 108). 

Allmänna val hölls återigen i oktober 1983 och valet vanns med överraskande 
majoritet av det radikala partiets kandidat Raúl Alfonsín. I sin valkampanj hade 
Alfonsín bland annat talat för mänskliga rättigheter och att förbrytarna skulle 
ställas inför rätta (Roniger – Sznajder 1999, s. 57-58). Det första Alfonsín gjorde 
när han kom till makten var att han upphävde den amnestilag som militären 
inrättat precis innan överlämnandet av makten. Med denna lag hade militären haft 
för avsikt att skydda sig själva mot åtal för förbrytelser begångna under tiden för 
regimen (Amstutz 2005, s. 120-121). 

3.2 Sanningen om försvinnanden 

President Alfonsín inrättade CONADEP (Comisión Nacional sobre la 
Desaparición de Personas) fem dagar efter tillträdet som president. Denna 
sanningskommission hade till uppgift att utreda vad som hänt med de personer 
som försvunnit under militärregimen och var de eventuellt befann sig (Roniger – 
Sznajder 1999, s. 59). Presidenten utsåg tio av kommissionens ledamöter som alla 
var välkända personer i landet. Fem av dessa hade anknytning till olika 
organisationer för mänskliga rättigheter (Brysk 1994, s. 69). Kommissionen 
leddes av ordföranden, Ernesto Sábato, som är en välkänd författare (Roniger – 
Sznajder 1999, s. 59). De tre övriga ledamöterna utsågs av kongressen (”Strategic 
Choices in the Design of Truth Commissions” 2002). 

Kommissionen reste runt till många av landets olika provinser för att samla in 
vittnesmål. Man reste även till en del andra länder. Totalt samlades mer än 1400 
vittnesmål in. Kommissionens arbete var särkskilt beroende av den hjälp man 
kunde få från organisationer för mänskliga rättigheter, som under förtrycket hade 
försökt samla in uppgifter om de försvunna. Man besökte även olika platser som 
kunde ha betydelse för utredningen; exempelvis fångläger, sjukhus och fängelser. 
Utöver det försökte man granska dokument från militären och polisen för att få 
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tag på relevant information. Detta visade sig vara tämligen svårt då militären var 
ovillig att hjälpa till och vägrade ofta att lämna ut någon information till 
kommissionen. Dessutom utsattes kommissionen för påtryckningar av militären 
och kommissionens ledamöter fick utstå alltifrån dödshot till bombningar (Brysk 
1994, s. 70-71). 

Efter nio månaders arbete sammanställde kommissionen informationen till en 
rapport. Där rapporterades om 9000 ouppklarade försvinnanden (Brysk 1994, s. 
70-71). Namnen på offren angavs i rapporten. Det var inte meningen att namnen 
på förbrytarna skulle offentliggöras då dessa lämnades i en särskild rapport till 
presidenten, men de läcktes till pressen (Sriram 2004, s. 109). En del av 
kommissionens upptäckter, däribland vissa vittnesmål, gjordes till en TV-show 
som sändes runt om i Argentina (Brysk 1994, s. 71). 

3.3 Tvetydig rättvisa 

Mottagandet av rapporten var gott från folket. En sammanfattning av 
sanningskommissionens rapport, med namnet Nunca Más (Aldrig igen), 
publicerades och blev snabbt en bestseller. Dess innehåll var för många 
chockerande och den lyckades göra många aspekter av regimens förtryck känt för 
allmänheten. Enligt Roniger & Sznajder sågs rapporten som ”an impartial source, 
independent of the traditional political forces and representing all sectors of 
civilian society” (s. 63). Sammanfattningen är än idag en av de mest sålda 
böckerna någonsin i Argentina. Sanningskommissionens rekommendationer 
syftade till att förhindra brott från att hända igen. Regeringen accepterade och 
stödde rekommendationerna men få resultat har kunnat observeras (Roniger – 
Sznajder 1999, s. 62-63).  

Organisationer för mänskliga rättigheter och anhöriga till offren hade under 
hela transitionen krävt rättvisa. President Alfonsín satte tidigt igång en process 
som syftade till att särskilt de högsta inom militären skulle ställas inför rätta för 
sina brott (Roniger – Sznajder 1999, s. 58-59). Den information som 
sanningskommissionens rapport hade samlat in användes som bevis för att väcka 
åtal mot förbrytarna (Brysk 1994, s. 78). 1985 ställdes nio av de högsta ledarna 
inom militären inför rätta, varav fem ansågs skyldiga. Under den påföljande tiden 
dömdes även ett flertal militärer av lägre rang för brott (Sriram 2004, s. 110).   

1986 införde Alfonsín en tidsgräns för att väcka åtal. Alfonsín sattes under 
hård press av militären, till exempel genomfördes minst tre uppror. Efter en 
överenskommelse med militären infördes ytterligare en begränsning som innebar 
att de som följt order inte kunde åtalas för brotten. Detta ledde till att vissa redan 
dömda släpptes (Sriram 2004, s. 110-112). 

Carlos Menem, som valdes till president 1989, var betydligt mer välvilligt 
inställd till militären och frågan om amnesti. Detta ledde till att attityden mot 
förbrytarna förändrades. Menem benådade många tidigare dömda förbrytare, dels 
personer med lägre rang och dels några av de gamla juntaledarna (Sriram 2004, s. 
113).  
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De eftergifter och begränsningar som de båda presidenterna gjort under sina 
mandatperioder väckte starka känslor hos folket. Många kände sig frustrerade och 
svikna när de förstod att förbrytarna inte fick de straff som man väntat sig 
(Zalaquett 1999, s. 357). Detta förmildrades en aning 1995 då en före detta chef 
inom militären bad om ursäkt för det förflutna. 1998 dömdes två militärer för 
gamla brott som inte innefattades av amnestin (Sriram 2004, s. 114). 

3.4 Sanningskommissionens följder 

Sammanfattningsvis kommer detta stycke titta på vilka sanningskommissionens 
följder var i Argentina. Först och främst kan vi konstatera att reaktionerna på 
kommissionens rapport var positiva. Folket och den nya regeringen stödde 
kommissionen och deras upptäckter. 

