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Abstract  

 

 
Costa Rica and Argentina are two countries that form part of the vast region called 

Latin America. These two countries differ significantly in levels of corruption 

according to Transparency Internationals annual index of corruption globally. Why is 

this so and why are certain countries more corrupt than others? This overarching 

question has inspired this thesis. The study more specifically aims to answer why 

former president Rafael Calderón in Costa Rica was convicted and had to serve time 

for his involvement in a corruption scandal, whilst the opposite occurred in Argentina 

whose former president Carlos Menem also was involved in a corruption scandal. The 

study looks at two cases of corruption scandals with differing outcomes and it aims to 

test whether two theories developed by Viviana Stechina in her doctoral thesis 

“Conditions for Corruption” has the ability to explain these separate outcomes. The 

theories focus on institutional arrangements and how they create incentives for 

corrupt behaviour by way of the relative strength and relationship between the 

governmental organs that traditionally fall under the banner of separation of powers: 

the executive, the legislature and the judiciary. The study indicates that the theories in 

question indeed bears the capacity to explain the differing outcome of the judicial 

process in each country and as a consequence, perhaps levels of corruption in a more 

general sense.  

 

Nyckelord: Korruption, Costa Rica, Argentina, Carlos Menem, Rafael Calderón 

Antal ord: 9977 
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Inledning 
 

 

 

Varför präglas vissa samhällen av mer korruption än andra?  

Denna fråga var en av inspirationskällorna till den här studien vilken ämnar undersöka 

två fall av rättsprocesser mot f.d. presidenter i Costa Rica och Argentina. Båda dessa 

presidenter anklagades för att ha begått korrupta handlingar men bara en president har 

fått avtjäna straff. Mer specifikt har jag intresserat mig för hur olika institutionella 

upplägg och då i synnerhet maktrelationen mellan statens tre organ; den exekutiva, 

lagstiftande och dömande makten - kan tänkas ha påverkat resultatet av respektive 

rättsprocess.   

 

 

 

2. Syfte och frågeställning 

 
 

Det primära syftet med den här studien är att pröva förklaringskraften i två teorier 

som påstås kunna förklara förekomsten av korruption. Prövningen består i att granska 

om och i sådant fall hur teorierna förmår att förklara skilda resultat i två rättsprocesser 

gentemot två f.d. presidenter i Costa Rica respektive Argentina, vilka båda stått 

åtalade för korruption. Vidare kommer även dessa teoriers kapacitet att förklara 

korruption mer generellt i Costa Rica och Argentina att prövas.  

 

Frågeställningen är: 



 5 

● Kan teorin om “maktkoncentration” förklara de skilda resultaten i rättsprocesserna 

gentemot Argentinas f.d. president Carlos Menem respektive Costa Ricas f.d. 

president Rafael Calderón?  

● Kan teorin om “inomstatligt ansvarsutkrävande” förklara de skilda resultaten i 

rättsprocesserna gentemot Menem respektive Calderón? 

● Kan teorierna förklara skillnaden i korruptionsgrad mellan Argentina och Costa Rica 

mer generellt? 

 

Som redan angetts är studiens övergripande syfte huvudsakligen att utsätta redan 

existerande teoribildning för ny empirisk prövning. Att anknyta till teori är av 

inomvetenskaplig relevans då man med Jan Teorells ord “öppnar dialogen med 

tidigare forskning” vilket är i enlighet med idealet om vetenskaplig kumulativitet. Att 

anknyta till teori och tidigare forskning gör att man “inte behöver återuppfinna hjulet 

gång på gång”. (Teorell, 2007: 44-45) Teoriprövning kan inte minst betraktas som 

inomvetenskapligt relevant då underlaget för teorins förklaringskraft antingen 

förstärks eller försvagas, vilket i sin tur ger skäl eller icke skäl för framtida forskare 

att använda sig av teorin. För att klargöra en teoris allmänna giltighet (principen om 

generaliserbarhet i tid och rum) krävs upprepade prövningar i skilda empiriska 

kontexter. (Teorell, 2007: 48) Min förhoppning är att med denna studie att något bidra 

till vetenskaplig kumulativitet. Detta genom att förstärka eller försvaga 

allmängiltigheten för teorierna i fråga. 

 

Viviana Stechina hävdar att korruptionsforskning länge präglats av en brist på 

systematiska komparativa studier och betonar betydelsen av denna typ av forskning. 

(Stechina, 2008: 17) Således kan den här studien också genom valet av en metod 

förhoppningsvis vara ett litet bidrag till fältet för komparativ korruptionsforskning.   

 

Korruptionsforskning kan betraktas som utomvetenskapligt relevant eftersom studiet 

av korruption kan ge oss värdefulla insikter om ett fenomen som är ett hinder för 

demokratisk och ekonomisk utveckling. (Rothstein, 2003: 34-39 En intressant och 

relevant fråga är varför denna samhälleliga åkomma är allvarligare i vissa länder och 

mindre påtaglig i andra. Även om den här studien inte gör anspråk på att ge något 

avgörande svar på denna fråga, hoppas jag att den kan vara ett litet bidrag till en ökad 

förståelse för fenomenet korruption och dess variation mellan olika länder. Till syvene 
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och sist hoppas jag bidra med ett svar på de mer principiellt intressanta frågorna, 

d.v.s. vilka faktorer som påverkar fenomenet korruption.  

 

3. Disposition 

 

 
I nästkommande stycke kommer jag att redogöra för de vägval som gjorts beträffande 

forskningsdesign. Efter detta kommer en kort bakgrund om rättsprocesserna i 

respektive land, som valts ut för analys. Detta följs av en teoridel i vilken teorierna 

och dess tillhörande idealtyper kring “maktkoncentration” och inomstatligt 

ansvarsutkrävande” att presenteras. Därefter kommer studiens “huvudnummer” -  

analysavsnittet. Under rubriken “slutsats” sammanfattas och presenteras analysens 

resultat. Slutligen under rubriken “avslutande diskussion” fokuserar jag på det som 

teorierna inte lyckas fånga upp samt ger förslag på framtida forskning.  

 

4. Metod och material  
 

4.1 Teoriprövande studie genom hypotetisk-deduktiv 

metod  

 

I det följande skall jag redogöra för de metodologiska vägval som gjorts i författandet 

av den här uppsatsen.  

 

Detta är en teoriprövande studie vars syfte är att utsätta en existerande teori för ny 

empirisk kunskap. (Esaiasson, m.fl., 2012: 40-41) Detta är tänkt att göras genom en 

intensiv komparativ fallstudie av två länder, berikat med inomfallsanalys. Studien 

följer i den hypotetisk-deduktiva metodens spår där utgångspunkten är att utgå ifrån 

en hypotes eller i detta fallet en redan etablerad teori, d.v.s. att “maktkoncentration” 

och “bristfälligt inomstatligt ansvarsutkrävande" genererar korruption. Denna teori 
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har testats och funnit stöd i bl.a. Viviana Stechinas doktorsavhandling Conditions for 

corruption (2008). Det empiriska underlaget har här utgjorts av Argentina och Chile, 

där Argentina är ett fall av ett land med hög grad av korruption och det motsatta gäller 

för Chile. I den hypotetisk-deduktiva metoden utgör teorin eller hypotesen 

startpunkten. För att kunna bekräfta denna teori ställer man upp ett antal s.k. 

empiriska konsekvenser (även kallat observerbara implikationer), d.v.s. följder som 

skall kunna observeras för att teorin eller hypotesen skall ses som allmängiltig. 

(Teorell, 2007: 48-53) De kriterier som skall uppfyllas för att jag i studiens slutskede 

skall kunna dra slutsatsen att teorierna om “maktkoncentration” och “inomstatligt 

ansvarsutkrävande” stämmer, härleds ur en idealtyp med tillhörande dimensioner 

utformad av Stechina. Dessa idealtyper kommer ingående att presenteras och 

diskuteras under rubriken “teori”.  

 

Varje år släpper Transparency International (TI) ett index över korruption i världen 

vilket öppnar för en jämförelse av korruption mellan länder. I flera av de samhällen, 

vilka är belägna i Latinamerika, tycks korruption vara ett utbrett problem. Utifrån 

indexet sticker ett par länder ut där korruptionen tycks vara mer begränsad: Costa 

Rica, Chile och Uruguay. I den här studien har två länder valts ut som fall för 

jämförelse, Costa Rica och Argentina. Min ambition är att undersöka och att närmare 

förstå varför Costa Rica präglas av avsevärt lägre korruption än Argentina. Kan de 

teorier som är i centrum för den här analysen användas för att förklara skillnaden i 

korruptionsgrad?  

 

Risken med att ställa frågan på en så hög abstraktionsnivå är att studien skulle bli 

ytlig eftersom fenomenet korruption är mångfacetterat. Därför har analysen 

kompletterats med en inomfallsanalys av två fall av korruption på hög politisk nivå 

och de efterföljande rättsprocesserna. Ett av dessa fall ägde rum i Costa Rica med 

därpå följande rättsliga åtgärder mot f.d. president Rafael Calderón Fournier. 

Konsekvensen blev att presidenten, utöver att ha suttit häktad i ett vanligt fängelse i 

fem månader, dömdes till tre års fängelse alternativt villkorlig dom under fem år. 

Domen meddelades i maj 2011. (El Mundo 29-10-16) Det andra fallet av korruption 

uppdagades av en journalist i Argentina 1995 där den rättsliga påföljden var den 

motsatta, d.v.s. att presidenten (utöver sex månaders husarrest som spenderades i en 
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nära väns lyxvilla)1 inte fått avtjäna något ytterligare straff (La Nación 01-12-15). 

Detta leder in på frågan om de båda teorier, som skall prövas i den här uppsatsen, 

förmår att på ett tillfredsställande sätt, förklara de skilda resultaten av respektive 

rättsprocess. Icke desto mindre gör förhoppningsvis mina val av “inomfall” att vi även 

kan uttala oss mer generellt om varför korruption varierar kraftigt mellan länder. Ett 

viktigt skäl till detta är kopplingen mellan “inomfallen” och den ontologiska 

premissen som ligger till grund för den här studien. Den ontologiska premissen i den 

här studien härleds ur ett institutionellt perspektiv som benämns “rational choice 

institutionalism”. Detta perspektiv utgår ifrån människor som kalkylerande 

nyttomaximerande individer. (Hall och  Taylor, 1996: 11-13)  Utifrån denna premiss 

kan vi förvänta oss att aktörer sannolikt kommer att agera korrupt om risken för 

upptäckt och straff är låg. På motsvarande sätt minskar sannolikheten att aktörer 

agerar korrupt om risken för upptäckt och sanktioner är högre. Olika institutionella 

upplägg kan i sin tur påverka incitamenten för aktörer (incitamentstrukturen) att agera 

korrupt, vilket i sin tur öppnar upp för en jämförelse av institutionella upplägg länder 

emellan. Rättsprocesserna i respektive land kan ses som ett uttryck av denna 

incitamentstruktur. Kan aktörer, även presidenter, agera korrupt utan konsekvenser? 

Lagförs korrupt handlande? Om det sistnämnda är fallet minskar rimligen 

incitamenten att agera korrupt vilket i förlängningen kan tänkas påverka den 

övergripande korruptionsnivån i ett land. Mitt val av just presidenter är här 

förhoppningsvis en styrka eftersom presidenten är nationens högsta ledare. Om lagen 

gäller även för dem sänder detta rimligen ut starka signaler till resten av samhället. 

Detta gör att trots att den huvudsakliga frågan i studien är huruvida maktkoncentration 

och inomstatligt ansvarsutkrävande kan förklara olika utfall av två rättsprocesser, gör 

förhoppningsvis valet av inomfall att vi kan uttala oss mer generellt om varför graden 

av korruption varierar mellan länder.   

