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Abstract 
 
The aim of the study is to examine how the executive leadership and the decision-making process 

are shaped by the leadership environment in a transition democracy as Venezuela. The questions 

I intend to answer are: What kind of leadership environment surrounds the leadership and what 

kind of consequences does it have on the leadership and the decision-making process in 

Venezuela? To answer my questions I will use the literature: Political Leadership in Liberal 

Democracies (Elgie, Robert 1995, London: Macmillian), together with the method “The cultural 

determinist school of history” by Tomas Spencer, later reproduced by Kellerman. The leadership 

environment provides unique opportunities for a leader to gain control over the decision-making 

process. Institutional structures and the needs of the society are major parts in determining how 

the political leadership is exercised. In Venezuela, charismatic President Hugo Chávez is head of 

the executive branch. The President enjoys great executive power that has diminished the role of 

the legislature. The policy of a more governmental controlled economy and direct democracy, 

based on populism has led to a more polarized society. Both historical and socio cultural failures 

have benefited the presidency. The “partyarchy” is abolished and has been replaced by a 

personalized policy-making process. The tendency is a leadership environment with a 

consolidation of the extended power within the executive, and a decision-making process outside 

the traditional institutional structures that favours the executive. 
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1 Inledning  
Sydamerika som länge varit präglat av auktoritära system har efter hand utvecklat mer 

demokratiska och pluralistiska styren. Venezuela har historiskt ansetts vara en av de mer stabila 

demokratierna i Sydamerika. När Hugo Chávez valdes till president första gången 1998 

markerade det en ny politisk utveckling, och en övergång från ett konsoliderat demokratiskt 

tvåpartisystem till ett demokratiskt flerpartisystem med en mer personifierad förd politik. Hugo 

Chávez har setts som en person som konsoliderar makten kring sin person och den venezolanska 

staten. Hans intima samarbete med Cuba och Fidel Castro och nära umgänge med stater som 

Kina och Ryssland har medfört att många i omgivningen höjt sina ögonbryn. Dessa förbindelser  

samt att Chávez bestämt sig för att nationalisera viktiga industrier har lett till spekulationer om att 

han driver Venezuela mot antingen ett autokratiskt eller ett kommunistiskt styre. Det politiska 

ledarskapet är beroende av de grundläggande institutionella strukturerna som statskicket, 

konstitutionen, partisystem, externa aktörer samt krav från samhället. Jag finner det intressant att 

titta närmare på den ledarskapsomgivning som Chávez utövar sitt ledarskap inom. Främst för att 

se hur utövandet av ledarskapet utformas genom dessa strukturer. Ämnet är statsvetenskapligt 

intressant att titta närmare på, för att kunna urskilja i vilken riktning den politiska omgivningen 

går, och vad det får för konsekvenser på ledarskapet samt i förlängningen de beslutsprocesser 

som utövandet av ledarskapet medför. 

 

 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ledarskapet utformas av ledarskapsomgivningen i 

en övergångsdemokrati. För att kunna genomföra undersökningen väljer jag två frågeställningar, 

där den ena är beskrivande och den andra behandlar kausalitet. Frågeställningarna jag vill besvara 

är följande: Vad är det för ledarskapsomgivning som omgärdar utövandet för det politiska 

ledarskapet och vad får den för konsekvenser på ledarskapet och beslutsprocessen i Venezuela? 
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1.2 Metod och material 
1.2.1 Metod 
Min frågeställning kommer att besvaras genom användandet av metoden kvalitativ 

innehållsanalys. Teorin skall ses som ett verktyg för att besvara frågeställningen samtidigt som 

jag prövar den i mitt fall för att se om den verifieras eller falsifieras beroende på det resultat jag 

får fram. Alltså samtidigt som jag använder min teori kommer jag också att testa den parallellt. 

Teorin utgår från den kultur deterministiska synen på hur ledarskap formas. Nämligen att det är 

opersonliga, sociala och kulturella krafter som avgör historiens gång. En individ har bara en 

obetydlig inverkan på dessa krafter. Individuella ledare är produkter av den tidsanda de lever i. 

Genom att göra en deduktion, som innebär att man drar en logisk slutsats, som betraktas som 

giltig om den är logiskt sammanhängande1, kan man se om teorin (hypotesen) stämmer överens 

med min slutsats. Att se om teorin är verifierbar eller falsifierbar är inte själva huvudmålet med 

undersökningen, utan syftar istället till att ge klarhet i hur pass användbar den är för vidare 

forskning inom samma område. Därför skall prövningen av teorin ses som bakomliggande. I 

analysen kommer det inte explicit att stå om teorin kan verifieras eller falsifieras. Istället 

behandlas teorins tillämpningsförmåga i slutsatsen. Min undersökning har två delar. Först en 

deskriptiv del som verkar som ett underlag för vidare analys. För att kunna nå fram till ett 

tillfredsställande resultat och svar på mina frågeställningar söker jag sedan ett kausalt samband 

eller en korrelation. Alltså en förändring i ledarskapsomgivningen måste ske för att det skall bli 

en förändring på utövandet av ledarskapet och beslutsprocessen.  

 

En innehållsanalys används då tillvägagångssättet består i att kvantifiera, alltså mäta eller räkna 

vissa företeelser i en text. Grundtanken är att kvantifiera någonting utifrån ett specifikt 

forskningssyfte.2 Jag skall använda mig av en  kvalitativ innehållsanalys som syftar till att göra 

en analys där inget räknas eller mäts. Undersökningen är kvalitativ men jag kommer ändå att 

kvantifiera något, då jag genom kvalitativa tolkningar kommer att mäta det politiska ledarskapets 

utformning. I min kvalitativa textanalys kommer jag att titta på innebördsaspekten: vad texterna 

säger. Detta gör jag genom att välja ut ett material som jag finner relevant för min undersökning. 

                                                
1 Thurén, Torsten. 1993, Vetenskapsteori för nybörjare. Runa Förlag. Sid. 23 
2 Bergström, Göran och Boréus Kristina (red) 2005, Textens mening och makt, Metodbok i samhällsvetenskaplig 
text- och diskursanalys. Andra upplagan. Studentlitteratur, Lund. Sid 44 



  3  

Materialet skall vara av varierad art som vetenskapliga artiklar, publikationer och litteratur. Jag 

väljer att använda mig av flera olika typer av källor för att på så sätt kunna urskilja ett mönster 

som kan ge ett resultat till min undersökning. Urvalet av materialet har skett i åtanke med det jag 

ämnar att undersöka. Eftersom min metodologiska utgångspunkt handlar om att titta på 

innebördsaspekten i materialet är det av vikt av att det är differentierad. Materialet jag har valt 

förmedlar olika ståndpunkter med likartad inriktning för att jag skall kunna få en allsidig bild av 

det som undersöks. De olika ståndpunkterna kan ha sina uttryck i oberoende forskning eller mer 

polariserade ståndpunkter där innehållet har en klar agenda. Det är upp till mig att göra en 

innehållsanalys som förmedlar en klar bild av det som skall undersökas. Texterna kan undersökas 

interpersonellt där man får fram på vilket sätt de olika texterna förmedlas till sin mottagare; 

frågande, vädjande eller befallande. Jag kommer att analysera texterna manuellt och det ger 

utrymme till mer komplicerade tolkningar och bedömningar än en kodifiering med en dator. 

Innehållsanalys är lämpligt för att finna mönster i större material. Jag använder mig av material 

om Venezuela som har en tidsrymd som sträcker sig från 1998 till 2006. När jag analyserar 

materialet kan jag se om det finns något mönster eller jämföra texterna över tid för att komma 

fram till en slutsats. Innehållsanalysen har som inriktning sitt ursprung ur den empiriska 

vetenskapssynen. Det som söks i en text är företeelser som uttrycks explicit. Min studie 

behandlar maktrelationer, och för att innehållsanalysen skall kunna säga något om detta, beror i 

allra högsta grad på den forskningsfråga man ställer. En innehållsanalys ger en god överblick 

över ett större material och underlag för jämförelse men inget givet resultat.3  

 

Synpunkter på metod 

Innehållsanalyser är således en god metod för att finna mönster i lite större sammanhang. Men en 

manuell innehållsanalys, som jag genomför, har sina begränsningar om materialet som skall 

analyseras är av för stor omfattning. Det positiva är att en kvalitativ analys ger möjligheten till 

mer avancerade tolkningar och bedömningar. En negativ konsekvens av en manuell 

innehållsanalys är det faktum att man blir låst vid ett tillvägagångssätt som används under hela 

analysen.4 Detta innebär att jag i min undersökning tittar jag på texternas innebörd för att finna ett 

                                                
3 Ibid. Sid. 84 
4 Ibid. Sid 85 
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större mönster. Eftersom jag då på förhand har bestämt mig för att titta på ett specifikt fenomen 

kan andra aspekter i texten som skulle kunna vara av värde, riskeras att inte mätas.  