Rekommendationerna fick ett bra bemötande av regeringen. Däremot hade 
man inte förmågan att lyckas genomföra alla förändringar på grund av 
påtryckningar av militären.  

Det politiska klimatet påverkades av den infekterade relationen mellan 
regering och militär. Förhållandet mellan den nya regeringen och militären var 
inte bra då militären kände sig hotad av de juridiska åtgärderna. Man kan beskriva 
läget som en ständig balansgång för presidenten mellan militären och andra 
intressen. Samtidigt kan man också urskilja en avsaknad av konsekvent handlande 
från presidenterna. Det verkar inte ha funnits någon samstämmighet för hur man 
skulle förhålla sig till förbrytelserna. Detta beskrivs bäst genom Menems 
benådningar av förbrytare som dömts under Alfonsíns tid. 
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4 Sydafrika 

4.1 Ett land med raskonflikter 

Sydafrikas historia har kantats av våld och rasism som följd av apartheidregimen 
vilken inleddes 1948. The National Party förde ett raskrig mot befolkningen där 
giftermål eller annan form av umgänge mellan svarta och vita var förbjudet enligt 
lag. De eventuella oppositionsgrupper som lyckats etablerat sig i samhället 
förbjöds (Sriram 2004, s. 148). Icke-vita hade varken rösträtt eller andra 
medborgerliga rättigheter (Gibson 2004, s. 203). Apartheidregimen riktade sig 
inte bara till den enskilde individen utan till hela samhället; man skulle utplåna de 
färgades möjligheter att leva ett normalt och drägligt liv. Regimen 
tvångsförflyttade dem och tog alla deras tillhörigheter. Mamdani menar att det 
faktum att regimen ville utradera ett helt folk, ett helt samhälle gör att man måste 
se apartheid som en av staten strukturellt utformad och genomförd utrensning 
(Mamdani 2000, s. 179-180). 

4.1.1 Förhandlingar för fred 

Apartheidregimen blev så småningom inte hållbar, det finns många möjliga 
förklaringar till varför president de Klerk genom förhandlingar och reformer gick 
med på att få ett slut på apartheidregimen. Sriram nämner ett antal faktorer som 
möjligtvis tvingade de Klerk till förhandlingsbordet. Dessa rörde sig bland annat 
om landets interna politiska dödläge som i kombination med ekonomiska problem 
tvingade Sydafrika till strukturella reformer. Det kom påtryckningar från 
omvärlden i form av reformer och tankar kring liberalisering som gjorde att man 
inte längre kunde anse apartheid moraliskt försvarbart. Dessutom blev 
förhandlingar och kompromisser de Klerks enda chans att bibehålla någon form 
av makt i Sydafrika (Sriram 2004, s. 149). 

Nelson Mandela ansåg att förhandlingarna gick för sakta och att våldet var på 
samma nivå som det alltid varit, och därigenom föreslog att man skulle ta hjälp av 
FN (Sriram 2004, s. 150). Således påbörjades CODESA-förhandlingarna 1991, 
som skulle ”nedmontera apartheid med hjälp av breda överenskommelser och 
ömsesidiga kompromisser” (Forsberg 2004, s. 13). FN:s roll var att de på förhand 
skulle utreda de källor som kunde vara aktuella för att få fram sanningen kring 
apartheid. Sydafrika fick även stark support från externa aktörer, som till exempel 
EU, som ansåg att etablerandet och genomförandet av en sanningskommission var 



 

 14 

av största vikt för att landet skulle få en stabil och demokratisk framtid (Sriram 
2004, s. 150).  

 Den 27 april 1994 hölls det första demokratiska valet i Sydafrika, vilket ANC 
(African National Congress) med Mandela som ledare vann med klar majoritet. 
Denna nya regering som bildades efter valet var en blandning av forna fångar, 
gerillasoldater och en del erfarna politiker. De var alla personer med starka åsikter 
kring Sydafrikas demokratisering, men som hade lite politisk erfarenhet (Forsberg 
2004, s. 15-17). För att Sydafrika skulle nå en stabil framtid och demokrati blev 
det allt klarare att man var tvungen att ta itu med det förflutna. Det bestämdes 
således att en sanningskommission skulle inrättas där både offer och förövare 
hade möjlighet att vittna om vad som hade hänt under apartheidregimen. Denna 
ämnade leda till att man försonades med det förflutna och kunde gå vidare mot en 
ljusare framtid (Voox-Sonandzi 2004, s. 38-40). 

4.2 Försoning med det förflutna 

TRC (The Truth and Reconciliation Commission) utformades 1995 och 
etablerades av regeringen och parlamentet (”Strategic Choices in the Design of 
Truth Commissions” 2002). Sanningskommissionens syfte var att utreda de brott 
som begåtts mot mänskliga rättigheter mellan 1960 och 1994. Kommissionen var 
indelad i tre mindre kommittéer som alla hade olika arbetsuppgifter. Den första 
tog hand om ansökningar om amnesti, den andra om brott mot mänskliga 
rättigheter och den tredje arbetade med rehabilitering och kompensation (Sriram 
2004, s. 154).  

Sydafrikas sanningskommission skiljde sig avsevärt från andra länders ifråga 
om amnesti, då förövarna var tvungna att ansöka om amnesti för att få den 
beviljad. De som fick ansöka var de som beordrat, beställt eller utfört brott mot 
mänskliga rättigheter och där brotten varit politiskt motiverade. Det räckte alltså 
inte med att man gav ett vittnesmål. Förövaren var tvungen att lämna en 
fullständig och sanningsenlig utsaga och som sagt kunna bevisa det faktum att 
brottet varit politiskt motiverat. Därefter kunde kommissionen rekommendera 
huruvida personen skulle beviljas amnesti eller inte. Den avgörande och 
bestämmande rösten förfogade Nelson Mandela över (Sriram 2004, s. 153-155).  