 

För att dra slutsatsen att “maktkoncentration” och “inomstatligt ansvarsutkrävande” är 

relevanta oberoende variabler för att kunna förklara skillnaden i resultat av två 

rättsliga processer beträffande korruption mellan länder bör den empiriska 

“verkligheten” i Costa Rica överensstämma närmare med idealtypen och de 

tillhörande dimensionerna för låg “maktkoncentration” och starkt “inomstatligt 

                                                
1  
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ansvarsutkrävande”. Det motsatta bör i sin tur gälla för Argentina. Ytterligare ett syfte 

är att visa på hur “indiciekedjorna” fungerar, d.v.s att kartlägga hur kopplingen 

mellan “inomstatligt ansvarsutkrävande”, “maktkoncentration” och rättsprocessen ser 

ut. Med andra ord hur “inomstatligt ansvarsutkrävande” och “maktkoncentration” 

eventuellt påverkat respektive lands rättsprocess i praktiken.  

 

Värt att notera är att vi inte bör förvänta oss att något av länderna fullt ut uppfyller de 

stipulerade kriterierna. En idealtyp skall snarast ses som ett verktyg för jämförelse där 

abstrakta fenomens centrala egenskaper renodlas. (Teorell, 2007: 42) En kritik här är 

att - eftersom jag arbetar med förhållandevis abstrakta begrepp (i synnerhet begreppet 

“maktkoncentration”), vars kriterier inte är helt självklara - öppnar upp för subjektiv 

tolkning och en påföljande risk för godtycklighet. Subjektivitet och även risken för 

godtycklighet är enligt Bergström och Boréus i regel mer påfallande när man arbetar 

med löst hållna dimensioner. (Bergström och Boreús, 2012: 169-171) Denna risk 

anser jag dock inte bör överdrivas eftersom att jag i enlighet med idealet om 

intersubjektivitet, kommer att göra mitt yttersta för att öppet redovisa och motivera 

mina tolkningar. (Teorell, 2007: 54-55)  

 

4.1.2  Val av fall  

 

Den intensiva fallstudiemetoden förordar att man väljer sina fall strategiskt.  

(Teorell, 2007: 266-7). Urvalet följer i linje med John Stuart Mills metod (“mest olika 

design”) för att finna den oberoende variabeln till sociala fenomen. Grundtanken 

bygger på att två fall med skilda resultat på den beroende variabeln väljs ut för att 

därigenom kunna utröna vilken som är den oberoende variabeln. En av utmaningarna 

här ligger i att isolera potentiella förklaringsvariabler, vilket görs genom att välja fall 

strategiskt. Vilka dessa potentiella förklaringsvariabler är beror givetvis på frågan. I 

mitt val av fall har utmaningen bestått i att finna fall som varierar i korruptionsnivå 

(Y) men där vissa egenskaper och potentiella förklaringsvariabler (X) hållits 

konstanta. Vilka dessa egenskaper (X) är, bygger på vad tidigare forskning kommit 

fram till är relevanta förklaringsvariabler till fenomenet korruption. Icke desto mindre 

är det viktigt att framhålla att denna studie inte gör anspråk på att ha funnit perfekta 

fall, som motsvarar ett “kliniskt experiment”. Fenomenet korruption liksom andra 
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sociala fenomen är som tidigare nämnt mångfacetterat. Detta gör det omöjligt att 

konstanthålla samtliga potentiellt relevanta variabler. (Stechina, 2008: 18-22)  

 

Costa Rica och Argentina varierar på den beroende variabeln “grad av korruption”. I 

TI:s senaste mätning (2016) får Argentina resultatet 36 av 100 (där 0 är “highly 

corrupt” och 100 är “very clean”). Av 176 undersökta länder hamnar Argentina på 

plats 95 av 176. Costa Rica når resultatet 58 av 100 och hamnar på plats 41 av 176 

länder2. (Transparency International 2016) 

 

I denna studie har jag framförallt försökt att konstanthålla fyra övergripande variabler 

i valet av länder för min studie. En uppsjö av tidigare forskningsresultat har visat att 

dessa variabler besitter hög relevans för att förklara fenomenet korruption. Dessa är: 

grad av ekonomisk utveckling mätt i “Gross domestic product per capita” (GDP per 

capita) och “Human Development Index” (HDI), “religion och kolonial tradition”, 

“styrelseskick” samt “hur länge demokrati varit det dominerande styrelseskicket”.    

 

Ekonomisk utveckling 

Ett flertal studier har lett i bevis att ekonomisk utveckling minskar korruption. 

(Stechina, 2008: 18-19) I avseende ekonomisk utveckling är Costa Rica och 

Argentina väl matchande fall. År 2015 stod Argentinas GDP per capita enligt 

Världsbanken på 10,501.7 USD. Motsvarande för Costa Rica var något lägre: 9,238.0 

USD. (Världsbanken 2015) Utifrån FN:s Human Development Index fick Argentina 

0,827 där 1 är högsta resultat. Motsvarande siffra för Costa Rica är lägre: 0,776. 

(Globalis 2016)  

 

Religion och kolonial tradition 

Daniel Treisman har påvisat att religion och kolonial tradition spelar roll för 

fenomenet korruption. I en cross-country studie påvisas att en högre andel protestanter 

i populationen och ett brittiskt kolonialt arv är associerat med lägre nivåer av 

korruption3 (Treisman, 2000: 23-34, 46). Även i detta avseende är Costa Rica och 

                                                
2 I syfte att ge perspektiv kan det sägas att Sverige hamnar på plats 3 av 176 länder, och Danmark på 
plats 1.   
3 Studien visar att protestantism avvärjer korruption genom att uppmuntra ekonomisk utveckling och 
stabil demokrati, även mer tolerans vis a vis meningsskiljaktigheter samt en mer intensiv moralism. 
(Treisman, 2000: 23-34, 46)   
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Argentina väl matchande fall. (C.I.A 2016) Costa Rica och Argentina har liksom de 

flesta länder i Latinamerika ett katolskt och spanskt och kolonialt arv samt ett 

rättssystem byggt på civil law snarare än vad som är vanligt i brittiska f.d. kolonier 

med ett anglikanskt arv och ett rättssystem byggt på common law. (C.I.A 2016)  

 

Demokratiskt styrelseskick och lång exponering av demokrati 

I detta avseende finns det vissa skillnader mellan mina fall som är viktiga att lyfta 

fram. Både Costa Rica och Argentina klassas enligt organisationen Freedom House 

som “Fria demokratier”. Länderna har emellertid präglats av demokratiskt 

styrelseskick olika länge. Costa Ricas kontinuerliga demokratiska period inleddes 

1953, fyra år efter det att inbördeskriget tog slut. (Zovatto i Nohlen, 2005: 147-150)   

 

Argentinas demokratiska period inleddes först år 1986 efter att den dåvarande, mycket 

brutala, militärregimen överlämnat makten till demokratiska krafter som en följd av 

nederlaget mot Storbritannien i kriget om Falklandsöarna. (Keen och Haynes, 2004: 

337-8) Scott Morgenstern och Luigi Manzetti har framhållit kopplingen mellan den 

legislativa församlingens bristfälliga ansvarsutkrävande som en följd av Argentinas 

historia av återkommande auktoritära faser. (Stechina, 2008: 20-21) Oavsett ländernas 

skilda historiska bakgrunder vilka kan vara bidragande orsaker till graden av 

korruption i respektive land är det intressant att utforska den relativa vikten av olika 

institutionella förhållanden och arrangemang vilket jag hoppas kunna göra genom 

denna studies forskningsdesign.  

 

4.1.3  Definitioner av centrala begrepp  

 

En förutsättning för en vetenskaplig studie är att de centrala begrepp som används är 

tydligt definierade. Detta är en förutsättning för intersubjektivitet och möjliggör för 

granskning. (Teorell m.fl 2007: 38) De centrala begreppen “maktkoncentration” och 

“inomstatligt ansvarsutkrävande” kommer emellertid att definieras och redogöras för 

i ett senare skede under huvudrubriken “teori” eftersom “maktkoncentration” och  

“inomstatligt ansvarsutkrävande”  inte enbart är begrepp utan även de teorier som 

skall utsättas för empirisk prövning.  
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Korruption och korruption på hög politisk nivå  

I denna studie kommer begreppen korruption och korruption på hög politisk nivå att 

vara centrala.  Begreppet korruption kommer att utgå ifrån en definition som används 

av organisationerna Transparency International 4 (TI) och Världsbanken. 

Anledningarna till att jag väljer den här begreppsdefinitionen är dels därför att den är 

stringent, dels därför att TI:s årliga globala korruptionsmätningar utgör 

utgångspunkten för valet av fall varpå det är naturligt att använda sig av samma 

begreppsdefinition. Begreppsdefinitionen är som följer:  

 

“The abuse of entrusted power for private gain”  

 

Med detta åsyftas både finansiell eller materiell vinning såväl som icke-materiell 

vinning, vilket inkluderar främjandet av politiska eller professionella mål. 

(Transparency International 2007: xxi)  

 

                                                
4 Utgångspunkten och inspirationskällan till den här studien har varit transparency internationals (TI) 
årliga rapport kring korruption globalt. En metodologisk utgångspunkt för dessa studier är att 
korruption tros kunna mätas genom att en rad centralt placerade människor tillfrågas om hur korrupt de 
uppfattar att landet i fråga är. Dessa undersökningar görs inte direkt av TI utan det slutliga indexet är 
en sammanställning av andra undersökningar av korruptionsperception (varpå den slutgiltiga 
sammanställningen därför är en sorts “poll of polls”). De människor som tillfrågats är exempelvis 
företagsledare och perceptionsindexet bygger även på rankningar gjorda av olika typer av experter. 
Dessa experter kan exempelvis arbeta på privata företag som säljer riskutvärderingar till 
marknadsaktörer, på icke-statliga organisationer som Freedom House eller på Världsbanken för att 
nämna några exempel. Den mest uppenbara kritikpunkten mot detta index och i förlängningen 
gentemot denna uppsats (eftersom uppsatsen utgår ifrån detta index) är att indexet utgår från subjektiva 
perceptioner vilka inte nödvändigtvis överensstämmer med verkligheten. Ytterligare ett problem är att 
de som förmodligen besitter bäst information om korruptionsgraden i ett land är de som omges av 
korruption och själva agerar korrupt, dessa torde emellertid vara de som är minst benägna att delge 
denna information. På motsvarande sätt är de som befinner sig längre ifrån den korrupta verkligheten 
sannolikt mer beredda att delge sin bild av verkligheten eftersom de har mindre att förlora på detta 
vilket samtidigt gör informationen mer osäker. Ytterligare ett problem av relevans för denna uppsats är 
att det i TI:s mätningar inte görs någon åtskillnad på byråkratisk och politisk (d.v.s. “High” kontra 
“petty” corruption) korruption. Denna åtskillnad görs emellertid i den här uppsatsen då jag ämnar att 
studera korruption på hög politisk nivå vilket gör att det fenomen som skall studeras inte är den enda 
typ av korruption som fångas upp i TI:s mätningar. (Teorell i Rothstein, 2010: 271-286) Således har 
indexet en del brister när det kommer till vad som kallas begreppsvaliditet, d.v.s. att man mäter det man 
avser att mäta. (Esaiasson, m.fl.: 2012: 57-60) Detta till trots är TI:s index allmänt accepterat inom 
forskarvärlden (Rothstein, 2003: 49) och organisationens korruptionsmätningar utgör en ovärderlig 
källa i det länderkomparativa forskningsfältet inom vilket den här uppsatsen är ett litet bidrag. Vidare 
menar jag att det är värt att påpeka att den skillnad som faktiskt uppvisas mellan Costa Rica och 
Argentina är påtaglig. Detta talar ytterligare för att utgå ifrån indexet eftersom felmarginalen rimligen 
blir större och metodologiska brister i TI:s mätinstrument blir mindre betydelsefulla.  
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TI skiljer även på vilka sektorer och nivåer som avses. TI skiljer exempelvis på 

“grand corruption” och “petty corruption”5. Det som avses studeras i den här studien 

är fenomenet och begreppet “grand corruption”, synonymt med “high-level 

corruption”. Begreppet “High-level corruption” är i denna studie synonymt med 

korrupta handlingar på “hög politisk nivå”, vilket inkluderar regeringar, individuella 

politiker inom regeringen, den politiska oppositionen eller högre tjänstemän tillsatta 

av politiker på hög nivå. Således exkluderas lägre tjänstemän, politiker på 

regional/kommunal nivå och företagsvärlden i begreppsdefinitionen. Denna 

begreppsdefinition är densamma som Stechina använder sig av i sin komparativa 

studie av korruption. (Stechina, 2008: 30)  

 

Definition av maktbegreppet.  