 

1.2.2 Material 
Materialet som används kommer från tidigare forskning och dokument om den politiska 

situationen i Venezuela. Materialet är av varierad art då det består av publikationer, artiklar och 

litteratur. De flesta artiklar som finns ute har genomgående haft en subjektiv prägel lutande åt en 

kritisk hållning till Chavez ledarskap och maktutövande. Det märks inte minst bland de artiklar 

som är skrivna av skribenter med anknytning till västvärlden. Litteratur som behandlar 

Latinamerika har det varit vanskligt att finna. Utbudet är undermåligt och dåligt uppdaterat. 

Undersökningen besvaras dock främst av publikationer och artiklar. Att hitta statsvetenskapligt 

material om Venezuelas politiska processer har varit relativt enkelt. Men eftersom Venezuela är 

så politiserat så är det nödvändigt att vara extra vaksam på det som skrivs. Skribenterna och 

författarna har en klar agenda över hur de ser på den politik som bedrivs i Venezuela. Som 

statsvetare skall man förhålla sig objektiv till det material man undersöker. Jag har försökt hitta 

en god balans och försökt hålla mig opartisk så gott det går när jag läst och analyserat texterna.  

 

1.3 Reliabilitet 

För en innehållsanalys är tolkningsaspekten en reliabilitetsfråga. Nogrannhet är av stor vikt. Min 

undersökning använder sig av sekundärkällor. Därför är det viktigt att bedöma om materialet har 

hög eller låg reliabilitet, alltså om det är pålitligt. För att få en hög reliabilitet är det av vikt att få 

fram material från flera olika källor som kommer fram till samma slutsats och som är 

representativt. Den insamlade informationen måste ha hög trovärdighet. Eftersom jag använder 

mig av sekundärkällor skulle det kunna ge en lägre trovärdighet, för mig som skall analysera 

materialet, än om jag gjorde studien med primärkällor. När uppgifterna gått från primär till 

sekundärkälla har det skett en tradering. Trovärdigheten av traderingen beror på 

omständigheterna, vilken slags berättelse det handlar om och hur detaljerad information man vill 

ha i sin undersökning.5 Göran B. Nilsson hävdar att en uppgift i en sekundärkälla aldrig får 

användas för att styrka en primärkällas uppgifter, och genom det omvandla det till ett faktum.6 

                                                
5 Thurén, Torsten 2005, Källkritik. Andra upplagan. Liber. Sid. 65 
6 Ibid. Sid. 53 
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Men samtidigt är inte kravet på oberoende absolut. Det kan komma i konflikt med tiden. 

Glömska över tid kan förvrida sanningen hos primärkällan mer än traderingen. Göran B. Nilsson 

anser därför att samtida andrahandskällor är att föredra framför sentida förstahandskällor.7 Min 

förförståelse om Venezuela och utövandet av ledarskapet kan också påverka reliabiliteten, 

eftersom min förmåga att tolka och analysera materialet aldrig kan vara fullständigt objektiv.  

 

1.4 Validitet 

Validitet kan beskrivas som att en mätmetod är valid om den faktiskt mäter det som den är 

avsedd att mäta.8 Eftersom jag gör en undersökning som inte använder sig av räknande eller 

mätande, handlar validitetsfrågan om huruvida undersökningen man genomför verkligen besvarar 

den fråga man har för avsikt att besvara. Jag tittar på politiska processer i Venezuela genom att 

göra en  innehållsanalys av mitt material. Det är en valid metod eftersom den undersöker de 

politiska processerna. Validitesproblem kan uppstå då ord som är vaga förekommer. Inom min 

undersökning kan ordet ledarskapsomgvining vara ett vagt uttryck. Därför är det viktigt att 

konkretisera och tydliggöra mina utsagor om begreppet. För att bedöma innebörden behövs det 

relativt komplicerade bedömningar och mycket diskurskännedom.9 Diskursen 

(ledarskapomgivningen) måste få spela en viktig roll och det begränsar det material som skall 

analyseras i undersökningen. 

 

1.5 Tidigare forskning 

För min undersökning har jag inte påvisat någon liknande tidigare forskning om 

ledarskapsomgivningen och dess påverkan på ledarskapsutövningen. Jag har använt mig av 

material som behandlar de olika delarna av ledarskapsomgivningen. Ellner, Steve 2003, The 

contrasting variants of the populism of Hugo Chávez and Alberto Fujimori tar upp det faktumet 

att direktdemokrati kan försvaga ett partidominerat styre och i förlängningen partierna själva. Det 

leder till ett hyperpresidentiellt system. Alltså ledarskapsomgivningen, som dels består av partier, 

försvagas och det får en direkt effekt på ledarskapsutövandet, som är den frågeställning jag ämnar 

söka svar på. Jag kan använda mig av Ellners tes till att beskriva en maktförskjutning inom den 

venezolanska politiken. DiJohn Jonathan 2005, The political economy of antipolitics and social 

                                                
7 Ibid. 
8 Ibid. Sid. 34 
9 Ibid. Sid. 81 
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polarisation in Venezuela 1998-2004. Crisis states research program, har i sin undersökning 

kommit fram till att populismen är av-institutionaliserandet av den politiska auktoriteten. 

Ledarskapsutövandet får alltså en än mer personlig och framträdande roll då missnöjet med 

institutionerna kan leda till en populistisk ledare. Jag kan använda mig av det DiJohn har kommit 

fram till i uppsatsen, eftersom ledarskapsomgivningen innefattar institutionella strukturer, t ex 

som tidigare nämnts partier, men även den lagstiftande makten. Uppsatsen kommer att visa att de 

äldre institutionernas misslyckande ledde till en populistisk politik som senare bidrar till en ny 

ledarskapsomgivning, som är av-institutionaliserad och gynnar den högsta politiska 

ledarskapsutövningen och dess möjligheter att influera beslutsprocessen. Det är en vital punkt för 

min undersökning då den ger svar på min frågeställning.  

 

 

1.6 Avgränsning och disposition  

Området som jag undersöker är brett och jag kommer att avgränsa mig till att endast titta på 

händelserna efter att Hugo Chávez kom till makten från 1998 till 2006 samt implementeringen av 

den nya konstitutionen samma år. Anledningen till avgränsningen är att jag skall undersöka de 

politiska, institutionella och sociala fenomen, som inträffade i och med den nya politiska 

ordningen, för att sedan kunna se hur ledarskapet utövas. Tidigare historiska händelser som 

inträffat ges sparsamt utrymme, och finns med mest som ett komplement för att understödja vissa 

skeenden jag ämnar ta upp i undersökningen. Eftersom jag har begränsat tidsspannet så vänder 

jag mig i uppsatsen till läsare som har viss erfarenhet av venezolansk politik.   Det officiella 

namnet på staten; Bolivarianska republiken Venezuela, förminskas till enbart Venezuela. 

Dispositionen kommer att ha följande utseende. Inledningsvis presenterar jag en bakgrund för 

teorin som innefattar aspekter på hur en ledare kan agera. Därefter presenteras själva teorin. 