17 kommissionärer kom att arbeta inom sanningskommissionen och alla hade 
sydafrikanskt ursprung. De kom från olika yrkesgrupper och etnisk bakgrund 
vilket ansågs som en fördel för att kommissionen skulle kunna utföra ett opartiskt 
arbete. Alla som arbetade inom kommissionen hade blivit tillsatta av Nelson 
Mandela. Sanningskommissionen hade stor makt och kunde bland annat delge 
stämningar, beslagta information av olika slag och hade även visiteringsrätt 
(Sriram 2004, s. 155). Sanningskommissionens förhör inleddes 1996 och man 
hörde vittnesmål från såväl offer och förövare som anhöriga. Sammanlagt mottogs 
20 000 vittnesmål och 8000 ansökningar om amnesti (Forsberg 2004, s. 20).  

TRC:s rapport innehöll 250 rekommendationer och än idag har inga av dessa 
omformulerats till lagar. Viss kompensation har delats ut men den har inte nått ut 
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till alla berörda. Rapporten på 4000 sidor har funnits tillgänglig på Internet och i 
bokhandlar men en kortare version av den har inte publicerats. Det bör betonas att 
rapporten endast publicerats på engelska vilket minskat dess tillgänglighet i ett 
land som Sydafrika med 11 officiella språk (”Strategic Choices in the Design of 
Truth Commissions” 2002). 

4.3 Process med motsättningar 

Sanningskommissionens arbete kantades av problem då den ansågs vara partisk 
till fördel för ANC vilket gjorde att bland annat IFP (Inkatha Freedom Party) 
vägrade arbeta med sanningskommissionen. NP hotade med att dra sig ur om inte 
Desmund Tutu, sanningskommissionens ordförande, bad de Klerk om förlåtelse 
angående misstron kring hans ursäkt vid sitt vittnesmål (Sriram 2004, s. 158). 
Sanningskommissionen möttes även av motstånd från NP och IFP eftersom de 
förutsåg att en ”häxjakt” var på väg att inledas mot dem. Som nämnts tidigare 
vägrade de Klerk och NP samarbeta och det var inte förrän en av deras högt 
stående generaler erkände sin inblandning i dessa brott som partiet och dess ledare 
tog del i kommissionens arbete. Man var helt enkelt tvungen att träda fram för att 
kunna garanteras amnesti och slippa fängelse (Sriram 2004, s. 156). 

Ett annat problem TRC fick brottas med var det faktum att långt ifrån alla gav 
sin utsaga till kommissionen och de som uteblev var de som beordrat eller begått 
de värsta brotten. Även om Winnie Mandela och FW de Klerk till sist gav 
vittnesmål ansågs de inte sanningsenliga och de ursäkter som uttrycktes föreföll 
inte ärliga (Forsberg 2004, s. 24). Den ursäkt de Klerk gav var mer en undanflykt, 
menade folket, då han i sitt vittnesmål förnekat att han skulle ha beordrat eller ens 
vetat om de grova brott som begåtts. Detta ledde indirekt till att han hängde ut 
individuella medlemmar ur NP (Nagy 2004, s. 716-717).  

4.3.1 Kritiska reaktioner 

Trots att sanningskommissionen ansetts vara framgångsrik så har den bemötts 
med skepsis från allmänheten. Offer och dess anhöriga anser att förövarna har 
kommit för lätt undan då de kunde beviljas amnesti (Forsberg 2004, s. 22).  

TRC har även fått bemöta kritik angående det faktum att man inte gjorde 
åtskillnad på brott för och brott emot apartheid. Kommissionen ansåg att ett mord 
var ett mord oavsett om dess intentioner var för fred eller för apartheid. Det har 
varit svårt för folket att acceptera att de som kämpade för frihet fått stå till svars 
och dömas likt brottslingar (Forsberg 2004, s. 22-23).  

Att reaktionerna på rapporten till största del varit negativa beror i synnerhet på 
att TRC ifrågasatte i stort sett alla partier. Kommissionen menade att staten gjort 
sig skyldig till en mängd våldsamheter som förekommit och ANC ansågs skyldiga 
till flera av de brott som begåtts mot mänskliga rättigheter, även om de var i 
”frihetens namn”. de Klerk försökte till och med stoppa rapporten redan innan den 
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publicerats då han visste att han var omnämnd. Nelson Mandela godkände 
publiceringen av rapporten men tillade att den nog skulle komma att vara jobbig 
läsning för alla inblandade parter, eftersom att alla på ett eller annat sätt blev 
kritiserade och deras brott avslöjades (Sriram 2004, s. 159-160). 

TRC har dock lyckats med att uppdaga de brutala brott som begåtts mot 
mänskliga rättigheter under apartheidregimen (Nagy 2004, s. 719). 
Sanningskommissionens arbete var offentligt och fick stor plats i media vilket 
ledde till att ingen kunde förneka händelserna (Amstutz 2004, s. 194-195). Detta 
har bidragit till ett mer öppet debattklimat där till exempel kommissionen för 
mänskliga rättigheter regelbundet jobbar med orättvisor som kommer upp i 
samhället (Forsberg 2004, s. 23). 

4.4 Sanningskommissionens följder 

De reaktioner sanningskommissionens rapport fick var i stort negativa. TRC hade 
i stort sett kritiserat alla partier och organisationer som verkade under apartheid. 
Därmed blev det politiska stödet lågt för rapporten. Folket kritiserade rapporten på 
grund av att man beviljat förövare amnesti vilket ansågs som ett hån mot alla de 
som blivit offer för regimen. Allmänheten upprördes även av att ingen åtskillnad 
gjordes mellan de som arbetat för eller de som arbetat mot apartheid. 

Ännu har inga rekommendationer omarbetats till lagar eller implementerats på 
annat sätt. Parlamentet diskuterade rapporten under en halv dag vilket inte 
resulterade i några institutionella förändringar (”Strategic Choices in the Design 
of Truth Commissions” 2002). 