Makt är ett självklart begrepp i denna uppsats men definition är långt ifrån självklar 

och kan definieras på en rad olika sätt, vilket får konsekvenser för en studies 

forskningsdesign. (Jensen, Christenssen och Lindkvist, 2011: 9-21) 

 

I denna uppsats kommer följande definition att användas (jag väljer här att inte 

översätta):  

 

“The capacity to effect outcomes” (Stechina i Stechina, 2008: 39)  

 

Denna definition använder Stechina i hennes doktorsavhandling och eftersom det är 

hennes teorier jag ämnar att pröva känns det naturligt att använda samma definition.  

 

Definitionen av “institutioner” är även den lånad från Stechinas doktorsavhandling. 

Denna bygger ursprungligen på en definition av institutionsforskaren Peter Hall. Även 

här undviker jag att inte översätta i syfte att bidra med tydlighet:   

 

“Institutions are the formal rules and arrangements, compliance procedures, and 

standard operating procedures for aggregating individuals, regulating their 

                                                
5 “Grand corruption consists of acts committed at a high level of government that distort policies or the 
central functioning of the state, enabling leaders to benefit at the expense of the public good. Petty 
corruption refers to everyday abuse of entrusted power by low- and mid-level public officials in their 
interactions with ordinary citizens, who often are trying to access basic goods or services in places like 
hospitals, schools, police departments and other agencies” (Transparency International 2016) 
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behaviour, and structuring their relationship within the framework of the polity”. 

They may exhibit various degrees of formality; when informal, they are usually 

unwritten, socially shared, and created, communicated, and enforced outside of 

officially sanctioned channels (i.e. they originate in very verbal or customary 

agreements). If they are to be effective, in any case, they must display some durability 

over time and have certain (legal or conventional) capacities for enforcement”.  

(Stechina i Stechina, 2008: 37) 

 

5.  Teori   

 

 
Följande avsnitt beskriver de teorier jag kommer att applicera och pröva utifrån denna 

uppsats fall. Teorierna sammanfattas därefter i två idealtyper med tillhörande 

dimensioner. Eftersom syftet med studien är att pröva teori och inte primärt att 

utveckla teori anser jag det lämpligt att utgå ifrån de idealtyper som Stechina 

utvecklat då det är hennes teorier jag prövar på nya empiriska kontexter och även en 

ny sorts “inomfall” (rättsprocesser). En del påpekanden är emellertid nödvändiga. Jag 

kommer inte att använda mig av samtliga dimensioner av idealtypen 

“maktkoncentration”. Den dimension av idealtypen som fokuserar på byråkratins roll6 

och dess relation vis a vis den exekutiva makten kommer helt att uteslutas. Skälet till 

detta är att Stechinas studie och den här studien fokuserar på skilda fenomen. 

Stechinas inomfall fokuserar på korruptionsincitament och korruption under 

privatiseringsprocesser varpå relationen mellan exekutiv makt och byråkrati kan 

betraktas som relevant därför att den sistnämnda ansvarar för implementeringen av 

politiska beslut. Min studies inomfall fokuserar å andra sidan på rättsprocesser 

gentemot f.d. presidenter varpå den gren av den statliga byråkratin, vars uppgift det är 

att implementera politiska beslut inte besitter samma relevans.  

 

                                                
6 I Stechinas ursprungliga idealtyp benämns denna som “The strength of bureaucracy” (Stechina, 2008: 
43)   
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Det går vidare att möjligen ifrågasätta varför jag överhuvudtaget väljer att pröva 

teorin och idealtypen “maktkoncentration” eftersom denna teori främst handlar om 

maktkoncentration vid beslutsfattande och således ( i vart fall intuitivt) inte har någon 

avsevärd påverkan på rättsprocesser. Skälet till att jag väljer att fokusera på både 

maktkoncentration och inomstatligt ansvarsutkrävande är min bakomliggande hypotes 

att “maktkoncentration” inom det exekutiva ämbetet underlättar för beslut med 

avgörande påverkan på de institutioner som hanterar det inomstatliga 

ansvarsutkrävandet. Således kan eventuellt “maktkoncentration” indirekt påverka 

rättsprocesser. Om detta visar sig stämma kan det tala för att det är fördelaktigt att 

använda sig av båda dessa teorier i kombination när man i framtiden ämnar förklara 

utgången av rättsprocesser mot korruption på hög politisk nivå och således kanske 

även korruption mer generellt.  

 

5.1  Maktkoncentration 

 

“Makt korrumperar, och absolut makt korrumperar absolut” - Lord Acton  

 

Ovanstående citat har flitigt citerats genom åren och vad dessa bevingade ord lyfter 

fram är ett tänkt samband mellan att när en individs makt ökar, ökar följaktligen 

sannolikheten för henne att agera korrupt. Detta samband har påvisats av tidigare 

forskning7. (Stechina, 2008: 38) Mig veterligen har emellertid inte 

maktkoncentrations eventuella påverkan på rättsprocesser prövats och hur detta 

således indirekt kan tänkas leda till ökade incitament att begå korrupta handlingar. 

Detta avsnitt lyfter fram vad som innefattas i begreppet “maktkoncentration” och 

presenterar dess idealtyp samt tillhörande dimensioner. Dessa kommer att fungera 

som utgångspunkt för jämförelse i den kommande empiriska analysen.  

 

Presidentiella system bygger på principen om maktdelning varpå makten är tredelad. 

Maktens tre grenar är den styrande (exekutiven, d.v.s. regeringen och 

presidentsämbetet), den lagstiftande (kongressen och senaten) och den dömande 

(primärt högsta domstolen men i dess breda bemärkelse vilken nyttjas i denna studie 

                                                
7 Se exempelvis: Stechina, 2008: 304-313, Whitehead i Tulchin och Espach, 2000: 107-128, Manzetti i 
Tulchin och Espach, 2000: 130-146 
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inräknas även statliga tillsynsmyndigheter). Centralt för principen om maktdelning är 

att de tre maktorganen skall ha separata funktioner och ingen individ skall inneha 

positioner i fler än ett av dessa organ. Denna idé om maktdelning som ursprungligen 

formulerades av Montesquieu grundas i en misstro mot makthavare och Lord Actons 

berömda tes om att “makt korrumperar”. (Holmberg, 1998: 23-25)   

 

En vidareutveckling och förtydligande av Montesquieus idé om “maktdelning” kom 

med den amerikanske grundlagsfadern James Madison och begreppet “checks and 

balances” (balans och kontroll). Denna idé bygger på att dessa tre grenar förvisso 

skall vara självständiga men dessutom bör dess makt och ansvarsområden till viss del 

tränga in i varandra, varpå ett ömsesidigt beroende mellan dessa maktgrenar skapas. 

Samtliga tre maktgrenar har alltså möjlighet att i viss utsträckning intervenera i 

respektive organs ansvarsområde. (Holmberg, 1998: 23-27) Exempelvis kan den 

exekutiva makten lägga in veto mot lagförslag härrörande ur den lagstiftande 

församlingen och den lagstiftande församlingen kan ställa presidenten inför riksrätt. 

Den dömande makten kan å sin sida förhindra att lagar träder i kraft ifall de bryter 

mot dess tolkning av konstitutionen samt lösa kompetensdispyter, d.v.s om huruvida 

den exekutiva makten eller den lagstiftande äger bestämmanderätt i en viss 

policyfråga. (Stechina, 2008: 38-40) Den bakomliggande idén och förhoppningen här 

är att varje gren således kan kontrollera, balansera och begränsa varandra vilket 

minskar risken för godtycklig maktutövning. (Stechina, 2008: 52-55)  

 

Nivån av maktkoncentration inom det exekutiva ämbetet beror i hög grad på hur 

mycket makt de andra grenarna besitter. Maktförhållandet mellan statens olika 

maktorgan är i regel formellt institutionaliserat via konstitutionen och det är utifrån 

dessa formella regler som makthavare måste förhålla sig. Utöver de konstitutionellt 

stipulerade maktförhållandena har informella institutioner ofta en central roll att fylla. 

Genom informella institutioner kan den exekutiva maktkoncentrationen öka sitt 

inflytande på bekostnad av de övriga maktorganen. Det motsatta förhållandet gäller 

också, d.v.s. att den exekutiva makten begränsas genom informella regler och 

arrangemang vilka inte stipuleras i konstitutionen. Huruvida informella institutioner 

bidrar till att begränsa eller öka maktkoncentrationen i det exekutiva organet och hur 

detta påverkar ett demokratiskt styrelseskick är till syvende och sist en empirisk fråga. 

(Stechina, 2008:39-41) Peter Thiery väljer att särskilja på informella institutioner med 
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negativa effekter genom att kalla dessa för “bad informal institutions” (BINI:s) 

(Thiery, 2011: 14-23).     

 

Maktkoncentrationen i presidentämbetet är även en följd av presidentens roll inom 

partiet och partisystemet. Om presidenten är den självklara ledaren för det parti hen 

representerar och partimedlemmarna i den lagstiftande församlingen röstar 

disciplinerat kan maktkoncentrationen betraktas som hög. Interna ledarskapskonflikter 

och låg partidisciplin indikerar på motsvarande sätt låg maktkoncentration. Vidare 

kan maktkoncentrationen betraktas som låg om det politiska ledarskapet underbyggs 

av en koalition, eftersom presidentens inflytande vis a vis koalitionspartiets 

medlemmar ofta är mer begränsat. En stark opposition är ytterligare en ingrediens i ett 

demokratiskt system som begränsar maktkoncentrationen och sannolikheten av 

maktmissbruk. På motsvarande sätt är en internt splittrad opposition eller en 

opposition som av olika skäl inte opponerar sig mot den exekutiva makten en 

indikation på hög maktkoncentration. (Stechina, 2008: 38-43) 

 

I ett presidentiellt system besitter presidenten möjligheten att ta beslut över huvudet 

eller direkt emot rekommendationerna från sitt kabinett, byråkratiska organ och den 

lagstiftande församlingen vilket indikerar hög maktkoncentration i presidentämbetet. 

Flitigt utnyttjande av exekutiva dekret istället för beslutfattande förankrat i den 

lagstiftande församlingen kan exempelvis vara en indikation på detta. Stechina har 

utvecklat en dimension som fångar in i vilken grad presidenten fattar beslut 

individuellt eller i samråd med endast ett fåtal ministrar vilket indikerar hög 

maktkoncentration. På motsvarande vis kännetecknas låg maktkoncentration av att 

beslut fattas i samråd med kabinettet, som kan bestå av medlemmar från andra partier 

om det är en koalitionsregering, oppositionen och statliga tekniska organ. (ibid.) 