Själva huvudteorin sorterar under rubriken ledarskapsomgivningen. Kapitel 4 behandlar 

bakgrunden till de institutionella områdena och Chávez politiska gärningar. Påföljande avsnitt är 

själva analysen som avslutas med en slutsats om den politiska ledarskapsomgivningen och dess 

konsekvenser på ledarskapsutövningen och ledarskapsprocessen. Uppsatsen avslutas med en 

reflektion.  
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2 Bakgrund teori 
Eftersom teorin behandlar det yttersta politiska ledarskapet är det nödvändigt att ge en definition 

av den. Harrop, Hague och Breslin definierar den verkställande makten som toppen av det 

politiska skiktet inom statsmakten. Den har till uppdrag att styra nationens intressen, övervaka 

hur politiken genomförs, samla stöd för sina mål samt utöva ledarskap under ceremoniella och 

krisartade former.10 I liberala demokratier kan den verkställande makten vara presidentiell, 

parlamentarisk eller semi-presidentiell.11 I Venezuela utgörs den verkställande makten av 

presidenten. Shugart och Carey (1992), von Mettenheim och Rockman (1997) påvisar tre 

egenskaper hos den presidentiella verkställande makten.12 
• Presidenten väljs i allmänna val (vilket ger legitimitet). 

• Fastställda ämbetsperioder för presidenten och parlamentet, den ena kan inte fälla den andre. Detta för 

att förebygga godtycklig maktutövning. 

• Presidenten leder statsmakten och  gör också utnämningar till nyckelposter inom den. 

 

2.1 Politiska ledare: Ambitioner och ledarskapstyper 

Teorin kommer att ta upp att institutionella strukturer delvis bestämmer både ambitioner och 

typer hos politiska ledare, samt även förmedlar den inverkan som samhällets krav har på 

beslutsprocessen. Därför anser jag att det är relevant att ge en bild av hur dessa ambitioner och 

ledarskapstyper kan gestalta sig. Varje ledare har en unik ledarstil som utmärker just deras sätt att 

leda. Den politiska processens utformning kan se olika ut beroende på ledarstil.13 Därför är det 

motiverat för väljare att vid val utse en ny företrädare som anses vara mer lämpad att hantera den 

politiska omgivningen än sin föregångare. Det finns två infallsvinklar, som är utmärkande hos 

ledaren som har sin inverkan på beslutsprocessen; dels den politiska ledarens ambitioner och dels 

typ av ledarskap.14 Olika ledare har olika slags ambitoner. Syftena och målen kan variera. 

Variationerna kan ha en effekt på beslutsprocessen då ledarens fokus på dess tillvägagångssätt 

skiftar. Presidenter och premiärministrar kan besluta att föra en så kallad yttre eller inre politik.15 

Yttre politik syftar till områden som berör försvars- och utrikespolitik. Även frågeställningar om 

                                                
10 Hague, Harrop, Breslin , 2000 (svenska utgåvan), Styrelseskick och politik Nya Doxa, Sverige.  Sid. 399 
11 Ibid. 
12 Ibid. Sid. 402 
13 Elgie, Robert. 1995. Political Leadership in Liberal Democracies. London: Macmillian. Sid. 9  
14 Ibid.  
15 Ibid. 
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konstitutionella frågor sorterar under denna kategori. Den inre politiken behandlar inhemsk 

politik. En ledares ambitioner inom dessa båda områden avgör dennes historiska avtryck inom 

den politiska sfären. En ledare som har ambitionen att sätta ett stort avtryck har en vision av att 

fullfölja den politiska agenda som är uppsatt. Dessa ledare har karaktären av att vara innovativa. 

Ledare med lägre ambitionsnivå har istället en agenda som utmärker att de är mindre 

reformistiska och använder sig av en mer neutral politisk linje.16 

Politiska ledare särskiljs inte enbart på grundval av den ambitionsgrad de besitter, utan även hur 

dessa ambitioner kommer till uttryck. Varje ledare har en unik karaktär men samtidigt ett likartat 

uppträdande inom ämbetet. Uppträdandet tar sin utgångspunkt ur vilken slags ledarskapstyp 

presidenten eller premiärministern är. Genom empiriska observationer är det möjligt att 

identifiera vilken typ av ledare personen är.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16 Ibid. Sid. 10 
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3 Teori 
I inledningen skrev jag att bedömare hävdar att Venezuela drivs mot kommunism och att Chavez 

konsoliderar makten kring sin egen person. Huvudteorin för min undersökning är tagen ur en bok 

som har titeln: Political Leadership in Liberal Democracies (Elgie, Robert 1995, London: 

Macmillian). Huruvida Venezuela är en liberal demokrati går åsikterna isär om. Teorin förutsätter 

att det existerar en verkställande, lagstiftande och dömande makt samt oppositionella partier. Den 

venezolanska statsbildningen passar in på de här kriterierna med hänvisning till att resultatet av 

1999 års folkomröstning om konstitutionen, medförde att densamma gick igenom. Där fastslogs 

att Venezuela är en federal republik där den verkställande makten utövas av presidenten, den 

lagstiftande av nationalförsamlingen och att det därtill även finns en dömande makt och 

oppositionella partier.17 Jag anser att teorin är relevant för att Venezuela svarar mot de kriterier 

som passar in på teorin utan att närmare kommentera om Venezuela är en liberal demokrati. Det 

är inte heller syftet med den här undersökningen. 

 

Ledarskapsomgivningen 

Den teori jag använder mig av är: The cultural determinist school of history, fritt översatt till: 

Den deterministiska kulturella historieskolan.  

    Teorins grundare var Herbert Spencer (1873), men denna utvecklades senare av Kellerman 

(1986). Kulturella determinister utgår från att det är opersonliga sociala och kulturella krafter 

som avgör historiens gång. En enskild individ har bara en obetydlig inverkan på dessa krafter. 

Individuella ledare är produkter av den tidsanda de lever i. Omgivningen kring ledarskapet där  

ledarna verkar, formar deras handlingar, och därför kan de inte sätta sin personliga prägel på de 

historiska skeendena.18 Kritiken mot teorin har belyst att den antar att individer är maktlösa och 

skulle agera likadant inför en likartad situation.19 

   Teorin utvecklades av Kellerman (1986). Presidenter och premiärministrar handlar innanför 

komplexa politiska institutionella strukturer och krav från samhället.20 Den generella synen på 

politiska institutioner är att de utgör “spelets regler”.21 Vad som ingår i dessa regler kan ses från 

                                                
17 Svenska National Encyklopedin nätupplaga: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=341034 
18 Ibid. Sid. 6 
19 Ibid. 
20 Ibid. Sid. 13 
21 Goodin, E Robert, Klingeman, Hans- Dieter. 1996. A new handbook of political science. Oxford university press. 
Sid. 145 
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två perspektiv - formella och informella regler. De senare är inte formaliserade som lagar eller 

andra skrivna regleringar. De utgörs dels av rutiner, seder, vanor, sociala normer och kultur. 

Formella regler däremot samlar individer och reglerar deras maktutövande genom reglering, som 

skapas genom beslutsprocesser av en eller flera aktörer. Aktörerna är formellt legitimerade att 

inneha sådan makt.22 Samhällets krav är en del av den politiska kulturen som innefinner sig i en 

stat. Pye (1995, sid. 965) definierar politisk kultur som “summan av de grundläggande 

värderingar, känslor och kunskaper som ger form och innehåll åt politiska processer”.23 Den 

politiska kulturen  som Elgies samhälliga krav kännetecknas av, är den deltagande politiska 

kultur där medborgarna tror att de kan bidra till systemet och samtidigt påverkas av det.  

 

3.1 Institutionella strukturer 
Institutioner spelar en viktig roll i hur det politiska ledarskapet utövas. Institutionella strukturer 

bestämmer delvis ambitioner och typer hos politiska ledare och förmedlar den inverkan som 

samhällets krav har på beslutsprocessen. Det finns enligt Elgie tre aspekter på den institutionella 

strukturen som är grundläggande för beslutsprocessen. 
•  Resursstrukturen inom den verkställande makten i den centrala statsmakten 

•  Resursstrukturen mellan den verkställande makten i den centrala statsmakten och andra grenar och nivåer 

        av statsmakten 

•  Resursstrukturen inom och mellan politiska partier 

 

3.1.1 Resursstrukturen inom den verkställande makten i den centrala statsmakten 

Presidenters och premiärministrars möjligheter att influera beslutsprocessen beror till viss del på 

resursstrukturerna inom den verkställande makten i den centrala statsmakten. Strukturen inom 

den verkställande makten är påverkad av det tillvägagångssätt som är brukligt när ledare tillträder 

och avgår från ämbetet. I ett presidentiellt system, där ledarna är direktvalda genom allmänna val, 

personifieras ledarskapet inom det verkställande. Ledaren gynnas i beslutsprocessen. Tvärtemot 

är det vid parlamentariska system, där ledaren väljs av en majoritet i parlamentet. Utövandet av 

ledarskapet blir där mindre personifierat.24 Presidenter åtnjuter relativt stor säkerhet som 

innehavare av ämbetet. Riksrätt eller åtal, som är ovanligt, är de enda grunderna för avsked. Av 

                                                
22 Ibid.  
23 Hague, Harrop, Breslin, 2000 (svenska utgåvan) , Styrelseskick och politik. Nya Doxa, Sverige. Sid 132 
24 Elgie, Robert. 1995. Political Leadership in Liberal Democracies. London: Macmillian. Sid. 14 
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den orsaken kan en president koncentrera sig på det politska maktutövandet och samtidigt 

fokusera på att bli återvald om den möjligheten ges. I ett parlamentariskt system sitter ledaren 

kvar vid makten så länge personen har stöd i parlamentet.  