Det politiska klimatet efter sanningskommissionens arbete har varit 
förhållandevis lugnt. TRC:s betoning på att försonas med det förflutna för att 
kunna gå vidare har omfamnats av både folket och politiska ledare i landet 
(”Strategic Choices in the Design of Truth Commissions” 2002). 
Sanningskommissionens arbete har resulterat i ett alltmer öppet debattklimat, 
mycket på grund av att själva processen fick stor medial uppbackning. Kommittén 
för mänskliga rättigheter har etablerat sig i samhället och jobbar fortfarande med 
orättvisor som uppdagas (Forsberg 2004, s. 23).  
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5 El Salvador 

5.1 Ett krigsdrabbat förflutet 

 
I El Salvador pågick ett inbördeskrig mellan regering och gerillagrupper som 
inleddes 1980. Regeringen var uteslutande högerorienterad under konflikten och 
utgjordes dels av kristdemokrater och dels av extremhögern (Holmqvist 1993, s. 
15-16). FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional), som var en 
förenad front av fem olika gerillagrupper kämpade för sociala reformer och mot 
förtrycket på befolkningen (Isaksson 1993, s. 6; 9).  

Det militära förtrycket kan härledas till den hemska massakern som tog plats 
1932 där drygt 30 000 civila dödades efter att ha startat ett uppror mot militären. 
På 70-talet ökade kraven på förändringar i samhället och fler anslöt sig till 
gerillagrupper. Det ledde till kraftiga motoffensiver från regeringssoldater och 
dödsskvadroner. Upptrappningen av våldet och den starka oppositionen ledde till 
inbördeskriget (Isaksson 1993, s. 6-8).  

Under kriget förekom brott mot mänskliga rättigheter. Både regering och 
gerilla gjorde sig skyldiga till sådana förbrytelser. De flesta begicks dock av olika 
statliga institutioner som ville få bort oppositionen och sätta skräck i samhället. 
Gerillan hade å sin sida genomfört dåd i form av avrättningar och kidnappningar 
(Holmqvist 1993, s. 28-29). Uppskattningsvis har 75 000 människor fallit offer för 
inbördeskriget (Isaksson 1993, s. 4).  

1984 ägde det första fredssamtalet rum och efter det pågick sporadiska 
förhandlingar (Holmqvist 1993, s. 31). Parterna insåg att de inte kunde nå en 
fredlig lösning på egen hand utan vände sig till FN för att få hjälp (Arnson 1999, 
s. 18). Ytterligare förhandlingar ledde fram till ett fredsavtal som undertecknades i 
Mexiko 1992 (Holmqvist 1993, s. 32). I Mexiko-avtalet enades man om behovet 
av en sanningskommission och en Ad Hoc-kommission (Arnson 1999, s. 19).    

5.2 Extern kommission 

FN hade en stor roll i utformningen av sanningskommissionen i El Salvador. Det 
var den första som var finansierad, bemannad och aktivt stöttad av FN. 
Sanningskommissionen bestod av tre kommissionärerna varav ingen var 
salvadoran (Kaye 1997, s. 699). De tillsatta personerna var internationellt 
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respekterade och kom från Colombia, Venezuela och USA (Hayner 1999, s. 366). 
För att de gamla krigsparterna skulle godkänna kommissionens arbete ansågs det 
vara en fördel om den inte var inhemskt utformad och bemannad (Kaye 1997, s. 
699). I sin utredning använde sig El Salvadors kommission inte bara av inhemskt 
material utan även av utländska regeringars dokument (Hayner 1996a, s. 23). 

Sanningskommissionen skulle undersöka sanningen kring de grövsta brotten 
begångna under inbördeskriget (Hayner 1999, s. 365). Sanningskommissionen 
betonade att återuppbyggnaden av samhället krävde att sanningen uppdagades 
samt att förövare skulle straffas. De första vittnesmålen inleddes i juli 1992 men 
olyckligtvis vågade inte många träda fram. Totalt arbetade sanningskommissionen 
i åtta till nio månader och i mars 1993 publicerades rapporten. Man hade utgått 
från 2000 vittnesmål och kommissionen fann både regeringen och FMLN 
skyldiga till förbrytelser (Sriram 2004, s. 88-89). 

Ad Hoc-kommissionen hade i uppdrag att undersöka vilka, inom militären och 
polisen, som gjort sig skyldiga till brott mot mänskliga rättigheter. Det var 
nödvändigt att tillsätta en särskild utredning av detta slag då polisen varit 
underställda militären och medverkat i förbrytelserna (Holmqvist 1993, s. 25-26). 
I Ad Hoc-rapporten rekommenderade man en separation mellan militär och polis, 
samt vilka högt ställda militärer som borde avlägsnas eller omplaceras (Isaksson 
1993, s. 12). Enligt rekommendationerna avskaffades de gamla säkerhetsstyrkorna 
och ersattes av ett nytt civilt polisväsende (Cañas & Dada 1999, s. 73).  

Rapporten var en av de första i sitt slag som valde att avslöja namnen på de 
förövare som visat sig vara skyldiga. Sanningskommissionen menade att det var 
en nödvändighet för att kunna uppfylla sin uppgift. Man betonade också att inga 
personer beskylldes utan starka bevis (Kaye 1997, s. 701). 

5.3 Misstro och osäkerhet 

Tidigt i sanningskommissionens arbete stötte man på problem. På grund av att det 
var så tidigt efter krigets slut hade folk ännu inte förtroende för att freden var 
bestående. Detta i kombination med att sanningskommissionen generellt hade låg 
legitimitet ledde till att befolkningen drog sig för att vittna, vilket gjorde det svårt 
för kommissionen att samla in tillräcklig information (”Strategic Choices in the 
Design of Truth Commissions” 2002). 