 

I teorin inkluderas även i vilken grad presidenten intervenerar i den faktiska policy-

implementeringen. Om presidenten detaljstyr implementeringen av policies indikerar 

detta en hög grad av maktkoncentration. Det motsatta förhållandet gäller om 

presidenten istället intervenerar genom formella procedurer och via formellt 

institutionaliserade kanaler, vilket indikerar låg maktkoncentration. Vidare kan kan 

presidenten välja att delegera implementeringsansvaret åt ett fåtal noggrant utvalda 

och lojala ministrar vilket även det, indikerar en hög grad av maktkoncentration. Å 
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det motsatta kan presidenten delegera ansvaret för implementering av policy till 

flertalet ministrar och även inkludera ett eller flera ministerier och ett eller fler statliga 

tekniska organ vilket indikerar låg maktkoncentration. (ibid.) 

 

Sammanfattningsvis indikerar ett beslutsfattande koncentrerat till presidenten eller ett 

fåtal individer hög grad av maktkoncentration. På motsvarande sätt är 

maktkoncentrationen låg när makten är delad över flertalet politiska aktörer, politiska 

och byråkratiska organ med överlappande makt och inflytande. 

 

Ett påpekande är på sin plats vad gäller extensionen av begreppet 

“maktkoncentration”. Man skulle kunna tänka sig två aspekter av detta begrepp som 

eventuellt borde hållas isär analytiskt. Detta skulle kunna kallas “institutionell 

maktkoncentration” och “politisk maktkoncentration”. Den senare aspekten av 

begreppet hade kunnat fånga upp presidentens parlamentariska och folkliga stöd samt 

partidisciplin. Om dessa element är starka kan de ge en president mer spelrum.  

“Institutionell” maktkoncentration” hade istället kunnat syfta till presidenters 

varierande konstitutionella prerogativ, dess formellt och informellt institutionella 

relationella makt vis a vis den lagstiftande församlingen och den dömande makten. En 

sådan analytisk åtskillnad kan motiveras med att “politisk maktkoncentration” torde 

vara mer fluktuerande och väsensskild från “institutionell maktkoncentration” och 

yttrar sig eventuellt på olika sätt. Ytterligare ett skäl att vidmakthålla denna analytiska 

åtskillnad hade kunnat vara i syfte att undersöka vilken aspekt av 

“maktkoncentration” som är mest relevant för att förklara det skilda resultatet av de 

rättsprocesser som analyseras i den här studien och förekomsten av korruption mer 

generellt. Stechina varken uppmärksammar eller gör en sådan analytisk åtskillnad i 

sin analys. Mitt huvudsakliga syfte är att pröva Stechinas teorier och därför kommer 

jag förvisso att försöka vara tydlig med vilken aspekt av begreppet jag talar om men 

redogörelsen för den respektiva relevansen av de två aspekterna av begreppet kommer 

inte att göras till något huvudnummer.  

 

Eftersom formella och informella regler med påverkan på graden av 

“maktkoncentration” skiljer sig över tid och rum, öppnar detta upp för en jämförelse 

av “maktkoncentration” mellan Costa Rica och Argentina. Den centrala utmaningen i 

analysavsnittet är att pröva om, och i sådana fall hur, dessa dimensioner av 
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“maktkoncentration” kan tänkas ha påverkat respektive rättsprocess mot de f.d. 

presidenterna i Costa Rica och Argentina. 

 

 

 

 

 

5.1.1  Idealtyp "Maktkoncentration" 

 

 

Meaning Main Aspects Indicators - High 

degree 

Indicators - Low 

degree  

Narrow distribution 

of decision-making 

power  

Separation of powers Weakened separation 

of powers 

Effective separation 

of powers  

 Legislative powers 

of the president 

Extensive legislative 

powers 

Restricted legislative 

powers 

 Partisan powers of 

the president 

Strong partisan 

powers  

Limited partisan 

powers 

 Political competition Inactive and/or 

collusive opposition 

Influential and active 

opposition 

 Presidential 

involvement in 

policy making 

Personalistic 

presidential 

involvement 

Institutionalized 

presidential 

involvement 

 Number of decision- 

makers 

One or a few 

governmental 

decision makers 

Many decision-

makers, several state 

organs involved 

 Characteristics of 

decision-making 

Fragmented 

decision-making 

Collective decision-

making 
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5.2  Inomstatligt ansvarsutkrävande  

 

 

Begreppet “inomstatligt ansvarsutkrävande”8 består av två begreppskomponenter: 

“inom-statligt” samt “ansvarsutkrävande”. I det följande kommer jag att reda ut 

betydelsen av dessa två komponenter och hur de är sammankopplade. Med andra ord 

kommer jag att redogöra för innehållet i den idealtyp och teori som senare skall 

utsättas för prövning.   

 

Begreppet “inomstatligt ansvarsutkrävande” är nära kopplat till begreppet “checks 

and balances” i vilket högsta domstolen, exekutiven och den lagstiftande 

församlingen innefattas. Termen “inomstatligt ansvarsutkrävande” bygger 

ursprungligen på ett begrepp som formulerats och diskuterats av Guillermo O’Donnell 

i en numera välkänd artikel i Journal of Democracy, nämligen  “horisontellt 

ansvarsutkrävande”9. Begreppet “horisontellt ansvarsutkrävande” fick emellertid 

                                                
8 Översatt ifrån “Intrastate accountability” (min översättning) 
9 Enligt Guillermo O’Donnell är statliga ansvarsutkrävande organ och dess respektive autonomi 
nödvändiga inslag i en “politisk demokrati”, eller för att använda den term Robert A. Dahl’s lanserade 
(och som O’Donnell föredrar): “polyarki ”. Ett folkvalt organ är förvisso också en nödvändig och i 
regel mer välkänd konstituerande del i en polyarki. Via det folkvalda organet möjliggörs vad O’donnell 
kallar “vertikalt ansvarsutkrävande”, d.v.s. folket kan välja att rösta bort den folkvalda makten och på 
denna väg utkräva ansvar. “Horisontellt ansvarsutkrävande” är emellertid också ett minst lika viktigt 
inslag i en “polyarki”. För “Horisontellt ansvarsutkrävande” är framförallt högsta domstolen och 
tillsynsmyndigheter av olika slag samt den lagstiftande församlingen centrala eftersom dessa organ 
fungerar som en motvikt mot den regerande exekutiven och granskar denna. Effektivt “horisontellt 
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tillstå en viss kritik för otydlighet eftersom relationen mellan de ansvarsutkrävande 

organen inte alltid kan beskrivas som horisontella. Scott Mainwaring föreslår därför 

istället den i min mening tydligare termen “intrastate accountability”. Med denna term 

är det tydligt att det som innefattas i begreppet enbart är statliga aktörer och organ 

vars ansvarsutkrävande roll formaliserats i lag. Skillnaden är således inte begreppslig 

utan det är enbart termen som ändrats för att tydliggöra vad begreppet innefattar. 

(Stechina, 2008: 51-53) Inomstatliga ansvarsutkrävande institutioner innefattar å ena 

sidan de centrala statliga institutionerna kongressen och högsta domstolen. I 

begreppet innefattas även statliga tillsynsmyndigheter (exempelvis ombudsmän, 

åklagare, konstitutionella utskott, m.fl.) vars uppgift det är att övervaka och om 

nödvändigt (om de besitter denna makt), bestraffa överträdelser av politiker, 

tjänstemän och även (vilket är centralt för denna uppsats) den exekutiva makten. 

Viktigt att påpeka är att dessa statliga institutioner sällan arbetar i isolation utan är 

ofta sammankopplade och samverkar i större nätverk. Samverkan kan exempelvis ske 

mellan ombudsmän, åklagare och högsta domstolen. Således är ansvarsutkrävande 

och rättssäkerhet sällan en produkt av enbart en statlig institution utan ett resultat av 

flera institutioner i samverkan. (O’Donnell, 1998: 117-119)  

 

En förutsättning för inomstatligt ansvarsutkrävande/horisontellt ansvarsutkrävande är 

att det existerar statliga organ som utifrån laglig grund är villiga och kapabla att 

utkräva ansvar från politiker, tjänstemän och i synnerhet den exekutiva makten. (ibid.) 

Ansvarsutkrävande kan exempelvis innebära att den dömande makten straffar 

kriminella handlingar så som korruption med böter eller fängelse, eller att den 

lagstiftande församlingen använder sin förmåga att ställa presidenten inför riksrätt.  

 

5.2.1  Starkt respektive svagt inomstatligt ansvarsutkrävande  

 

Domstolen är den främsta bastionen för att upprätthålla rättssäkerheten och utkräva 

ansvar i en demokrati. Dess dömande skall härledas ur konstitutionen som är detta 

organs ledstjärna. Med andra ord är högsta domstolen som institution väsensskild från 

                                                                                                                                                  
ansvarsutkrävande” är desto mer sällsynt i världen i allmänhet och i Latinamerika i synnerhet. Inte 
sällan inskränks just möjligheterna till “horisontellt ansvarsutkrävande” av den exekutiva makten, där 
den legitimitet som kommer av folkliga val (vertikalt ansvarsutkrävande) utnyttjas till att legitimera ett 
sådant inskränkande (O’Donnell, 1998: 115-123) Ett par exempel på detta är exempelvis Alberto 
Fujimori i Peru, Nicolas Maduro i Venezuela, Cristina Kirchner i Argentina m.fl.).  
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de folkvalda organen eftersom dess legitimitet underbyggs just av dess frihet från 

påtryckningar utifrån, från partier, partsintressen och organisationer såväl som den 

folkvalda församlingen, den exekutiva makten och folkstämningar i allmänhet. 

(Holmström, 1998: 16-17) Kravet på självständighet är även nödvändigt för statliga 

tillsynsmyndigheter, vilka utgör en del av den “dömande makten” i den breda 

bemärkelsen av begreppet. (O’Donnell, 1998: 117-118) 

 

Den dömande maktens självständighet upprätthålls genom regleringar och lagar så 

som: begränsat politiskt inflytande vid tillsättningar av domare och rättsliga 

ämbetsmän, regler beträffande domares tjänstgöringstid som garanterar långa 

ämbetsperioder (fördelaktigen är ämbetet på livstid), standardiserade och rättvisa 

processer vid ersättandet av domare. Självständigheten stärks även om dessa 

institutioner har goda finansiella resurser och i så hög utsträckning som möjligt själva 

får reglera sin budget, besitter operationell självständighet (exempelvis styr själva 

över interna operativa angelägenheter så som befordringar, löneförhöjningar, vad eller 

vem som skall utredas o.s.v.) och adekvata verktyg för att genomföra utredningar och 

bestraffa överträdelser, har tillgång till en professionell och kompetent stab av 

ämbetsmän som erhåller en rimlig lön.  

 

Om ovanstående krav uppfylls ökar sannolikheten att upptäcka, lagföra, och straffa 

överträdelser så som korruption varpå incitamenten till att agera korrupt minskar. 

Sammanfattningsvis kan det “inomstatliga ansvarsutkrävandet” betraktas som starkt 

när balans och kontrollinstitutioner (checks and balances) är självständiga, besitter ett 

inflytande som är väl understött genom lagar och regler och tillräckligt utrustade 

finansiellt och operationellt för att upptäcka och lagföra överträdelser av politiker och 

ämbetsmän. Inomstatligt ansvarsutkrävande sammanfattas i nedanstående idealtyp 

med tillhörande dimensioner. Denna kommer att användas som jämförelseram när jag 

angriper mitt empiriska material i analysen.  
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5.2.1  Idealtyp "Inomstatligt ansvarsutkrävande" 

 

 

Meaning Main aspects Indicators High 

degree 

Indicators Low 

Degree 

Answerability and 

enforcement 

Independence of 

accountability 

agents  

-Absence of 

extraneous 

pressures and 

influences 

Operational 

autonomy 

Economic 

autonomy 

-Illegitimate 

influences and 

pressures  

Political 

interference 

Operational 

dependence  

Economic 

dependence  

 Effectiveness of 

inquiry 

mechanisms  

Legal powers to 

oversee and 

investigate  

Adequate inquiry 

mechanisms   

Scanty powers of 

investigation 

Powerless inquiry 

mechanisms  

 Effectiveness of 

enforcement 

mechanisms 

Legal powers to 

sanction 

Effective 

enforcement 

Absence of 

sanctioning powers  

Feeble enforcement  
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6.  Bakgrund  

 
 

6.1  Inomfallsbakgrund. Argentina, Carlos 

Menem och rättsprocessen i korthet.  