Konstitutioner bestämmer maktdelningen i det politiska systemet. De institutionaliserar formella 

bestämda resurser och restriktioner.25 Samtidigt som de påverkar resursstrukturen inom den 

verkställande makten strukturerar de upp ledarskapsprocessen utanför sfären. Innanför det 

verkställande drar ledaren nytta av de konstitutionella resurserna eller erfar de restriktioner som 

även finns. Resurserna innefattar områden som att utse eller avskeda ministrar och bestämma 

dagordningen i regeringar. Restriktionerna kan i vissa stater omfatta förbud mot ministerstyre 

över departement och dels ratificering av beslut som regeringen fattat innan de har behandlats av 

den lagstiftande makten. Konstitutionella regler hjälper till att strukturera upp relationerna mellan 

den högsta politiska ledaren, ministrar, regering och riksdag.26 Generellt sett, ju större och mer 

specifik konstitutionell makt en president eller premiärminister åtnjuter, desto större är 

möjligheten att kunna kontrollera beslutsprocessen.27 

  Resursstrukturen inom den verkställande makten baseras även på den internationella position 

som landet erhåller. De ekonomiska resurserna, naturtillgångar och inte minst militära resurser 

avgör ledarens potentiella spektrum att agera på. Utan tvivel så bestämmer dessa resursers 

storlek, ledarens betydelse på världsscenen. Är landet innehavare av tunga militära resurser som 

kärnvapen är det påtagligt att det kommer få politiska implikationer både på ett internationellt 

och nationellt plan.28  
  

3.1.2 Resursstrukturen mellan den verkställande makten i den centrala statsmakten och 

andra förgreningar och nivåer av statsmakten 

Att se relationerna mellan verkställande och lagstiftande makt, domstolarnas roller och makten 

hos de subcentrala enheterna av statsmakten, är vitalt för att se hur presidenter och 

premiärministrar påverkar beslutsprocessen.29 Relationen mellan verkställande och lagstiftande 

makt har sin problematik hos frågeställningen om den lagstiftande makten ska ha rätt eller inte att 

kunna avsätta ledaren i landet. Vad som avgör är den konstitutionella delen, dvs om 

                                                
25 Ibid. Sid. 15 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 Ibid. Sid. 17 
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konstitutionen tillåter den lagstiftande makten att agera. Relationen mellan den verkställande och 

lagstiftande makten bestäms informellt och internt inom partipolitiken snarare än formella 

sammansättningar (King, 1976).30 Beslutsprocessen påverkas dock av faktorer, som makten hos 

lagstiftande kommittéer oberoende om det existerar en eller två verkande lagstiftande kamrar. 

Betydelsen av valsystem vid parlamentariska val och länken till det politiska ledarskapet kan 

tyckas ha en underordnad roll. Valsystemet kan dock skapa incitament  för politiska ledare att 

uppföra sig på ett lämpligt sätt.31 

   Domstolarnas roll kan ha inverkan på ledarskapsprocessen. Högsta domstolen eller liknande 

instanser bör tas hänsyn till. Där domstolen har befogenhet att korrigera lagstiftning genom 

juridiska processer kommer inte ledare inom den verkställande makten att vara fri att forma 

innehållet efter egna ändamål. Domstolarna har då en central roll inom den politiska policy 

utövningen genom att verka som hinder för de politiska ledarna.32 

   Relationen mellan den centrala statsmakten och subcentrala enheter är betydelsefullt för studier 

om politiskt ledarskap. Man kan se en grundläggande distinktion hos olika system. De kan vara 

federala, regionala och enhetliga. I det federala systemet är autonomin hos de subcentrala 

enheterna bred. Politiska ledare på central nivå ges restriktioner för att utöva politiska 

beslutsprocesser och lagstiftning på den lägre nivån. Det enhetliga systemet är dess motsats där 

den centrala statsmakten har det övergripande ansvaret för den politik som bedrivs på subcentral 

nivå. Mellantinget till dessa system ligger i det regionala systemet. Det regionala styret, som är 

tillsatt genom allmänna val, kan dock ha restriktioner inom policyutövningen. En generell regel 

för de olika systemen är att begränsningarna som ställs mot presidenten och premiärministern är 

större i federala system än de som ställs mot likvärdiga ledare i regionala system. Båda systemen 

sammantaget är restriktionerna större i jämförelse med ett enhetligt system.33 

 

3.1.3 Resursstrukturen inom och mellan politiska partier 

Politiska partier, som politiska ledare ingår i, kanske är den resurs som är mest betydelsefull 

(Jones, G.W, 1991, sid. 164).34 Strider mellan partier bestämmer en del huruvida konstitutionen 

visar en riktig bild av hur makten ser ut inom den verkställande makten, eller om den lagstiftande 

                                                
30 Ibid.  
31 Ibid. 
32 Ibid. 
33 Ibid. Sid. 18 
34 Ibid. Sid 19 
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makten agerar som kontrollant av den verkställande. I länder där partier är politiskt 

institutionaliserade aktörer är partierna högt motiverade att verka inom det politiska systemet. 

Detta är både av godo och onda.35 Hur politiskt ledarskap i ett land utövas beror bl. a. på om den 

politiska ledaren är ledare för sitt parti. Om presidenten eller premiärministern är partiledare 

erhåller personen en viktig ledarskapsresurs. Andra partimedlemmar som även figurerar inom 

regerings- och parlamentsområden är ofta mer än välvilliga i dessa fall att följa sin ledares 

direktiv.  Är presidenten eller premiärministern också den ledare som grundat partiet blir 

underkastelsen än mer påtaglig.36 Där ledaren inte är partiledare uppstår det mer konkurrens om 

den centrala makten och det medför att ledaren kan bli tvungen att ändra sina ambitioner och 

skifta ledarskapsstil. För den organisatoriska strukturen i ett parti är enhetlighet och konsensus 

viktiga pelare för utövandet av ledarskapet. Partier med ett fraktionssystem möter mer konkurrens 

och utövandet av ledarskapet kan bli lidande när det uppstår oenigheter. I parlamentariska system 

är det fundamentalt med stöd inom den lagstiftande makten. En ledare har generellt sett ett bättre 

utgångsläge för att få igenom sin policy om personen har en majoritet i parlamentet och leder en 

majoritetsregering. Det presidentiella ledarskapet är sannolikt till viss del beroende på om de 

presidentiella och lagstiftande majoriteterna överensstämmer.37 

 

3.2 Samhällets krav 
De samhälliga kraven har stor betydelse för ledarskapsutövandet och beslutsprocessen. De 

påvisar de utmaningar ledare ställs inför främst från externa aktörer. Den här aspekten av 

ledarskapsomgivningen kan delas in i tre olika element: 
• Det historiska bagaget som ledare ärver 

• De mottagna sociala attityder de möter 

• De ständigt föränderliga delar av de opinionskrav som de är tvungna att reagera på 

 

3.2.1 Det historiska bagaget  

Politiska ledare handlar inom ett system som har en historia och som utformar resultaten i 

beslutsprocessen. Historien matar den institutionella omgivningen som ledarna möter (King, 

                                                
35 Ibid. 
36 Ibid. Sid. 19 
37 Ibid. Sid. 20 
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1994, sid.159-61).38 I demokratier som nyligen upplevt autokratiska regimer tenderar man att 

minska politikers makt i ett försök att minimera risken för ett nytt autokratiskt styre och 

konsolidera demokratin. I motsatt förhållande kan det i en demokrati med ett ostabilt styre vara 

möjligt för politiker att implementera nya reformer för ett till synes enklare styre.39 Om en stat 

har en tradition av ”stora” ledare skapar det en press på de nuvarande att ta efter eller överträffa 

sina föregångare. I stater med tradition av revolutioner kan populära attityder vara mer skeptiska 

till politiska ledare och mindre inställsamma till personligt styre.40 Den historiska betydelsen för 

beslutsprocessen och det politiska maktutövandet kan ställas åt sidan temporärt då kortsiktiga 

opinionskrav tar överhand. Men de historiska faktorerna väger ändå tyngst och är avgörande för 

strukturernas bildning.41 

 

3.2.2 Sociala attityder 

Sociala attityder får sitt uttryck genom politiska särintressen inom valmanskåren. 