Sanningskommissionens slutsatser har varken fått stöd från regering eller 
militär. Man ansåg att kommissionen överskridit sin befogenhet bland annat 
genom att man nämnde namn i rapporten (”Strategic Choices in the Design of 
Truth Commissions” 2002). Endast fem dagar efter att sanningskommissionens 
rapport publicerats införde regeringen, med president Cristiani i spetsen, en 
amnestilag. Det var det enda sättet som man kunde försäkra sig om att militären 
skulle acceptera förändringar av militärens storlek och roll (Kaye 1997, s. 708). 
Detta blev hårt kritiserat, men rädslan för att den starka militären skulle förstöra 
fredsprocessen var alltför påtaglig för att kunna ignoreras av regeringen 
(Zalaquett, 1999, s. 360).  
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Sanningskommissionen gav ett antal rekommendationer angående 
institutionella förändringar och sociala reformer. Bland annat skulle de skyldiga 
avskedas från höga poster, högsta domstolen skulle avsättas, kompensation till 
offren skulle ges och fredsförhandlingarnas överenskommelser skulle följas. 
Presidenten fasade för samhällets stabilitet och därför har förändringarna gällande 
militären fördröjts. Trots att kommissionen betonade vikten av att ställa förövare 
inför rätta utformades inga rekommendationer för bestraffning (Sriram 2004, s. 
88-89). Än idag är det inte många av rekommendationerna som har 
implementerats och ingen kompensation till offren har utbetalats (”Strategic 
Choices in the Design of Truth Commissions” 2002). 

Folket hade länge levt i ett krigsdrabbat land vilket hade lett till ett samhälle 
som genomsyrades av rädsla och misstro. Få vågade därmed yttra stöd för 
sanningskommissionens etablerande och arbete, vilket ledde till en allmän misstro 
mot kommissionen och försvårade dess arbete (”Strategic Choices in the Design 
of Truth Commissions” 2002). 

5.4 Sanningskommissionens följder 

Som vi nämnt tidigare så avfärdade regeringen och militären rapporten och 
menade att man inte arbetat enligt sitt syfte. Vårt material har enbart tagit upp 
folkets bristande förtroende i det inledande skedet av kommissionens arbete. På 
grund av detta kan man därför tänka sig att befolkningen även fått en negativ 
inställning till rapporten. 

Av de rekommendationer som sanningskommissionen utarbetat har endast ett 
litet antal implementerats. Man har lyckats införa ett civilt polisväsende men de 
militära reformerna har blivit en utdragen process.  

Efter rapporten har det politiska klimatet fortfarande varit polariserat. Till 
skillnad från de andra fallen hade El Salvador ingen säkrad demokrati vid 
införandet av sanningskommissionen och det politiska klimatet präglades till stor 
del av osäkerhet. Man hoppades istället på att sanningskommissionens arbete 
skulle leda till att demokratin säkrades.  
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6 Jämförande analys 

I följande kapitel kommer vi att jämföra våra fallstudier och försöka identifiera 
förklaringsfaktorer till sanningskommissioners följder. Efter fördjupning i fallen 
har vi funnit faktorer som är relevanta för sanningskommissionernas följder. 
Faktorerna kommer att behandlas en i taget och i diskussionen tar vi upp exempel 
från de olika fallen. 

6.1 Transitionens karaktär 

I de tre fallen har vi funnit olika typer av transitioner och konflikter, som kan 
tänkas påverka sanningskommissioner i flera avseenden. I ett land där övergången 
till demokrati varit snabb, som när en militärregim störtats, är det vanligt att 
sanningskommissioner upprättas av den nya regeringen. I sådana situationer 
behövs inte godkännande från de auktoritära aktörerna, vilket gör att dessa ofta 
blir fientligt inställda till processen. Däremot när övergången till demokrati blivit 
framförhandlad av konfliktens olika parter, har dessa tillsammans kommit överens 
om utformningen av sanningskommissionen (Hayner 1999, s. 380). 

Argentinas snabba transition där militären förbisetts har påverkat 
sanningskommissionens följder genom militärens ständiga påtryckningar. 
Militären stödde inte på något vis kommissionen och motarbetade den genom 
olika aktioner. Som ett led i detta fick rapporten inte heller något stöd. Genom hot 
från militären fördröjdes processen och man tvingade presidenten att införa 
amnesti. 

Till skillnad från Argentina har de två andra fallen haft transitioner som varit 
framförhandlade. Detta skulle i så fall betyda att det blev en större uppslutning 
bakom sanningskommissionen. I varken El Salvador eller Sydafrika har detta 
kunnat konstateras. El Salvador har brottats med svårigheter rörande stödet för 
kommissionens arbete. I Sydafrika har det inte funnits någon uppslutning bakom 
rapporten eftersom politikerna inte har givit sitt stöd. Vi har därmed inte kunnat 
finna belägg för att transitionens förlopp skulle påverka sanningskommissionernas 
följder.  

6.2 Demokratisk historia 

Våra länders historia har präglats av varierande grad av demokrati. Vår 
förförståelse var att länder med en demokratisk historia bemöter slutet på det 
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auktoritära styret på ett annat sätt än länder som inte haft det. Man kan tänka sig 
att länder som inför demokrati för första gången välkomnar det nya 
styrelseskicket på ett positivt sätt. I motsats till detta skulle man också kunna 
tänka sig att ett folk i ett land utan demokratisk historia inte kämpar för demokrati 
då man aldrig fått erfara dess fördelar. 

Argentina är den enda av våra fallstudier som haft demokrati före den aktuella 
konflikten. Det bör dock tilläggas att denna demokrati var instabil då ständiga 
militärkupper avbröt det demokratiska styret. Trots de återkommande 
förändringarna i landets styrelseskick fortsätter folket att kämpa för demokrati. 
Därför är inte ovanstående resonemang applicerbart i fallet Argentina. 

Sydafrika och El Salvador skiljer sig från Argentina då de inte har någon 
demokratisk historia. I Sydafrika underlättades processen mot demokrati av 
samhällets gemensamma vilja att gå vidare. Man tog avstånd från det förflutna för 
att fokusera på framtiden. El Salvador hade större problem i detta avseende då 
samhället var så polariserat efter det långa kriget.  

Eftersom vi inte kan finna stöd för resonemanget i våra fallstudier menar vi att 
den demokratiska historien inte påverkar följderna. Däremot kan det tänkas har 
större betydelse i ett senare skede av demokratiseringen till exempel vid 
institutionsbyggandet.   