 

Carlos Menem var president i Argentina mellan åren 1989-1999. Hans tid vid ämbetet 

kantades av flera korruptionsanklagelser. Jag har valt att fokusera på den anklagelse 

som fått svårast rättsliga konsekvenser för den f.d. Presidenten. Den anklagelse som 

är i fokus i denna uppsats rör en vapensmugglingsskandal vilken uppdagades av 

journalisten Daniel Santorno år 1995. (Clarín 09-03-2013) Menem signerade 3 

hemliga, exekutiva dekret mellan åren 1991-1995 vilka gav grönt ljus för försäljning 

av 6500 ton ammunition och vapen till Kroatien respektive Ecuador. Kroatien hade 

vid tiden för försäljningen ett FN sanktionerat vapenembargo över sig då landet 

befann sig i krig med grannländerna som en följd av Jugoslaviens upplösning. 

Ecuador hade likaså ett internationellt vapenembargo mot sig p.g.a. en väpnad 

gränskonflikt med grannlandet Peru där Argentina dessutom stod som garant för 

fredsavtalet länderna emellan. Vapnen såldes inte direkt till endera länder utan dess 

destination var enligt de exekutiva dekreten Venezuela och Panama. Härifrån gick de 

via mellanhänder till de krigsdrabbade länderna. Totalt fakturerades vapen och 

ammunition till ett pris på lite mer än 35.000.000 dollar. I de hemliga, exekutiva 

dekreten godkänns emellertid en försäljning till ett värde av 77.000.000 dollar. Med 



 25 

andra ord “försvann” dessutom en summa på c:a 42.000.000 dollar av försäljningen. 

(Santorno: 1998: 252, 359-360)  

 

Skandalen uppdagas 1995 och som en följd av detta placeras Carlos Menem år 2001 i 

sex månaders husarrest efter beslut av en federal domstol. Detta sker cirka två år efter 

det att han avträtt som president (1999). Husarresten spenderas i en nära väns lyxvilla 

och först sju år senare (2008) lämnas ett formellt åtal in mot den f.d. presidenten 

varpå den första rättegången inleds. Menem hävdar att han inte haft kännedom om 

vapnens verkliga destination. (La Capital 13-9 2011) År 2011 frias Menem från åtal i 

“Tribunal Oral en lo Penal Económico 3” efter en polemisk debatt där åklagaren yrkat 

på 8 års fängelse. År 2013 (18 år efter att skandalen först uppdagas) kommer en ny 

vändning. Menem döms till sju års fängelse i en federal domstol. Denna slår fast att 

Menom måste ha haft kännedom om den verkliga destinationen för vapnen10. (BBC 

13-06-2013) Menem slipper dock att avtjäna ett fängelsestraff eftersom han sedan 

2005 besitter positionen som senator i hemprovinsen La Rioja. Positionen som senator 

garanterar immunitet från åtal enligt Argentinsk lag. Vidare har senatorer enligt den 

argentinska konstitutionen inga begränsningar i hur många gånger ett mandat kan 

förnyas. (Artikel 69 och 70) Vad som sker efter att Menems mandat löpt ut i slutet av 

2017 återstår att se men 22 år efter det att skandalen uppdagades har Menem inte, 

utöver 6-månaders husarrest, avtjänat något fängelsestraff. (La Nación 13-06-2013) 

 

6.2  Inomfallsbakgrund. Costa Rica, Rafael 

Calderón Fournier och rättsprocessen i korthet. 

   

Sedan 1990-talet har varje president i Costa Rica med undantaget Oscar Ariás (2006-

2010)  haft korruptionsanklagelser hängandes över sig. (Freedom house 2015) 

Sommaren 2004 uppdagades en korruptionsskandal i vilken Rafael Calderón Fournier 

(president mellan 1990-1994) påstods ha varit inblandad. Anklagelserna gällde 

                                                
10 Vad som ytterligare talar för att presidenten sannolikt bar kännedom om vapnens verkliga destination 
är det faktum att en så stor mängd vapen och ammunition däribland granatkastare, anti-tank vapen och 
landminor såldes till just Panama, (Santorno, 1998: 192) ett land som vid tillfället för försäljningen 
(som en följd av den U.S.A-ledda invasionen år 1989) inte hade någon stående nationell armé. (C.I.A 
2016) Om presidenten inte bar kännedom om den verkliga destinationen borde en så stor försäljning av 
krigsmateriel (däribland granatkastare, landminor och antitank-vapen) till ett land utan armé, rimligen 
ha väckt presidentens misstankar.  



 26 

hemliga privata utbetalningar i utbyte mot ett upphandlingskontrakt som det finska 

företaget “Instrumentarium” slutit med den statliga institutionen “Caja Costarricense 

del Seguro Social”. (The economist 25-11-2004) Den misstänkta kopplingen till fallet 

gör att Calderón häktas och placeras i en preventiv cell i fängelset “La Reforma” i 

vilken han spenderar fem månader. (El Mundo 29-10-2016) 

 

Den 5 oktober 2009 blir Rafael Calderón Fournier den första costaricanska f.d. 

presidenten att dömas till fem års fängelse för korruption. Vid domen förkunnade 

domare Teresita Rodriguez att det exekutiva ämbetets tyngd och det ansvar som följer 

med det hade tagits i åtagande under betänkandet varpå presidenten hade fått ett högre 

straff än övriga inblandade. Rättegången ägde rum under presidentkampanjen för 

2010 års presidentval där Calderón var kandidat.  Domen ledde till att Calderón 

avbröt presidentkampanjen i syfte att fokusera på överklagan. Överklagan ledde 

senare till att straffet sänktes till tre år vilket i enlighet med costaricansk lag 

konverterades till fem års villkorligt straff. Således hade den första presidenten i 

Costa Ricas moderna historia lagförts och tvingats att avtjäna ett straff för korrupta 

handlingar. (La Nación: 06-09-2009)  

 

7.  Analys  

 

 
I detta avsnitt skall jag pröva om teorin om “inomstatligt ansvarsutkrävande” och 

“maktkoncentration” kan bidra med en tillfredsställande förklaring till varför de två 

korruptionsskandalerna och de efterföljande rättsprocesserna i respektive land fick 

skilda resultat.  Teorins eventuella begränsningar i att förklara dessa två fall kommer 

även att diskuteras under rubriken “avslutande diskussion”. Inledningsvis har jag valt 

att fokusera på Argentina och för att förstå den rättsliga processen mot Carlos Menem 

och dess utgång krävs en viss förståelse av den politiska situation som föregick 

Menems presidentskap då detta hade påverkan på den totala graden av 

maktkoncentration och för hur det inomstatliga ansvarsutkrävandet kom att fungera. 



 27 

Hög maktkoncentration och bristfälligt inomstatligt ansvarsutkrävande tycks i 

förlängningen ha påverkat den rättsliga processen.  

 

På grund av en prekär ekonomisk och politisk situation bl.a. karaktäriserad av en 

hyperinflation, som nådde nivåer på 5000%, (Bonner, 2007: 78) uppror av militära 

förband samt 13 generalstrejker som initierats av oppositionspartiet “Partido 

Justicialista”(PJ)11, tvingades Argentinas första president Raul Alfonsín, representant 

för “Union Civica Radical” (UCR) att överlämna makten sex månader i förtid. (Linz 

och Stepan, 1996: 272-276) I utbyte mot att det dåvarande oppositionspartiet PJ 

övertog makten tidigare än angivet gavs garantier av UCR att de skulle rösta i enlighet 

med PJ i ett flertal månader. Detta öppnade för en ökande grad av politisk 

maktkoncentration i presidentämbetet, eftersom den politiska oppositionen i 

betydande grad kapitulerade i sin roll att faktiskt agera som opposition under lång tid. 

Lägg därtill att det radikala partiets elektorala bas hade kraftigt försvagats då dess tid 

vid makten kantats av ett flertal kriser (Stechina, 2008: 57-63) och att peronisterna 

kammade hem en relativ majoritet i kongressen samt en absolut majoritet i senaten12. 

(Jones, Lauga, León-Roesch i Nohlen, 2005: 62) Stechina hävdar dessutom att 

Menem hade en stark personlig roll inom sitt eget parti och partidisciplinen gentemot 

presidenten var hög13  (Stechina, 2008: 88-92) . Således stärkte detta ytterligare 

graden av vad jag väljer att kalla politisk maktkoncentration i presidentämbetet under 

Menems första tid vid ämbetet. Denna sammanfaller med de år då vapensmugglingen 

pågick (1991-1995). Det finns skäl att hävda att fenomenet med en ökande grad av 

                                                
11 Partido Justicialista (PJ) kallas ofta enbart för “peronisterna” och Union Civica Radical (UCR) för 
det “radikala partiet”.  
12 “UCR” andel av rösterna i deputeradekammaren (andra kammaren) gick från 48,8% år 1983, 28,8% 
år 1989, 29,0% år 1991, 30,2% år 1993, 21,7% 1995, 7,3% 1997 (men då i en allians med partiet 
Frepaso och en rad andra småpartier som tillsammans gick under namnet “Allianza TJE” vilken totalt 
fick 36,4% av rösterna), “Allianza TJE” fick år 1999 43,8%. PJ:s andel av rösterna i 
deputeradekammaren gick från 39,1 % år 1983, 44,7% år 1989, 40,2% år 1991, 42,5%  år 1993, 43,0% 
år 1995, 36,3% år 1997, 35,9% år 1999. (Jones, Lauga, León-Roesch i Nohlen, 2005: 81-93)  
 
13 Politiska analytiker tvistar något om hur hög partidisciplinen hos de legislativa ledamöterna i PJ 
verkligen var. Mark Jones hävdar att partidisciplinen var hög under Menems tid vid makten eftersom 
ledamöterna i regel ej avvek från den allmänna partilinjen. En del analytiker har här kontrat med att 
lyfta fram att presidenten ofta använde sin makt till veto och partiella veton. Jones menar dock att detta 
inte bör tolkas som en stark indikation på allvarlig odisciplin från partimedlemmarna, eftersom 
kongressen endast vid ett fåtal tillfällen blockerade lagstiftning genom att lägga in veto mot 
presidentiella veton.När Menem faktiskt mötte motstånd i kamrarna och således hade svårt att uppnå de 
röster som krävdes framhåller Stechina att han utnyttjade det exekutiva ämbetets kapacitet av veto och 
partiella veton samt (vilket kommer att redogöras för inom kort) exekutiva “kris-dekret”, s.k. “Decretos 
de necessidad y urgencia” (DNU) (Stechina, 2008: 92)   
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maktkoncentration i presidentämbetet undergrävde det “inomstatliga 

ansvarsutkrävande” i Argentina. I följande stycke kommer jag att redogöra för hur 

samverkan mellan dessa två fenomen såg ut.  