Ledarskapsprocessen påverkas av dess struktur. De politiska särintressena är undantagslöst en 

viljeyttring hos olika grupper inom samhället och tar sin form inom de politiska partier som är 

dess representanter. Särintressen kan vara baserade på klasstillhörighet som utgör två block. 

Beslutsprocessen inom det systemet präglas då av motsatser. I ett mer fragmenterat system kan 

beslutsprocessen innehålla mer förankrade procedurer.42 Särintressena kan ändras beroende på 

valmanskårens vilja att stanna kvar hos det parti som de är representerade av. Stora förändringar 

hos valmanskåren är dock ovanliga och strukturerna är väl cementerade. 

 Sociala attityder kan också få sitt uttryck genom aktivitet hos intressegrupper. 

Ledarskapsprocessen kan påverkas av sådan verksamhet. I vissa länder kan intressegrupper vara 

en formell del av regeringens beslutsprocesser. Möjligheten finns att de konsulterar 

representanterna på ett regelbundet manér. När intressegrupper har inflytande och kan påverka 

den politik som förs minskar handlingsutrymmet för politiker inom vissa områden.43 Det motsatta 

råder när intressegrupper inom andra länder istället har en minimal inverkan på beslutsprocessen. 

Deras inverkan kan vara sporadisk eller sektoriserad. Politiska ledare kan välja att ignorera dessa 

                                                
38 Ibid. Sid. 21 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
42 Ibid. Sid. 22 
43 Ibid. 
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gruppers krav, men bara till den grad då det inte är lönsamt längre att ställa dessa grupper utanför 

beslutsprocessen. I båda fallen kan intressegrupper ha en betydande inverkan på 

beslutsprocessen.  

 

3.2.3 Opinionskrav 

Att svara på kortsiktiga opinionskrav som eventuellt uppstår inom systemet är en av de viktigaste 

uppgifterna politiska ledare har. Kraven som kan visa sig i olika former kan skapa en 

ledarskapsomgivning som antingen bistår eller förhindrar ledare att försöka få kontroll över 

beslutsprocessen. Vid krig eller hot från en yttre kraft skapas en kollektiv rädsla som i sin tur kan 

personifiera beslutsprocessen. Ledaren är tvingad att svara på detta krav som kan ge utrymme för 

politiska reformer eller konstitutionella förändringar. I motsats kan kortsiktiga opinionskrav som 

en ekonomisk nedgång eller social oro leda till en maktminskning för politiska ledare. De 

reformer som funnits på dagordningen kan vara omöjliga att genomföra. Det finns dock inget 

konsekvent mönster för sådana exempel. Den generella synen är att kortsiktiga opinionskrav 

erbjuder systemet en dynamik som har potential att förändra de relativt fasta formerna av 

ledarskap i ett land.44  

 

3.3 Sammanfattning teori 

Teorin utgår från att det är opersonliga, sociala och kulturella krafter som avgör historiens gång. 

En individ har bara en obetydlig inverkan på dessa krafter. Individuella ledare är produkter av 

den tidsanda de lever i. Omgivningen kring ledarskapet, som ledarna verkar i, formar deras 

handlingar och därför kan de inte sätta sin personliga prägel på de historiska skeendena. 

Ledarskapsomgivningen i den teoretiska utgångspunkten består av två element: Institutionella 

strukturer som rör relationen mellan den verkställande makten och andra institutioner, samt 

samhällets krav som beskriver utomstånde aktörers inverkan på ledarskapet. 

 

I undersökningen kommer jag att använda mig av de institutionella strukturerna och  

samhällskraven för att kunna besvara mina frågeställningar. För att nyttja teorin på optimalt sett 

för min undersökning måste jag begränsa antalet aspekter som går att titta på. När det gäller de 

institutionella strukturerna kommer jag att titta på konstitutionen, den internationella positionen 

                                                
44 Ibid. 
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och relationen mellan verkställande och lagstiftande makt samt relationerna mellan partierna i 

den lagstiftande makten samt Chávez ledarroll. Av de samhälliga kraven tittar jag närmare på den 

historiska betydelsen för ledarskapet, oppositionella grupper och externa aktörers påverkan som 

kan personifiera en beslutsprocess. 

 

3.4 Teorikritik  

Som tidigare nämnt så har kritiken mot teorin behandlat det faktum att den antar att individer är 

maktlösa och skulle agera likadant inför en likartad situation. Jag vill förstärka den kritiken 

genom att betona att politiska ledare är en del av det politiska systemet. De är en produkt av den 

och vid makten är möjligheterna att förändra det politiska spelrummet god. En ledares karaktär är 

en stor avgörande faktor. I synnerhet inom det presidentiella systemet där ledarskapet är knuten 

till personen. Jag tycker också att själva teorin kan tillämpas på stater som  inte är ”liberala” 

enligt Elgie. Svårigheten ligger i att bedöma vilka stater som kan karaktiseras som ”liberala”, dvs 

vilka faktorer man bör ta hänsyn till. Kellerman använder sig av faktorer som att det skall finnas 

ett system som innefattar en verkställande, lagstiftande, dömande makt, oppositionella partier och 

intressegrupper. Ett sådant system kan man finna i stater som är konservativa och socialistiska. 

Fast då måste man väga in andra faktorer som Kellerman glömmer, t ex i vilken grad staten 

tillämpar frihandel och främjandet av mänskliga fri- och rättigheter. Kellerman verkar tro att om 

bara en stat är ”liberal” så kommer dessa faktorer per automatik, men det är bara att läsa 

rapporter från Amnesty International för att nå slutsatsen att så inte är fallet. När man tittar 

närmare på de olika elementen, som utgör institutionella strukturer och samhälliga krav, ser man 

att Elgies sätt att definiera dessa element är för generellt öppna. I litteraturen skriver Elgie att det 

är “samhällets behov” som utgör en av ledarskapsomgivningens pelare. Jag valde att ändra det 

till samhällets krav eftersom de kan man finna i ett samhälle. Behov är mer av individuell art och 

väldigt luddigt därför. Under det tredje samhälliga kravet använde jag mig av uttrycket 

opinionskrav. Elgie uttryckte det som “populära begär”. Jag anser att populära begär är diffust 

och helt malplacerat i sammanhanget.  Det ger en  missvisande bild av sammanhanget då jag 

anser att populära begär kan ses som något en ledare kan ta i beaktning men inte svara på. 

Opinionskrav däremot har en större förankring då en ledares politiska utrymme är beroende av 

dessa. 
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4 Bakgrund 
I bakgrunden kommer jag att presentera mitt empiriska material som sedermera är föremål för en 

analys. Undersökningen har inte som fokus att titta närmare på Hugo Chávez som person, utan 

den ledarskapsomgivning han verkar i. Men likväl är det dock nödvändigt med en presentation  

av hur han kom till makten och hur han har reformerat konstitutionen. Den politik som förs i 

Venezuela uppfattas som väldigt knuten till Hugo Chávez. Därför är det av intresse att gå in lite 

närmare på hans politiska gärningar och den omgivning som han verkar inom. Bakgrunden 

beskriver de reella institutionella strukturerna och samhälleliga kraven i Venezuela som teorin tar 

upp. De samhälleliga kraven presenteras under avsnittet 4.1 och de grundläggande strukturerna i 

en ledares omgivning: statsskicket, konstitutionen och partisystemet, under 4.2. För att inte 

tidsspannet skall vara för stort begränsar jag mig till tiden mellan 1998-2006. 