6.3 Stabilitet i landet 

Utifrån våra fall har vi kunnat identifiera att graden av stabilitet skiljer sig mellan 
länderna. Stabilitet i detta fall innebär avsaknad av rädsla och osäkerhet i 
samhället. I ett läge där en sanningskommission ska kunna genomföra sin uppgift 
är det av stor vikt att man har tillgång till ett material som är omfattande. Ett 
instabilt samhälle kan påverka detta negativt då vittnen inte vågar träda fram eller 
att viktig information undanhålls (Hayner 1999, s. 378). Vi menar att 
sanningskommissionernas följder kan påverkas av stabiliteten i landet. Där ett 
instabilt samhälle råder blir det svårare att genomföra implementering av 
rekommendationer, folket vågar inte uttrycka sitt stöd för rapporten samt att det 
politiska klimatet präglas av motstridiga samhällskrafter. 

I Sydafrika har stabiliteten varit relativt hög under och efter 
sanningskommissionens arbete. Eftersom folket vågade bidra med sina berättelser 
i stor utsträckning hade kommissionen ett bra underlag för rapporten. Det 
politiska klimatet kan ha påverkats av stabiliteten så till vida att man enades om 
att apartheid var ett brott mot mänskliga rättigheter och att man nu fokusera på 
framtiden. Trots landets stabilitet har dock inga rekommendationer 
implementerats och reaktionerna på rapporten har i stort varit negativa. Vi menar 
att detta istället beror till stor del på den politiska viljan, se avsnitt 6.6. 

I El Salvador genomsyrades landet av en instabilitet som gjorde att folket inte 
hade mod att yttra sig. Denna rädsla gjorde att sanningskommissionen hade svårt 
att få tag i vittnen när folket inte vågade ta kontakt med dem. Man hade därför ett 
dåligt underlag till sin rapport och fick därigenom dåligt stöd från salvadoranerna. 



 

 22 

Det politiska klimatet var fortsatt instabilt efter kommissionens avslutande. Våra 
tankar kring stabilitet stämmer därmed in på fallet. 

Till skillnad från ovanstående fall är det svårare att fastställa Argentinas grad 
av stabilitet i samhället. Då demokratin i landet var säkrad efter transitionen 
infann sig en viss stabilitet. Man kan tala om en instabilitet i form av att hot och 
påtryckningar från militären utövades på kommissionen och den nya regeringen. 
Samtidigt var det inte något direkt uttalat hot mot civilbefolkningen. Det relativt 
stabila förhållandet för folket gjorde att de välkomnade rapporten och 
kommissionens upptäckter. Som vi tidigare sagt kännetecknades det politiska 
klimatet av ständiga konflikter med militären, vilket hämmat stabiliteten. 

6.4 Sanningskommissioners utformning 

I våra fallstudier skiljer sig sanningskommissionerna i sin utformning och vi vill 
undersöka om detta kan tänkas påverka följderna av deras arbete. Hayner har 
utvecklat ett antal riktlinjer för sanningskommissioners utformning. Hon menar att 
det är viktigt att allmänheten känner sig delaktiga i etablerandet av 
sanningskommissionen. Hayner anser vidare att kommissionen ska förses med 
tillräckliga resurser och kompetent personal för att den ska kunna fylla sitt syfte 
(Hayner 1996b, s. 178-179).  

 Vi har funnit likheter mellan Argentina och Sydafrika där man valt att 
använda sig av inhemska kommissionärer. I Argentina bestod kommissionen av 
kommissionärer som alla var välkända för folket medan man i Sydafrika tillsatte 
personer från alla yrkesgrupper och med olika etniska bakgrunder. Detta kan ha 
haft betydelse för följderna då det är större chans att man har förtroende för 
kommissionärer som man känner till sedan innan. Genom en representativ 
kommission kan man uppnå en känsla av att arbetet utförs opartiskt.  

I El Salvador kom parterna överens om att kommissionen skulle vara FN-ledd 
och där kommissionärerna var utländska vilket kan ha både positiv och negativ 
inverkan på följderna. Den positiva aspekten med en sådan utformning är att den 
är tänkt att främja opartiskhet i länder som fortfarande är präglade av konflikten. 
Det kan vara det enda sättet för ett land att överhuvudtaget kunna etablera en 
sanningskommission.  Den negativa aspekten är att landets suveränitet åsidosätts 
när FN intervenerar i inhemska problem. Detta kan skapa en misstro för 
kommissionen och dess arbete. 

Följaktligen kan man säga att utformningen av sanningskommissioner kan 
påverka dess följder både positivt och negativt. 

 
 
 
 



 

 23 

6.5 Sanningskommissioners legitimitet 

Våra fallstudier har visat att den legitimitet som sanningskommissionerna innehar 
påverkar dess följder. Det vill säga att sanningskommissioner som haft stark 
legitimitet också fått positiva följder exempelvis genom att det politiska klimatet 
förbättrats. Vi vill dock nämna att fallet Sydafrika är lite mer komplicerat på 
grund av motstridiga reaktioner. 

Den starka legitimitet som Argentinas sanningskommission erhöll grundade 
sig till stor del i att folket var trötta på den långa perioden av förtryck. Folket hade 
inte givit upp hoppet om ett demokratiskt samhälle och var därför villiga att ge 
kommissionen sitt förtroende. Detta förstärktes av att kommissionen utgjordes av 
personer som hade ett allmänt gott rykte. Dess starka legitimitet resulterade i 
positiva reaktioner på rapporten och att rekommendationerna i allmänhet fick 
stöd. 

I Sydafrika har sanningskommissionens legitimitet varierat mellan olika 
grupper i samhället. Politiker i allmänhet var negativt inställda till hur 
kommissionen utförde sitt jobb. Detta berodde på att man förutsåg en uthängning 
av förövare från samtliga partier. Även om folket stödde kommissionen så 
ifrågasatte man hur den kunde bevilja amnesti till förövare. Än idag har inga 
rekommendationer implementerats och ingen kompensation har utbetalats i någon 
större omfattning. Parlamentet har inte ens tagit hänsyn till rapporten i sitt arbete 
efter kommissionens slut. Då reaktionerna på kommissionen och dess arbete varit 
splittrade är det svårtolkat på vilket sätt legitimiteten påverkat följderna i fallet. 