 

Menem lärde sig tidigt att utnyttja ett s.k. “Decreto de Necessidad y Urgencia” 

(DNU). Detta exekutiva dekret erkänns i konstitutionen (artikel 3, sektion 99) och är 

tänkt att användas vid kriser. Det saknades emellertid ett juridiskt prejudikat för under 

vilka omständigheter detta dekretet ska nyttjas, m.a.o. rådde en oklarhet under vilka 

omständigheter dekretet fick nyttjas (en oklarhet som råder fortfarande). Osäkerheten 

och lagens vaghet grundas huvudsakligen i vad som konstituerar en “kris” och en 

kompetensdispyt mellan högsta domstolen och den lagstiftande församlingen om 

vilken av maktgrenarna som skall avgöra vad som konstituerar en “kris”. (Rose-

Ackerman m.fl., 2011: 264) Att invokera ett DNU-dekret tillåter presidenten att 

kringgå den lagstiftande församlingen, d.v.s att stifta lag utan de lagstiftande 

kamrarnas godkännande. Lagens otydlighet kom att utnyttjas och missbrukas av 

Menem. Totalt sett användes 276 DNU-dekret under Menems tid vid makten vilket 

kan jämföras med hans företrädare Alfonsín som “enbart” utnyttjade detta dekret 10 

gånger.  (Thiery, 2012: 10-11) Otydligheten och den olösta kompetensdispyten 

öppnade vidare för godtyckligt beslutsfattande och följaktigen “institutionell 

maktkoncentration”. Dessutom mötte Menem svagt motstånd i kongressen där hans 

parti var i majoritet. (Linz och Stepan, 1996: 286-88) Lägg därtill Menems starka roll 

inom sitt eget parti och att partiet röstade disciplinerat under honom. (Stechina, 2008: 

88-92) På detta sätt steg även den “politiska maktkoncentrationen”.  

 

1994 stötte Menem på motstånd i högsta domstolen, som ifrågasatte och utvärderade 

den lagliga grunden för Menems frekventa nyttjande av DNU-dekreten. I respons på 

motståndet mot den exekutiva makten utökade Menem platserna i högsta domstolen 

från 5 till 9 och tillsatte domare som förhöll sig lojala mot den exekutiva makten. 

(Linz och Stepan, 1996: 288) Dessutom avgick två domare och Menem tillsatte lojala 

domare även på dessa platser varpå en majoritet av 6 domare nu var lojala mot den 

exekutiva makten. Således försvagades maktdelningsprincipen och den institutionella 

maktkoncentrationen i det exekutiva ämbetet ökade. Det formella politiska beslut som 

ledde till denna drastiska förändring togs under ett plenarium i kongressen som endast 
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utlysts kort i förväg och debatten som föregick beslutet i kongressen varade endast i 

41 sekunder (sic.) (Linz och Stepan, 1996: 286-290)  

 

Ytterligare ett beslut som försvagade “tänderna” i kontroll och balansmekanismerna 

och var en direkt följd av det exekutiva ämbetets inflytande över den dömande 

makten, var Menems beslut att skapa en helt ny institution (hierarkiskt placerad precis 

under högsta domstolen): en övre rättslig tribunal med formell kapacitet att granska 

och återkalla juridiska beslut. Platserna i denna domstol fylldes nästan exklusivt med 

lojala ämbetsmän vars ämbetstid var på livstid. Framtida korruptionsanklagelser såväl 

under som efter Menems presidentskap kom att vara tvungna att lagföras i denna 

domstol. (Linz och Stepan, 1996: 286-288) Liksom beslutet att utöka platserna i 

högsta domstolen talar mycket för att beslutet att skapa en helt ny institution för 

“granskning” snarast var en chimär i syfte att lyckas undgå rättsliga konsekvenser av 

korrupta handlingar. Enligt Michelle Bonner var detta ett av skälen till varför inga 

korruptionsanklagelser lagfördes under den tid då Menem var president. (Bonner, 

2007: 72-74)  

 

Flera av de beslut som präglade Menems tid vid makten fångas upp av ett flertal av 

dimensionerna inom idealtypen maktkoncentration. Maktkoncentrationen under hans 

tid kan betraktas som hög, eftersom han hade en stark roll inom ett parti som röstade 

disciplinerat (politisk maktkoncentration). DNU-dekreten som var det skäl till varför 

han utmanades av högsta domstolen gav honom långtgående lagstiftningskapacitet 

(institutionell maktkoncentration). Oppositionen var kraftigt försvagad efter att ha 

gjort dåligt ifrån sig i valet som föregick, varefter Menem besatt en majoritet av 

platserna i båda kamrarna. Den svaga oppositionen varken kunde eller gjorde något 

större motstånd. Den 41-sekunder korta debatten som föregick det drastiska beslutet 

att utvidga domstolen är en tydlig indikation på en bristfällig opposition kontra den 

exekutiva makten, vilket resulterade i att domstolens självständighet i sin tur 

underminerades. Detta tillät även Menem att försvaga andra instanser av inomstatligt 

ansvarsutkrävande, bland annat genom att skapa en helt ny tribunal i vilken framtida 

korruptionsmål var tvungna att passera.  

 

Således talar mycket för att maktkoncentrationen i det exekutiva ämbetet i fallet 

Argentina ledde till ett mer bristfälligt ansvarsutkrävande, vilket jag i det följande 
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skall visa sannolikt även påverkade rättsprocessen mot honom. Dessa karaktärsdrag 

var inte närvarande i Costa Rica, vilket talar för teorins förklaringskraft för våra 

“inomfall” i synnerhet och kanske även för korruption mer generellt.14  

Ett grundläggande krav för att det inomstatliga ansvarsutkrävandet skall fungera 

effektivt är att de institutioner som granskar och straffar överträdelser av den 

exekutiva makten tillåts vara självständiga. (O’Donnell, 1998: 117-118) Enligt Joseph 

Raz utgör högsta domstolen den främsta instansen för ansvarsutkrävande och är navet 

i ett rättssäkert samhälle. Självständighet är emellertid även ett krav för att övriga 

ansvarsutkrävande instanser så som ombudsmän, generalåklagare m.m. skall ha 

kapacitet att granska makthavare på ett effektivt sätt. (Stechina, 2008: 54) Även Susan 

Rose-Ackerman överensstämmer i detta påstående och hävdar vidare att 

självständighet är ett grundläggande krav för att de juridiska instanserna 

överhuvudtaget skall kunna motverka korruption. (Ackerman i Transparency 

International, 2007: 15) Såväl domstolen som övriga instanser för ansvarsutkrävande 

försvagades kraftigt av Menems agerande och mycket talar för att detta möjliggjordes 

av hög maktkoncentration.  

 

                                                
14 Värt att tillägga är att den yttersta formen av inomstatligt ansvarsutkrävande besitter kongressens två 
kammare. Den lägre kammaren kan med stöd av ⅔  av kongressledamöter ställa presidenten inför 
riksrätt. Därefter fattar den övre kammaren ett beslut om ev. lagföring. Även i senaten krävs ⅔ av 
rösterna för att presidenten skall avsättas. (Artikel 53, 56, 59)  I teorin hade alltså den lagstiftande 
församlingen möjligheten att ställa Menem inför rätta för den uppdagade vapensmugglingen. Genom 
att tillämpa detta verktyg hade den lagstiftande församlingen delvis kunnat kringgå såväl högsta 
domstolen som den av Menem skapade kriminella tribunalen. Sannolikt hindrade emellertid den höga 
politiska maktkoncentrationen i presidentämbetet detta från att realiseras i praktiken. Faktum är att 
Menem vid tiden för vapensmugglingsskandalens uppdagande besatt ett starkt elektoralt stöd och en 
stark, ej ifrågasatt roll inom partiet. Ett skäl till detta är att Argentina åtnjöt en god ekonomisk 
konjunktur (d.v.s. det motsatta förhållandet som karaktäriserade Alfonsíns tid vid ämbetet) och att 
Menems nyliberala chockdoktrin inledningsvis varit framgångsrik och bidragit till en injektion i den 
argentinska ekonomin. Trots att skandalen uppdagades två månader innan presidentvalet hindrade detta 
inte Menem från att vinna valet med 49,9% av rösterna. I valet till senaten år 1995 vidmakthöll PJ 
absolut majoritet. (Jones, Lauga, León-Roesch i Nohlen, 2005: 62-63)  
 
Oppositionen stärktes år 1997 med skapandet av koalitionen “Alianza TJE” som kammade hem 0,1% 
mer röster i valet till andra kammaren 1997. (Jones, Lauga, León-Roesch i Nohlen, 2005: 93)  
Koalitioner av partier är dock enligt Stechina i regel mindre effektiva som opposition eftersom 
beslutsfattandet måste tas i samråd med andra partier. Den politiska situationen 1989 och framåt 
karaktäriserades i huvudsak av Menems vidmakthållna stöd inom partiet, det peronistiska partiets 
elektora framgångar och interna disciplin. Detta i kombination med oppositionens svaghet under en stor 
del av Menems tid vid ämbetet gjorde att alternativet att ställa presidenten inför riksrätt inte var ett 
alternativ i praktiken. Riksrätt var inget alternativ i Costa Rica då skandalen uppdagades efter det att 
Calderóns mandat löpt ut vilket hindrar en komparation mellan våra fall. Detta till trots anser jag att det 
är värt att nämnas, om än i en fotnot. Trots avsaknaden av jämförelse indikerar även detta sannolikt att 
politisk maktkoncentration och bristfälligt ansvarsutkrävande i samverkan påverkade rättsprocessen 
mot Menem i Argentina.  
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I ett jämförande perspektiv med Costa Rica beträffande idealtyperna 

maktkoncentration och inomstatligt ansvarsutkrävande går det att utröna ett motsatt 

mönster, d.v.s. maktkoncentrationen har varit låg (såväl politisk som institutionell) 

och det inomstatliga ansvarsutkrävandet starkare. Det finns en hel del som talar för att 

framförallt det inomstatliga ansvarsutkrävandet och indirekt att den låga 

maktkoncentrationen varit bidragande faktorer till att rättsprocessen handlades 

snabbare och även ledde till en fällande dom. Detta talar således till fördel för de 

teorier som är under prövning. Detta till trots är det viktigt att hålla i åtanke att Costa 

Rica inte är något rättssäkert paradis och även denna rättsprocess kantades av 

komplikationer. Enligt Fabrice Lehouq är det problematiskt att Costa Rica ofta 

jämförs med andra länder i regionen, eftersom det riskerar att sätta Costa Rica i ett allt 

för fördelaktigt ljus, då regionen i stort tampas med hög grad av korruption och 

bristande rättssäkerhet. (Lehoucq, 2005: 152-153) Trots att Costa Rica överpresterar i 

jämförelse med sina grannländer, finns det mycket kvar i arbetet för ett rättssäkert 

samhälle. Med detta i åtanke kommer jag även att försöka belysa några problematiska 

aspekter som det Costaricanska rättssystemet tampas med.  

 

Till att börja med besitter den costaricanska högsta domstolen i jämförelse med andra 

länder i regionen en hög grad av självständighet (Salazar och Ramos, 2007: 190). 