 

4.1 Hugo Chávez och politiken  

Hugo Rafael Chávez Frías organiserade ett eget politiskt vänsterparti, Movimento V [Quinta] 

República (MVR), och ställde upp i presidentvalet 1998. Den politiska agendan var noggrant 

planlagd. Han skulle framstå som en outsider inom politiken, obefläckad av korruption och en 

mästare på ”antipolitik” (Roberts 2003a, 37).45 Han presenterade sig själv som alternativet till det 

tvåpartisystem (Pacto Punto Fijo), som dominerat venezolansk politik. Acción Democrática 

(AD), landets äldsta politiska parti, tidigare vänsterinriktat, numer mittenparti, och Comité de 

Organización Política Electoral Independiente (COPEI), kristdemokratiskt parti med rötter i 

studentrörelsen samt starka intressegrupper som kyrkan, militären, det privata näringslivet, de 

intellektuella och arbetsmarknadens parter.46   

   För att tydliggöra skillnaderna i landet och skaffa sig ett brett stöd drog han distinktionen 

mellan hans utseendemässiga likheter till de marginaliserade i samhället och över- och 

medelklassens likheter till den politiska eliten i landet. Där den besuttna klassen utgjordes till 

största delen av den vita spanskättade minoriteten. Chavez däremot med sitt indianska och svarta 

blod representerade majoriteten i landet.47 Samtidigt såg han klasstrukturerna som ett 

                                                
45 Syr, Jennifer 2005, Examine the Evidence on Social Polarization: Venezuela Society Before and After the Election 
of Hugo Chávez. LACC Working paper series Sid. 5 
46 Svenska Utrikesdepartementet, Venezuela, tjugoförsta århundradets socialism?  
 http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/94/41/84118ef1.pdf 
47 Ellner Steve 2003, The contrasting variants of the populism og Hugo Chávez and Alberto Fujimori. United 
Kingdom. Cambridge University Press. Sid 146 
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nollsummespel, vilket innebär att den enes vinst blir den andres förlust.48 Veckorna innan 

presidentinstallationen lanserade Chávez ett projekt som titulerades ”Plan Bolívar 2000”. Idén 

var att mobilisera militären till att arbeta med projekt tillsammans med kommunala grupper för 

att förbättra den sociala infrastrukturen genom att bygga skolor och vägar.49 Hugo Chávez intog 

befattningen som Venezuelas president den 2 februari 1999. Två månader tidigare hade 

presidentvalet ägt rum. Chávez fick 56,2 % av rösterna.50 I det första talet han höll kungjordes att 

han hade för avsikt att skriva på ett dekret för en nationell folkomröstning. Folket skulle 

bestämma om det skulle hållas ett val för att skapa en nationell församling, vars uppgift var att 

göra ett utkast till en ny konstitution. I april 1999 genomfördes folkomröstningen och ja-

kampanjen segrade med 88 % av rösterna. I juli samma år genomfördes valet till församlingen. 

Chávez lojala grupper och anhängare (Chavistas) ställde upp som oberoende och fick 119 av 131 

platser och 91 % av rösterna. I december ratificerades den nya konstitutionen i en andra 

folkomröstning med siffrorna 71 % för och 28 % emot. Den nya konstitutionen medförde att det 

utlystes ett nyval till presidentposten i juli år 2000. Chávez utökade sitt stöd upp till 60 % av 

rösterna.51 Sedan 2001 har landets företagarorganisation i allians med flera fackförbund försökt 

tvinga bort honom från presidentposten, bl.a. genom strejker och lockouter. Allt för stor statlig 

inverkan på näringslivet i allmänhet och oljeindustrin i synnerhet är skälet till missnöjet.  Den 11 

april 2002 genomfördes en statskupp, men Chávez som fortfarande stöddes av armébefälen, 

återinsattes inom 48 timmar.52 

   Missnöjet med Chávez blev allt mer intensivt och för att förstärka kravet på hans avgång utlyste 

fackföreningsrörelsen en generalstrejk. När strejken började störa oljeutvinningen satte Chávez in 

militär för att säkra oljeleveranserna. I maj 2003 träffades representanter från den venezolanska 

regeringen och oppositionen för att skriva på en överenskommelse för ett referendum om Chávez 

framtid som president, helt i ordning med skrivelserna i den nya konstitutionen. Lagen föreskrev 

att det krävdes att 20 % av de registrerade väljarna skrev under en petition för att få till stånd en 

misstroendeomröstning. 15e augusti 2004 genomfördes sedan omröstningen vars utgång var i 

favör till den sittande presidenten. The Cartercenter som observerade valet fastslog att 
                                                
48 Ibid. 
49 Gott, Richard 2001. In the shadow of the liberator, Hugo Chavez  and the transformation of Venezuela. London  
New York: Verso Sid. 177-78 
50  Ibid. Sid. 153-54 
51 Ellner Steve 2003, The contrasting variants of the populism og Hugo Chávez and Alberto Fujimori. United  
Kingdom. Cambridge University Press. Sid. 143 
52 Svenska Nationalencyklopedin nätupplaga: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=575293 



  19  

komplikationerna var minimala och att resultatet skulle respekteras.53 Den 31e oktober samma år 

hölls guvernörs- och borgmästarval runtom i nationen. Vinsten i misstroendeomröstningen gav 

ett uppsving för Chávez vars stödkandidater fick kontroll över 20 av 22 poster.54 Den 

utrikespolitiska doktrin Chávez för är hård mot västidealen i allmänhet och USA i synnerhet. 

Neo-liberalistisk politik anser han vara 2000- talets imperialism eftersom ekonomiskt skuldsatta 

stater måste föra en ekonomisk politik som tillfredsställer långivarna.55 Därför vänder Chávez sig 

gärna till stater som Kina, Kuba, Ryssland och Syrien, dvs. regimer som inte för en neo-liberal 

politik och som också står till vänster politiskt sett, eller alternativt har tvivelaktiga demokratiska 

processer samt slutligen stater som är tänkbara motpoler till USA. Den alternativa politiken som  

kallas Bolívarism har Chávez implementerat genom den Bolívarianska revolutionen. De centrala 

delarna i denna politik är: antiimperialism, deltagande demokrati, lika distribution av oljeintäkter 

och eliminering av korruption. Den 3 december under innevarande år (2006) äger presidentval 

rum. Hugo Chávez popularitet har dalat men oppositionen har inte lyckats att utse en kandidat 

med större karisma än Chávez.  

 
4.2 Institutionella grundstrukturer 

En politisk ledares möjligheter att verka beror på utformningen av grundstrukturer såsom 

statsskicket, konstitutionen och partisystemet. Som teorin tar fasta på är relationen mellan 

verkställande och lagstiftande makt, konstitutionella privilegier- och restriktioner samt  

partisystem, viktiga institutionella strukturer. De  bestämmer delvis ambitioner och typer hos 

politiska ledare och förmedlar den inverkan som samhällets krav har på beslutsprocessen. 

 
4.2.1 Statsskicket  

 Bolivarianska republiken Venezuela är republikens konventionella namn, som är en hyllning till 

statens grundare och befriare Símon Bolivar.56 Enligt den nya konstitutionen från 1999 är 

Venezuela en federal republik bestående av 22 delstater och ett federalt distrikt samt därtill 335 

kommuner. Delstaterna är självbestämmande i en rad frågor, men de måste följa republikens 
                                                
53 Cartercenter.  http://www.cartercenter.org/documents/1837.pdf   
54 Officiella valmyndigheten i Venezuela: Consejo Nacional Electoral, http://200.109.120.13/regionales2004.php,  
http://www.cne.gov.ve. Utförlig statistik vid val. 
55 Sylvia D Ronald & Danopolus P Constantine: The Chávez phenomenon: political change in Venezuela. Third  
world quarterly, vol 24. Carafax Publishing. Sid. 71 
56 Svenska Nationalencyklopedin Nätupplaga.: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=132556 
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lagar och författning och är helt beroende av federala medel. Decentralisering sker dock 

(asymmetriskt) då de lokala institutionerna står mer för resurserna och förvaltningen av lokal 

service.57 Den verkställande makten utövas av presidenten, som väljs för en mandatperiod på sex 

år. Med möjlighet till direkt omval ges mycket stora maktbefogenheter. Presidenten är både stats- 

och regeringschef och överbefälhavare. Presidenten sköter även utrikespolitiken. Presidenten har 

också rätt att utlysa undantagstillstånd och att upplösa nationalförsamlingen i vissa situationer. 