I El Salvador har legitimiteten för sanningskommissionen varit genomgående 
svag. Kommissionen har haft dåligt stöd från både militären och folket. Militären 
kritiserade kommissionen för att man avslöjade namn på förövare i rapporten. Att 
kommissionen etablerades så snart efter krigets slut har försvagat dess legitimitet. 
Som följd har få rekommendationer blivit implementerade och reaktionerna har 
varit negativa. 

6.6 Politisk vilja 

Hayner menar att sanningskommissioner i sig inte kan förändra samhället utan 
ansvaret ligger på de politiska beslutsfattarna. Därför har deras vilja och intresse 
en betydande roll för hur man väljer att använda kommissionens slutsatser 
(Hayner 1996b, s. 175). 

I våra fallstudier har vi kunnat fastställa att den politiska viljan i respektive 
land har haft betydelse för kommissionens följder. Med politisk vilja menar vi hur 
de politiska beslutsfattarna valt att förhålla sig till kommissionens upptäckter och 
hur motiverade de varit att implementera dessa upptäckter. Det kan konstateras att 
ledarskap har en viktig funktion i hur sanningskommissionens rapport välkomnas 
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respektive avfärdas. I fallstudierna har vi kunnat se att ledarna tenderar att handla 
utifrån vad som gynnar dem själva. 

Vi har kunnat urskilja likheter mellan Argentina och El Salvador när vi 
jämfört de tre fallen. I Argentina och El Salvador har presidenterna blivit föremål 
för militära påtryckningar och varit tvungna att göra eftergifter i sin politik. Även 
om man i Argentina startade en process för att ställa förbrytare inför rätta så 
infördes alltfler begränsningar. Resultatet blev att man till och med beviljade 
amnestier och benådade förbrytare. I El Salvador skedde en liknande utveckling 
där president Cristiani införde en amnestilag. I båda fallen har militärens starka 
ställning genomsyrat samhället både före och efter transitionen. Genom att 
militären åter lyckats stärka sin position har de haft möjlighet att pressa den 
demokratiska processen.  

Till skillnad från ovanstående fall var den politiska viljan i Sydafrika 
begränsad där till exempel inga av rekommendationerna har implementerats. Man 
bör betona att trots det har de inre spänningarna inte varit utmärkande. Istället har 
man fokuserat på en försoning med det förflutna, vilket ledde till en allmän 
uppslutning bakom idén om demokrati. Därigenom har debatter fått en mer central 
plats i det sydafrikanska samhället. Kommittén för mänskliga rättigheter har även 
efter sanningskommissionens slut fortsatt sitt arbete med att bekämpa orättvisor i 
samhället. 
 

 
 



 

 25 

7 Slutsatser 

I detta kapitel kommer vi att svara på våra frågeställningar och presentera de 
slutsatser som vi kommit fram till. Vi kommer även att föra en diskussion 
angående svagheter med vår studie där vi tar upp frågor gällande material och 
förklaringsfaktorer. Avslutningsvis introducerar vi tankar om fortsatta studier och 
möjligheter för vidare forskning. 

7.1 Sanningskommissioner som medel 

I ett land där brott mot mänskliga rättigheter har begåtts kan det finnas ett behov 
att uppdaga sanningen. I dessa fall fyller en sanningskommission, med sin uppgift 
att samla in information, detta behov. En sanningskommissions arbete medför en 
mängd olika fördelar. Det faktum att alla får reda på sanningen möjliggör att en 
version av historien kan fastställas. Som en del i processen mot landets försoning 
krävs det att alla parter medger att brott begåtts. Det är också viktigt att man 
uppmärksammar offren och deras anhöriga genom att kompensera dem på olika 
sätt. Denna kompensation kan medverka till att människorna får upprättelse vilket 
gynnar försoningsprocessen. Sanningskommissioners kapacitet att utforma 
rekommendationer bidrar med förutsättningar för upprättelse och försoning. I 
bästa fall kan kommissionernas arbete förhindra att förbrytelser inträffar igen. 

7.2 Vad påverkar följderna? 

I vår analys märkte vi att de förklaringsfaktorer vi behandlat hänger ihop på så vis 
att det blir svårt att urskilja var den ena slutar och den andra börjar. Vi har skilt 
faktorerna åt på det sätt som vi anser vara mest lämpligt. De förklaringsfaktorer 
som visat sig påverka sanningskommissioners följder är både strukturella och 
aktörsinriktade.  

Vi kommer här att presentera vår hypotes men gör det med viss försiktighet 
eftersom studien har svagheter som bör tas i beaktande; dessa kommer diskuteras 
nedan. Vi väljer att formulera vår slutsats i form av en hypotes då det krävs 
ytterligare forskning för att kunna säga att en teori har utvecklats. Vi har kommit 
fram till fyra punkter som påverkar sanningskommissionernas följder. Först har vi 
funnit tendenser som visar att ett lands stabilitet påverkar sanningskommissioners 
följder. Där instabilitet råder vågar inte befolkningen yttra sig angående 
förbrytelserna de erfarit samt att beslutsfattare pressas till eftergifter. Det har även 
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visat sig att sanningskommissioners utformning har betydelse för följderna. Där 
befolkningen accepterar kommissionens anställda och där deras arbete godkänds 
ökar möjligheterna för att rapporten ska få stöd samt att det politiska klimatet 
förbättras. Något som är nära knutet till detta är kommissioners legitimitet. En 
sanningskommission med stark legitimitet har lättare att utföra sitt arbete. När ett 
lands befolkning har förtroende för kommissionen leder det till positiva följder; 
såsom stöd för rapporten, större möjligheter att implementera rekommendationer 
samt ett öppet politiskt klimat. Den avslutande faktorn har ett aktörsperspektiv 
vilket i våra fall har varit av särskild betydelse för att förklara följderna. Det har 
visat sig att hur beslutsfattare, med sina egenintressen och motiv, väljer att hantera 
kommissionens upptäckter till stor del bestämmer följderna. Den politiska viljan 
kan därför sägas ha en avgörande roll för om bland annat rekommendationerna 
implementeras.  Sammanfattningsvis lyder vår hypotes att sanningskommissioners 
följder påverkas av stabiliteten i landet, kommissionens utformning, 
kommissionens legitimitet samt den politiska viljan. 