Enligt Amelia Brenes, utökades graden av självständighet successivt med start år 

1937 i samband med ett par centrala rättsreformer. Även om Brenes framhåller att 

självständigheten inte kom över en natt så var dessa reformer startskottet för en 

successiv konsolidering v den institutionella självständigheten vilken intensifierades 

efter inbördeskrigets slut och 1949-års konstitution. (Brenes, 2016: 89) Ytterligare 

indikatorer som förstärker denna bild är det Rule of Law index som publiceras årligen 

av World Justice Project där Costa Rica når förhållandevis goda resultat (i synnerhet i 

förhållande till Argentina) på de indikatorer som går att koppla till högsta domstolens 

självständighet, effektivitet och den exekutiva maktens begränsningar. Enligt WJP:s 

index “Constraints on Government powers” får Costa Rica år 2016 resultatet 0,78 (där 

1 indikerar hög grad av begränsad regeringsmakt) och Argentina får 0,59. (World 

Justice Project 2016)  

 

Beträffande maktkoncentration i det exekutiva ämbetet och maktbalansen vis a vis 

den dömande makten gick utvecklingen intressant nog åt motsatt håll under Rafael 
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Calderón i jämförelse med vad som skedde i Argentina under Carlos Menem. Ett år 

innan Calderón tillträdde (1989) genomgick högsta domstolen ett av de största 

reformprojekten i Latin Amerika. I detta reformprojekt skapades ytterligare en sektion 

inom högsta domstolen, den s.k. SALA IV vars syfte var att pröva regeringsbeslut 

utifrån konstitutionell grund. (Wilson, Cordero och Handberg i Journal of Latin 

American Studies, 2004: 509) Enligt Wilson, Cordero och Handberg skapade detta en 

mer “aktivistisk” domstol, d.v.s. en domstol som i betydande grad opponerade sig 

emot och begränsade de folkvalda maktgrenarna. Wilson, Cordero och Handberg 

framhåller att domstolen förvisso hade åtnjutit självständighet under en längre tid 

innan reformen men att de spelat en återhållsamt begränsande roll vis a vis den 

lagstiftande och exekutiva makten. En av de huvudsakliga sponsorerna för denna 

reform var Världsbanken vars vilja att sponsra rättssäkerhetsreformer härrörde ur en 

tro på att sådana reformer i sin tur kunde legitimera och framförallt pådriva liberala 

marknadsreformer. Enligt Wilson, Cordero och Handberg fick emellertid reformen en 

motsatt effekt då flera av regeringens beslut som syftade till ökad 

marknadsliberalisering blockerades utifrån konstitutionell grund15. Faktum är att 

under Calderóns tid vid makten var andelen fall som lämnades in mot åtskilliga 

regeringsministerier så hög att en betydande del av regeringens resurser tvingades 

omfördelas till att bestrida fallen varpå handlingsutrymmet för många ministerier och 

således den exekutiva makten kraftigt begränsades. (Wilson, Cordero och Handberg i 

Journal of Latin American Studies, 2004: 509-531)  Utifrån Barry Holmströms ord 

ledde skapandet av Sala IV till ett mer frekvent nyttjande av den “juridiska kanalen” i 

Costa Rica. Istället för att vädja till de folkvalda (exekutiven och den lagstiftande 

församlingen), ökade möjligheterna att istället vädja till den “tredje statsmakten”, 

d.v.s högsta domstolen. Genom detta blev högsta domstolen en allt starkare politisk 

kraft i Costa Rica, på bekostnad av exekutiven. (Holmström, 1998: 14-17) 

 

                                                
15 Författarna ger ett flertal exempel på detta. 1993 bestreds och följaktligen hindrades en liberalisering 
av telemarknaden där det statligt monopolet var konstitutionellt skyddat. Utifrån konstitutionell grund 
bestred de fackföreningar som var organiserade under ICE (Instituto Costaricense de Electricidad ) 
beslutet att tillåta det privata företaget Millicom att tillhandahålla service för mobilnät. Andra exempel 
som ges på högsta domstolens “aktivistiska” roll är bestridandet och det följaktliga förhindrandet av en 
liberaliserad arbetslag, motståndet mot prisregleringar, regeringens budgetbeslut m.m. (Wilson, 
Cordero och Handberg i Journal of Latin American Studies, 2004: 509-531) 
 



 33 

En motsvarighet av Menems beslut att utöka platserna och på andra sätt försöka 

påverka tillsättningen av lojala domare skedde inte i Costa Rica och hade den 

exekutiva makten så gjort är det mycket som talar för att detta effektivt bestridits på 

konstitutionell grund av högsta domstolen. Menems beslut att utöka platserna som 

togs under ett hemligt och oförberett plenarium torde ha stridit mot paragraf 16416 av 

den Costaricanska konstitutionen och en “aktivistisk” och självständig domstol hade 

sannolikt haft kapaciteten att bestrida ett sådant beslut, i synnerhet efter 1989 års 

reform. 

 

Skapandet av “Sala IV” ledde även indirekt till en ökning av rättssystemets 

ekonomiska autonomi.  Enligt konstitutionell lag skall 6% av den nationella budgeten 

åsidosättas åt den dömande makten17. År 1998 allokerades dock enbart 5,75% av 

budgeten varpå högsta domstolen hotade med att begära en appellation av 

generalåklagaren till Sala IV så att den konstitutionellt sanktionerade andelen 

garanterades. Regeringen svarade därför med att höja budgetanslaget i enlighet med 

den konstitutionellt lagstadgade andelen innan en begäran lämnades in. (Wilson, 

Cordero och Handberg, 2004: 528) Utöver att vara en indikation på ett signifikant 

inflytande över den exekutiva makten talar det även för en betydande autonomi vad 

gäller budgeten vis a vis den exekutiva makten. Detta kan jämföras med Argentina där 

budgeten fram till 2003 låg under 3,75% och den exekutiva makten kontrollerade 

såväl budgeten som andra administrativa områden exempelvis befordringar inom 

rättsväsendet, även på federal nivå. (Hammergren, 2007: 272) Enligt Stechina är såväl 

operationell autonomi liksom ekonomisk autonomi viktiga komponenter för ett starkt 

“inomstatligt ansvarsutkrävande”, vilket fångas upp i dimensionerna “operationell 

autonomi” och “ekonomisk autonomi”. (Stechina, 2008: 52-56)  

 

Trots att den ekonomiska självständigheten varit starkare har det argentinska 

rättssystemet fortfarande åtnjutit en stor portion av den totala nationella budgeten, 

                                                
16 Article 164:The Legislative Assembly shall appoint no less than twenty-five alternate Justices, 
selected from a list of fifty candidates submitted by the Supreme Court of Justice. Temporary absences 
of Justices shall be filled by lot by the Supreme Court from the list of alternates. If there is a vacancy 
among the alternate Justices, one of two candidates proposed by the Supreme Court shall be elected at 
the first regular or special session of the Legislative Assembly after receipt of the appropriate notice. 
The law shall specify the term of office and the conditions, restrictions, and prohibitions established for 
regular Justices, which are not applicable to alternates.  
17 Se artikel 177 av den Costa Ricanska konstitutionen.   
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även med globala standarder, dock enbart hälften av vad den costaricanska domstolen 

har. Mycket talar för att den operationella autonomin snarare spelat en större roll än 

den ekonomiska i rättsprocessen gentemot respektive president. Rättsprocessen 

gentemot Menem lyftes av en federal domstol år 2001, d.v.s. två år efter att Menem 

lämnat presidentposten och således inte besatt formell kontroll över befordringar och 

tillsättningar. Genom kontrollen över tjänstemäns befordringar och karriärer kunde 

Menem sannolikt i betydande grad kontrollera incitamenten att driva en rättsprocess 

gentemot honom. Här blir även det faktum att Menem lyckades förlänga sitt 

presidentmandat med fyra år genom 1994 års konstitutionella revision. Denna 

konstitutionella revision var ett resultat av hemliga förhandlingar  mellan f.d. 

president Alfonsín (representant för UCR) och Menem, där Alfonsín förhandlade på 

egen hand, utan sitt partis kännedom18. (Princeton) Denna revision var viktig inte 

minst eftersom det innebar exekutiv påverkan på den interna administrationen 

(operationellt beroende) av domstolarna i ytterligare fyra år. Det är troligtvis inget 

sammanträffande att rättsprocessen gentemot honom inleddes först två år efter det att 

han avträtt. Således bidrog sannolikt Menems fortsatta närvaro vid presidentämbetet 

att rättsprocessen förhalades ytterligare. Motsvarande formella kapacitet att styra över 

högsta domstolens administration äger inte presidenter i Costa Rica utan denna 

institution besitter enligt Salazar och Ramos betydande operativ självständighet i 

hanterandet av sin interna administration. (Salazar och Ramos, 2007: 190-192) 

Amelia Brenes belyser i sin historiska analys över högsta domstolen i Costa Rica ett 

successivt utvecklande av en egen institutionell identitet där den interna meritbaserade 

karriärstegen för jurister blivit mer central än politiska kontakter. Några exempel på 

denna operativa självständighet är interna administrativa regler vilken tillåter 

institutionen att själva styra över löneökningar på enskilda medarbetare med upp till 

10%. Högsta domstolen bestämmer internt även den lista av 25 kandidater utifrån 

vilken den lagstiftande församlingen med ⅔ rösterna, tillsätter nya domare efterhand 

vakanser uppstår. Dessa domare sitter på åtta år men dess mandat förnyas automatiskt 

om inte ⅔ av den lagstiftande församlingen röstar för att avsätta en domare. (Brenes, 

2016: 89-103) Således existerade inte motsvarande kapacitet hos den exekutiva 

makten i Costa Rica att belöna medlöpare och straffa självständiga tjänstemän och 

                                                
18 De hemliga förhandlingarna resulterade i ett formellt kontrakt mellan Menem och Alfonsín vilket är 
känt som “El pacto de Olivos” där respektive part garanterade att inte rösta emot den konstitutionella 
revisionen som krävde ⅔ majoritet i båda kamrarna. (Princeton)  
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mycket talar för att detta kan ha haft påverkanseffekt på de skilda resultaten av 

rättsprocesserna i respektive land och även på korruptionsincitamenten mer generellt.  

 

Detta till trots blottade den segdragna rättsprocessen mot Calderón svagheter inom det 

costaricanska rättsväsendet. Hammergren framhåller att det costaricanska 

rättsväsendet är känt för sin långsamma handläggning av ärenden. (Hammergren, 

2007: 144)  I rapporten “State of the Region” framhålls att ett skäl till den bristfälliga 

effektiviteten var undermålig koordination, samverkan och tydligt ledarskap mellan 

de myndigheter som alla var engagerade i korruptionsutredningen gentemot Calderón. 

När fallet uppdagades aktiverades nio enskilda myndigheter vilket resulterade i fem 

separata utredningsrapporter som överlämnades till det dömande domstolsväsendet. 

Dess gemensamma värde i utredningen var tvivelaktigt. Vidare riskerar aktiveringen 

av flertalet myndigheter och en bristande koordination här emellan att varna den som 

är utsatt för utredning och således stjälpa domstolarnas arbete. (State of the region, 

2008: 336-339) O’Donnell framhåller att rättssäkerhet inte är en produkt av en enskild 

institution utan flera institutioner i samverkan. (O’Donnell, 1998: 118-119) Även 

Scott Mainwaring framhåller olika ansvarsutkrävande myndigheters 

interdependententa förhållande som centralt i att underbygga rättssäkerhet. (State of 

the region, 2008: 336-337) Den bristande samverkan myndigheterna emellan i fallet 

Calderón fick sannolikt negativa effekter på rättsprocessen och en förbättrad 

koordination hade möjligen kunnat effektivisera rättsprocessen. Den bristfälliga 

koordinationen fångas upp av idealtypen “inomstatligt ansvarsutkrävande” och 

dimensionen “rättsverktygens effektivitet”.  

 

En av dimensionerna inom idealtypen “inomstatligt ansvarsutkrävande” lyfter fram att 

den granskande makten måste besitta “rättsliga verktyg som möjliggör för 

bestraffning av överträdelser”. Denna dimension av idealtypen skall i följande stycke 

belysas och prövas på respektive inomfall. 

 

I Argentina besitter medlemmarna i såväl senaten som deputeradekammaren 

straffrihet (artikel 69 och 70). Costa Rica har enbart en kammare men detsamma 

gäller för medlemmarna här (artikel 110). I Argentinas fall har detta kryphål utnyttjats 

av f.d. president Menem. Menem har sedan 2005 varit senator i hemprovinsen La 

Rioja och eftersom en senator väljs på sex år (i Costa Rica väljs medlemmarna i första 
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och enda kammaren på fyra år) har detta givetvis försvårat rättsprocessen mot honom 

eftersom det saknas rättsliga verktyg som möjliggör för bestraffning. Undantag till 

denna regel kan emellertid göras om ⅔ av båda kamrar röstar för att avsätta en 

senator. Fram till 2008 var Menem en högljudd opponent (La Nación beskriver 

honom som en “svuren fiende”) mot de mer vänstervridna ledarna Nestor och Cristina 

Kirchner (2003-2015) som monterade ned delar av hans marknadsliberala arv genom 

flera åternationaliseringar av centrala industrier19. Dessutom var de öppet kritiska mot 

Menems politiska gärning.  