Presidenten har också en vicepresident och ett kabinett där ministrarna tillsätts och avsätts av 

presidenten. Den lagstiftande makten utövas av nationalförsamlingen (Asamblea Nacional), som 

består av en kammare med 167 platser. Ledamöterna väljs på fem år i allmänna val i delstater 

proportionellt mot deras folkmängd. Indianminoriteter i Venezuela har rätt till tre 

representanter.58  

 Under 1999 inleddes en omfattande reformering av domstolsväsendet. Korruptionen var utbredd 

och förtroendet var obefintligt. Nästan hälften av alla landets domare avsattes i en stor 

utrensning, och den gamla högsta domstolen ersattes 2000 med en ny, Tribunal Supremo de 

Justicia. I december 2004 utsåg nationalförsamlingen 17 nya domare till Högsta domstolen. 

Antalet domare utökades därmed från 20 till 32, och ledamöterna väljs för en tolvårsperiod. 

Oppositionspartierna protesterade mot utnämningarna och tillsättandet av domare i vad de såg 

som en politisering av domstolsväsendet. Regeringen motiverade beslutet med att 

domstolsväsendet behövdes effektiviseras.59 Genom författningen har också två nya maktcentrum 

etablerats inom den venezolanska staten, dels ett republikanskt moralråd (Consejo Moral 

Republicano), där chefen för landets riksrevisionsverk, riksåklagaren och justitieombudsmannen 

ingår och vars funktion är att se till att författningen efterlevs, dels en ny valmyndighet (Consejo 

Nacional Electoral).60  

4.2.2 Konstitutionen 

Författningen är ett resultat av det omfattande reformarbete som anfördes av Hugo Chávez. 

Chávez hade målet att förändra Venezuela i grunden och detta har bl.a. lett till att både landets 

                                                
57 Stevens, Andrew 2006, Local government in Venezuela overshadowed by strong centre, CityMayor Government:  
http://www.citymayors.com/government/venezuela_government.html 
58 CIA nätupplaga: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ve.html 
59 Landguiden, Länder i fickformat: http://80-www.landguiden.se.till.biblextern.sh.se/ 
60 Svenska Nationalencyklopedin nätupplaga. http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=341034 



  21  

och författningens officiella namn ändrats till "Bolivarianska republiken Venezuela" resp. 

"Bolivarianska författningen" för att hedra statens grundare Símon Bolivar.61 Eftersom 

konstitutionen är så pass omfattande redovisas den inte här i sin helhet. De delar jag väljer att 

fokusera på är utdrag som rör statsapparaten och ledarskapsomgivningen. Den fullständiga 

versionen som visas på spanska och engelska kan betraktas och studeras på Símon Bolivar 

studiecentrums hemsida62 eller vid Gobierno de Venezuela (officiell sida på spanska).63 

Konstitutionen har utvidgat presidentens makt. Mandatperioden förlängdes från fem till sex år 

med möjlighet till omval (tidigare var återval endast möjligt 10 år efter senaste mandatperioden). 

Presidenten har rätt att på egen hand upplösa parlamentet med ett dekret. I motsatt riktning har 

medborgarna makt att återkalla presidenten innan mandatperioden har löpt ut. Vad som krävs är 

att 20 % av de registrerade väljarna skriver under en petition för att rösta om en avsättning. I 

republiker är maktfördelningen traditionellt delad på tre olika grenar, en verkställande, 

lagstiftande och dömande makt. Konstitutionen i Venezuela gav rum för ytterligare två 

maktcentra.  

Väljarnas makt vars intressen representeras av en valmyndighet (Poder Electoral) sorterar under 

nationella valrådet (Consejo Nacional Electoral). Deras uppgift är att som oberoende övervaka 

val på nationell, kommunal, statlig och federal nivå. Medborgarnas makt (Poder Ciudadon) är 

femte grenen och utgör ett slags maktcentrum som skall verka för medborgarna. Ombudsmannen 

(Defensor del Pueblo), den allmänna åklagaren (Fiscal General) och kontrollgeneralen (Control 

General) är till för att representera och försvara medborgarnas mellanhavande mot den statliga 

makten och den korruption som kan förekomma inom den. I ett försök att byta ut den centrala 

”partihierarkin” togs det statssubventionerade stöd bort som hade hjälpt de dominerade partierna 

att bygga hierarkiska organisationer.64 Samtidigt återinfördes den proportionella 

representationsvallag som normalt tillåter en mer differentierad representation. Istället stärktes 

kontrollen av partihögkvarter; partiledarna bestämde kandidatlistorna, som i sin tur blev 

ansvariga inför ledarna snarare än inför valkretsen.65 De ekonomiska partierna i konstitutionen 

bibehöll skyddet för privat äganderätt, men staten skall ha ett ansvar för det sociala 

                                                
61  Ibid. http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=132556        
62 Símon Bolivar studiecentrum. http://www.bolivar.se/sidor/front.html 
63 http://www.constitucion.ve/. Sidan är länkad från Venezuelas ambassad i USA där en inofficiell översättning av 
konstitution på engelska finns. 
64 McCoy Jennifer L. Demystifying Venezuela’s Hugo Chávez. Journal of Democracy 1999 
65 Ibid. sid. 70 
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välbefinnandet hos sina medborgare. Detta inkluderar rätten till sjukvård och boende. Även 

oljeindustrin föll under nationell kontroll då konstitutionen skyddar den mot privatisering. Andra 

sektorer är dock tillåtna. Centralbankens autonomi minskades då den förpliktigades att rapportera 

till den nationella församlingen.  

Konstitutionen definierar nationell säkerhet som inte enbart försvar av konstitutionen i sin 

egenhet, utan även ekonomiska, sociala, geografiska, miljö- och militära affärer. Nationell 

säkerhet är ett nyckelbegrepp som en president eller general möjligen kan använda sig av för att 

legitimera militär inblandning.66 Konstitutionen ger militären rätt att rösta. Samtidigt har den 

civila kontrollen minskat. Tidigare hade senaten kontroll över militären och dess förehavanden, 

för ett mer civilt inflytande. Militära frågor hade blivit politiserade och behövde mer offentlig 

insyn. Förändringen till en kammare ledde till att nationalförsamlingen inte fick kontrollen över 

militären. Som även getts tillåtelsen att ta del av den polisiära administrationen och dess 

utredningar.67 Kritik mot konstitutionen handlar om vad den utelämnar eller inte skyddar. Den 

privata sektorn opponerar sig mot att konstitutionen minskar arbets- och social säkerhet. Vidare 

så får konstitutionen kritik för att stärka den centrala och presidentiella makten. Presidenten kan 

återkalla lagförslag genom referendum och nationalförsamlingen har befogenhet att ge 

presidenten obegränsat antal dekret till lagförslag.68 

 
4.2.3 Partisystemet 

Innan 1999 års konstitution hade Venezuela ett tvåpartisystem (Pacto Punto Fijo) som utgjordes 

främst av två partier, som dominerat venezolansk politik. Acción Democrática (AD) och Comité 

de Organización Política Electoral Independiente (COPEI). Det första parlamentsvalet (165 

platser) med den nya proportionella representationsvallagen ägde rum i juli år 2000. Chávez parti 

Femte Republikanska rörelsen (Movimiento V [Quinta] República) och stödgrupper; Social 

Demokrati (Por la Democracia Social), ursprungsbefolkningen och andra fick 108 platser. 

Oppositionen; Demokratisk Action (Acción Democrática), COPEI (Copei - Partido Social 

Cristiano de Venezuela) och andra fick 57 platser.69 I december 2005 hölls det senaste valet till 

                                                
66 Corrales. Javier 2000. Hugo Chávez plays íimon says. Democracy without opposition in Venezuela. A Cultural  
Review 2.2. Hopscotch Sid. 6 
67 McCoy Jennifer L. Demystifying Venezuela’s Hugo Chávez. Journal of Democracy 1999 Sid. 70 
68 Ibid. 
 