7.3 Svagheter 

I vår studie har vi stött på problem främst gällande definitionen av vår beroende 
variabel, sanningskommissioners följder. Då vi inte kunnat hitta tidigare 
definitioner att stödja oss på har vi varit tvungna att själva utreda en tänkbar 
innebörd av begreppet. En sanningskommissions följder har därför definierats 
utifrån komponenter som vi funnit relevanta för vår specifika frågeställning. 

Vidare kan man diskutera huruvida vår tillgång till material varit tillräcklig för 
det vi ämnade undersöka. Litteratur kring El Salvador har varit särskilt svår att 
finna vilket har försvårat vår fallstudie. Ett beständigt problem har varit att det 
material som behandlar sanningskommissioner har ungefär samma angreppssätt. 
Det har varit svårt för oss att finna texter av mer generell karaktär och därför har 
vissa författare förekommit mer än andra. Bristen på allmän information kan 
tänkas bero på att det är svårt att generalisera utifrån sanningskommissioner då de 
ofta är unika i sitt slag. 

Som tidigare nämnts måste vår hypotes bemötas med viss försiktighet. Det går 
inte att utesluta att följderna egentligen påverkas av andra faktorer. Man måste ha 
i åtanke att det kan finnas bakomliggande eller mellanliggande variabler som vi 
inte kunnat identifiera. Genom att vara medvetna om detta har vi försökt skydda 
oss mot spuriösa samband (Esaiasson et al. 2005, s. 92).   

7.4  Vidare forskning 

Den hypotes vår studie har resulterat i måste testas för att kunna utvecklas till en 
teori. Man måste tänka på att utföra en sådan prövning på ett annat material än det 
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som gav upphov till hypotesen. För att kunna utveckla en teori krävs det att den 
prövas empiriskt innan den anses vara tillförlitlig (Esaiasson et al. 2005, s. 41; 
131).  

Avslutningsvis tänker vi ta upp tankar kring möjlig vidare forskning. Som vi 
tidigare nämnt är sanningskommissioner ett relativt outforskat område. Då vår 
undersökning har gått ut på att hitta förklaringsfaktorer välkomnar vi studier som 
använder vår slutsats dels för att pröva den och dels för att utveckla kausala 
mekanismer. Vi tycker även att det finns ett behov av ytterligare forskning i ämnet 
som inte bara förhåller sig till specifika länder utan är av mer generell karaktär. Vi 
föreslår ytterligare undersökningar: 

• om hur externa aktörer kan påverka sanningskommissioner,  

• vilken betydelse har sanningskommissionens resurser för dess 
resultat, 

• vilken roll har sanningskommissioner i konsolideringsprocessen och  

• gynnas de auktoritära krafternas position i samhället av en 
sanningskommission. 
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Bilaga 1 Genomförda 
sanningskommissioner 

Land Kommissionens 

varaktighet 

Utredd 

tidsperiod 

Publicering av 

rapport 

Uganda 1974 1971-1974 1975 

Bolivia 1982-1984 1967-1982 Kommissionen upplöst 

Argentina 1983-1984 1976-1983 1985 

Uruguay 1985 1973-1982 1985 

Zimbabwe 1985 1983 Nej 

Uganda 1986-1995 1962-1986 Nej 

Filipinerna 1986 1972-1986 Nej 

Nepal 1990-1991 1961-1990 1994 

Chile 1990-1991 1973-1990 1991 

Tchad 1991-1992 1982-1990 1992 

Tyskland  1992-1994 1949-1989 1994 

El Salvador 1992-1993 1980-1991 1993 

Rwanda 1992-1993 1990-1992 1993 

Sri Lanka 1994-1997 1988-1994 1997 

Haiti 1995-1996 1991-1994 Begränsad, 1996 

Burundi  1995-1996 1993-1995 1996 

Sydafrika 1995-2000 1960-1994 1998 

Ecuador 1996-1997 1979-1996 Kommissionen upplöst 

Guatemala 1997-1999 1962-1996 1999 

Nigeria 1999-2001 1966-1999 Rapport under arbete 

Peru 2000-2002 1980-2000 2003 

Uruguay 2000-2001 1973-1985 Rapport under arbete 

Panama 2001-2002 1968-1989 2002 

Jugoslavien 2002 1991-2001 Kommission pågår 

Östtimor 2002 1974-1999 Kommission pågår 

Sierra Leone 2002 1991-1999 Kommission pågår 

Ghana 2002 1966-2001 Kommission pågår 
 

Källa: Brahm, 2004. 
 
 
 
 

 


	Förkortningar
	Inledning
	Syfte och frågeställning
	Teori
	Metod och material
	Definitioner
	Disposition

	Bakgrund
	Dilemma efter transition
	Vad är en sanningskommission?
	Ett organ med många funktioner
	Förekomst av sanningskommissioner

	Argentina
	Militär dominans
	Ett folk under terror
	Regimens fall

	Sanningen om försvinnanden
	Tvetydig rättvisa
	Sanningskommissionens följder

	Sydafrika
	Ett land med raskonflikter
	Förhandlingar för fred

	Försoning med det förflutna
	Process med motsättningar
	Kritiska reaktioner

	Sanningskommissionens följder

	El Salvador
	Ett krigsdrabbat förflutet
	Extern kommission
	Misstro och osäkerhet
	Sanningskommissionens följder

	Jämförande analys
	Transitionens karaktär
	Demokratisk historia
	Stabilitet i landet
	Sanningskommissioners utformning
	Sanningskommissioners legitimitet
	Politisk vilja

	Slutsatser
	Sanningskommissioner som medel
	Vad påverkar följderna?
	Svagheter
	Vidare forskning

	Referenser
	Bilaga 1 Genomförda sanningskommissioner