 

Efter 2008 gjordes emellertid en kovändning och Menem gick från att vara en “svuren 

fiende” till att bli en nyckelallierad under återstoden av Kirchnereran och bidrog med 

avgörande röster vid kritiska omröstningar i senaten vilket således gav incitament åt 

de Kirchnertrogna att inte försöka avsätta Menem. (La Nación 13-09-2011). Det är 

svårt att inte tolka detta annat än som ett sätt för Menem att undanhålla sig lagen 

snarare än en personlig ideologisk omorientering. Framförallt med tanke på att år 

2006 avgick den sista av de domare som tillsats under Menems tid vid makten vilket 

rimligen lämnat Menem mer exponerad för åtal. Menems ämbetstid som senator löper 

ut 2017 men det finns inga konstitutionella hinder att bli omvald utan det är således 

främst det vertikala ansvarsutkrävande, d.v.s.i detta fall det argentinska folket bosatt i 

La Rioja som kommer att kunna utkräva ansvar. Tiden börjar hinna ikapp Menem 

men likväl börjar även detta utgöra ett hinder för ansvarsutkrävande. Allt eftersom 

tiden går blir Menem liksom alla andra äldre. Menems ålder är emellertid ytterligare 

ett kryphål som kan utnyttjas, eftersom hänsyn till sjukdom och ålder kan tas vid en 

dom (om straffet överhuvudtaget hinner verkställas innan han dör). Eftersom Menem 

föddes år 1930 och således är över 70 år när domen föll (2013) kommer straffet, om 

det verkställs, att innefatta husarrest. (Clarín, 13-06-2013) Menem var 65 år gammal 

när skandalen uppdagades 1995 men har under den 22-år långa rättsprocessen hunnit 

bli 87-år gammal (2017).  

 

I Costa Rica utnyttjade inte Calderón motsvarande kryphål för att kringgå straff. Även 

om så hade varit fallet hade detta kryphål inte kunnat skänka något avsevärt skydd för 

                                                
19 Exempelvis återförstatligades pensionssystemet, oljebolaget “Yacimientos Petrolíferos Fiscales”, 
Argentinas främsta oljeexploatör, (Reuters 04-05-2012) flygbolaget Aerolineas Argentinas (BBC 18-
12-2008) 
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åtal, vilket rimligen även minskar incitamenten till att utnyttja det. I Costa Rica 

existerar nämligen endast en kammare och valet hit gäller vart fjärde år och inte vart 

sjätte. Vidare kan medlemmar av den lagstiftande församlingen i Costa Rica, enligt 

artikel 107 av konstitutionen, endast bli omvalda en gång. 

 

 

8.   Slutsats  

 

 
Trots att vi bör vara ödmjuka inför vetskapen om att det är svårt att dra generella 

slutsatser från en fåfallsstudie (Teorell, 2007: 268) hoppas jag att det framgått att de 

teorier med rötter i Stechinas doktorsavhandling “Conditions for corruption” stärkts 

då dessa har förmått förklara de skilda resultaten av rättsprocesserna mot två f.d. 

presidenter i Costa Rica och Argentina. Rättsstatens förmåga eller icke-förmåga (och 

aktörers vetskap om denna förmåga) att lagföra korrupt agerande påverkar sannolikt 

även incitamenten att begå korrupta handlingar. Således har analysen förhoppningsvis 

kunnat säga något om incitamentstrukturen till korruption i Argentina och Costa Rica 

mer generellt.  

 

Analysen har gett vid handen att i Argentina har det huvudsakliga problemet i 

rättsprocessen gentemot Carlos Menem varit den bristande självständigheten hos den 

dömande makten.  

 

Denna brist har uttryckt sig på ett flertal sätt som fångas upp i teorin och idealtypen 

om “inomstatligt ansvarsutkrävande” och dess underliggande dimensioner. Analysen 

har också belyst att en viktig faktor till detta sannolikt var en påtaglig politisk och 

institutionell maktkoncentration i det exekutiva ämbetet, vilken möjliggjorde ett 

inskränkande av domstolarnas och övriga ansvarsutkrävande myndigheters 

självständighet. Detta stärker rimligen även sanningshalten i det påstående som 
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framförts av Stechina och en rad andra forskare att den dömande maktens 

självständighet är den mest centrala aspekten av ett rättssäkert samhälle.   

 

I fallet Rafael Calderón har det i analysen framträtt ett motsatt mönster. I Costa Rica 

har det inomstatliga ansvarsutkrävandet varit starkare och såväl den politiska som 

institutionella maktkoncentrationen varit lägre. En motsvarande inskränkning av 

domstolarnas självständighet skedde inte vilket sannolikt tillät för ett starkare 

inomstatligt ansvarsutkrävande. Efter det att Calderón avträtt fanns inte heller 

motsvarande möjlighet att försöka ta en plats i den lagstiftande församlingen och 

inneha denna post på obestämd tid och således undgå straff. I Argentina utnyttjade 

Carlos Menem detta kryphål. Costa Rica står emellertid inte utan utmaningar i 

framtiden. Den segdragna rättsprocessen vittnar om en bristande effektivitet vad 

gäller det inomstatliga ansvarsutkrävandet. Analysen indikerar dock att problemet 

huvudsakligen inte har sina rötter i bristande självständighet hos domstolsväsendet, 

vilket har varit fallet i Argentina. Analysen indikerar snarare att bristfällig 

koordination mellan de olika myndigheterna som ansvarade för 

korruptionsutredningen mot Calderón sannolikt var en viktigare förklaringsfaktor här.  

 

En eventuell brist i Stechinas teori är att det inte görs någon analytisk åtskillnad på 

vad jag har valt att kalla “politisk” och “institutionell” maktkoncentration. Jag har i 

analysen av inomfallen försökt att belysa vilken av dessa aspekter av begreppet 

“maktkoncentration” som åsyftas, vilket jag hoppas har bidragit till att ge teorin mer 

slagkraft och tydlighet. Om ni läsare håller med om vikten av denna analytiska 

åtskillnad kan en sådan distinktion med fördel utnyttjas i framtiden. En analytisk 

distinktion av begreppet öppnar vidare upp för en analys av hur institutionell och 

politisk maktkoncentration samverkar samt vilken aspekt av maktkoncentration som 

är mer relevant i en given kontext. Denna studie har dock inte gjort anspråk på att 

utreda detta närmare.  
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9.  Avslutande diskussion 
 

I det följande kommer jag i korthet att försöka lyfta fram det, som enligt mig teorierna 

inte lyckas fånga upp och även ge några rekommendationer för vidare forskning.   

 

9.1  Politiska aktörer som sociala apor  

Teoriernas emfas ligger på funktionssättet i vad som möjligen kan kallas för mer 

“synliga“ fenomen; institutioner så som högsta domstolen, kongressen, senaten, 

ombudsmän m.m. och dess maktrelation vis a vis den exekutiva makten och dess 

förmåga att begränsa den senare genom sanktioner eller hot om sanktioner av olika 

slag. Detta tror jag är ett rimligt angreppssätt utifrån studiens ontologiska 

utgångspunkt, d.v.s. att aktörer ses som nyttomaximerande utifrån en 

vinst/kostnadskalkyl. Logiken här är att om kostnaderna för korrupt beteende ökar, 

minskar följaktligen incitamenten. Styrkan i de institutioner som granskar makten styr 

därför i betydande grad även incitamenten för korruption. Problemet med denna 

ontologiska utgångspunkt är att den är något “mekanisk” i hur den ser på aktörer och 

institutioner. Sannolikt styrs den sociala varelse som människan är, även av kulturellt 

och socialt betingade krafter som den snäva modellen av människan som rationell 

nyttomaximerare inte förmår fånga upp. Denna skiljelinje har länge präglat den 

institutionella forskningen20 och givit upphov till olika institutionella angreppssätt  

(Taylor och Hall, 1996: 3-19).  

 

Vad som har kommit att kallas “sociologisk institutionalism” uppfattar “institutioner” 

och “aktörer” annorlunda från “rational choice institutionalism”. March och Olsen 

beskriver exempelvis institutioner som “normativa kapslar” som bär på trossystem, 

kunskap, uppfattningar, värderingar och etablerade praktiker. (Rosamond, 2000: 118) 

Ur ett sådant perspektiv kan fokus exempelvis ligga på hur institutionell kultur formar 

aktörers beslutsfattande utifrån vad dessa aktörer uppfattar som socialt accepterat 

beteende och hur dessa aktörer genom detta beteende, samtidigt konstituerar dessa 

institutioner. I direkt polemik med “rational choice institutionalism” påpekar 

                                                
20 Se exempelvis Peter Hall och Rosemary Taylor “The three new institutionalisms” (1996), för en 
genomgående presentation och analys av de olika institutionella perspektiven.    
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sociologiska institutionalister att institutioner förmår forma vad aktörer 

överhuvudtaget uppfattar som “rationellt beteende”. En central fråga i sociologisk 

institutionalism är vad som tilldelar legitimitet och social acceptans av vissa 

institutionella arrangemang. Vart någonstans går källan för denna legitimitet att finna 

och hur tar den sig uttryck i aktörers praktiska agerande?  (Taylor och Hall, 1996: 13-

19).  

 

Jag tror att man utifrån detta perspektiv förmår finna många intressanta 

frågeställningar som framtida forskare kan ta sig an. Några exempel på frågor hade 

kunnat vara:  

● Är det mer socialt accepterat i vissa länder att den folkvalda regeringen inskränker på 

de organ som representerar det inomstatliga ansvarsutkrävandet? Om så är fallet, vad 

är roten till denna “variation i social acceptans”? 

● Skiljer sig värderingar, trossystem m.m. åt mellan länder som Costa Rica och 

Argentina?21  

● Hur uppfattar politiska aktörer i dessa länder sig själva och sin omgivning? 

● Leder en politisk kultur formad av “caudillismo”, “personalismo” och/eller 

“movimentismo” till bristfälligt inomstatligt ansvarsutkrävande?  

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
21  
Utan att på något sätt göra anspråk på att ha funnit svar på ovanstående frågor eller för den delen bevisa 
en variation i värderingar och politisk kultur har jag under skrivandet av denna uppsats stött på 
indikationer på sådana variationer. Exempel på detta skulle kunna vara när Argentinas president Carlos 
Menem 1994 besvarade en journalist om varför han valt att utöka platserna i högsta domstolen:  
“Varför ska jag vara den första presidenten på 50-år som inte har sin egen domstol?” (Menem i 
Prillaman, 2000: 111, min översättning) Cirka ett år senare efter detta uttalande och två månader efter 
det att vapensmugglingsskandalen uppdags blir Carlos Menem omvald till president. I samband med att 
korruptionsskandalen Caja-Fiscal i Costa Rica tas upp till domstol under pågående 
presidentsvalkampanj väljer Rafael Calderón att avbryta sin kandidatur med motiveringen att: “När en 
viktig tribunal dömer en, då besitter man inte auktoritet att begära röster” (Rafael Calderón i La Nación 
08-05-16, min översättning)  Ovanstående citat och mycket korta jämförelse indikerar kanske en 
skillnad i hur politiska aktörer uppfattar sig själva och sin omgivning, hur de värderar och ser på 
inomstatliga ansvarsutkrävande formella institutioner och på det exekutiva ämbetet. Dessutom kanske 
skillnaden även indikerar en tolerans vad gäller korruption på hög politisk nivå i Argentina som inte 
motsvaras i Costa Rica?   
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