69 CIA world fact book 2002 http://www.faqs.org/docs/factbook/print/ve.html 



  23  

parlamentet. Chávez parti och dess anhängare: Femte Republikanska rörelsen (Movimiento V 

[Quinta] República), För Social Demokrati (Por la Democracia Social), Hemland för Alla (Patria 

para Todos), Folkets Väljarrörelse (Movimiento, Electoral del Pueblo), Venezuelas 

Kommunistparti (Partido Comunista de Venezuela), Venezolansk Folklig Union (Unión Popular 

Venezolan) vann alla platser (utökat till 167 st) sedan de största oppositionella partierna; 

Demokratisk Action (Acción Democrática), COPEI (Copei - Partido Social Cristiano de 

Venezuela), Rättvisa Först (Primero Justicia), Projekt Venezuela, (Proyecto Venezuela) och Ny 

Tid (Un Nuevo Tiempo) valde att bojkotta valet med förevändningen att valmyndigheten var 

korrumperad.70 Endast 25 % av de registrerade röstade. Oppositionen förkastade valet och ansåg 

att det var illegitimt med ett så lågt röstdeltagande. Regeringen däremot försvarade rättvisan i 

röstförfarandet och observatörer från EU framförde sitt godkännande och beskrev valet som 

rättvist och transparent.71 Invändningar kom dock från USA som hade reservationer angående 

genomförandet.72 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
70 BBCworld, Nätupplaga: http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/4506508.stm 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
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Analys 
I analysen kommer jag att ta upp den teoretiska utgångspunkten och koppla den samman med det 

empiriska materialet, dvs. den bakgrund som skildrades i kapitel fyra. I teoridelen tog jag upp de 

institutionella strukturerna innan de samhälleliga kraven. I analysen kommer dock de 

samhälleliga kraven att ligga före de institutionella strukturerna. Dels för att de samhälliga kraven 

har haft en påverkan på förändringar på de institutionella strukturerna. Dels för att underlätta för 

läsarens möjligheter att förstå och kunna urskilja ledarskapsomgivningens påverkan på 

ledarskapsutövandet och beslutsprocessen. De variabler jag har för avsikt att identifiera och 

analysera är de som beskrevs i sammanfattningen i teorin. Av de samhälleliga kraven tittar jag 

närmare på den historiska betydelsen för ledarskapet, oppositionella grupper och externa aktörers 

påverkan som kan personifiera en beslutsprocess. För de institutionella strukturerna kommer jag 

att titta på, konstitutionen, den internationella positionen, relationen mellan verkställande och 

lagstiftande makt och slutligen relationerna mellan partierna i den lagstiftande makten och 

Chávez ledarroll. 

   

5.1 Samhällets krav 
 

5.1.1 Ett ledarskapsutövande baserat på historiska misslyckanden 

Historien ger den institutionella omgivning som ledare möter (King, 1994, Sid. 159-61).73 Vid 

valet 1998 hade gränsen för fattigdom nått över 50 % av befolkningen och inflationen var runt 30 

% samtidigt som priset på olja sjunkit dramatiskt.74  Den venezolanska politiken som dominerats 

av COPEI och AD förkastades av väljarkåren som ville se ett slut på korruptionen och ett 

inbringande av nya konstitutionella regler för en ny ekonomisk och politik ordning.75 Det 

politiska systemet kollapsade och det var under dessa förutsättningar Chávez gick till val. 

Venezuela har varit en av Sydamerikas mest stabila demokratier, men det ostabila styret som 

föregick valet 1998 gav upphov till förändringar som karakteriserades av ”antipolitiska” 

strömningar. I en sådan omgivning är det möjligt för politiker att implementera nya reformer för 

ett till synes enklare styre. Chávez ”anti-politico” var en politisk valplattform, som syftade till att 

                                                
73 Elgie, Robert. 1995. Political Leadership in Liberal Democracies. London: Macmillian. Sid 
74 McCoy Jennifer L 1999. Chávez and the end of ”Partyarchy” in Venezuela. Journal of Democracy Sid. 2 
75 Ibid. 
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förenkla styret i landet som kännetecknats av klientilism och elitstyre. En politisk ordning som 

ogillades av den stora majoritet som levde i fattigdom. Chávez använde en populistisk retorik, 

som appellerade till de marginaliserade. Han talade om att avskaffa  det hegemoniska system som 

gynnade de två traditionella partierna och deras dominans över kongressen, den dömande makten 

och fack- och bondeföreningar. Med denna strategi vann han de röster som krävdes och det 

utrymme som behövdes för att genomföra reformer.76 

    Populismen är i politiska termer, av-institutionaliserandet av den politiska auktoriteten.77 

Mellanliggande institutioner som politiska partier, fackföreningar och den lagstiftande makten 

har en relativt obetydlig roll när det kommer till att legitimera maktbefogenheter och 

verkställandet av politik.78 Man kan finna två tolkningar av begreppet, antingen att man är emot 

demokrati som institutionerna vilar på eller att det finns ett missnöje mot dem som har makten 

över institutionerna. I Venezuelas fall var många av Chávez anhängare skeptiska till demokratin 

och missnöjda med det politiska styret inom institutionerna. Missnöjet var utspritt socialt 

heterogent, vilket tyder på att den populism Chávez spelade på hade en bred förankring. Men 

missnöjet var snarare ett uttryck för den illa omtyckta politik som fördes än ett stöd för Chávez 

(Weyland 2003, 825-6).79 Misstroendeomröstningen 2004 visar att de institutionella problemen 

består men i annan skepnad. Det folkliga mandat som Chávez administration sitter på är skört. Så 

länge majoriteten av befolkningen känner att situationen inte är sämre än tiden innan 

genombrottet 1998 sitter dock administrationen säkert. Den politiska historien i Venezuela har 

inte lyckats producera några lämpliga politiska motståndare. Flerpartisystemet som Chávez 

personifierat är så pass nytt och den gamla ordningen är inte att föredra så det existerar inga 

egentliga alternativ för regimskifte. Det demokratiska underskottet är stort med tanke på att 

endast 25 % röstade i 2005 års val till Nationalförsamlingen som bojkottades av oppositionen. 

Den institution som skapades (valmyndighet, Consejo Nacional Electoral) för att reda upp 

historiska oklarheter kring val anklagades av oppositionen för att vara korrupt.80 Den 

institutionella omgivning som Chávez möter har varit och är präglad av korruption, men han 

verkar i ett land vars befolkning levt länge under demokratiska förhållanden. Att 75 % av de 

                                                
76  DiJohn Jonathan 2005, The political economy of antipolitics and social polarisation in Venezuela 1998-2004.  
Crisis states research program. Sid. 4 
77  Ibid. Sid. 1 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
80 BBCworld Nätupplaga: http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/4506508.stm 



  26  

röstberättigade inte gick till valurnorna 2005 var en missnöjesyttring som är helt legitim i god 

demokratisk ordning. Det politiska maktutövandet och formerna för beslutsprocesserna kan ses 

som gynnsamma för regimen men har en historik förankring som berörd part inte kan bortse från. 

En ledare kan inte gå bortom ett lands politiska institutioner och vädja till befolkningen för en 

direkt demokratisk ordning. Det riskerar att radikalisera ”folket” och leda landet till en 

”katastrofal kollaps”.81 

 

5.1.2 Ett utvidgat ledarskapsutövande genom externa aktörer 

Den venezolanska politiken utgörs av ett fragmenterat system. I en stat där politiken är 

personifierad ges den traditionella partibildningen litet utrymme. De olika viljeyttringarna tar inte 

sitt enhetliga uttryck genom de politiska partierna. Som nämnts tidigare var det media, 

intressegrupper och fackföreningar som stod för den oppositionella viljeyttringen som föranledde 

statskuppen 2002. Intressegruppers inflytande över beslutsprocessen kan ses som tudelat. 

Fackföreningar har mindre influens på den politik som förs och regimen utestänger elitistiska 

ekonomiska element som landägare, mediemoguler och överklassen. De dominerar den 

opposition som verkar (inte i parlamentet dock) mot regimen. Administrationen, som vänder sig 

till de andra grupperna i landet, har inga svårigheter att utestänga dem från beslutsprocessen. 

Intressen som kan ha en påverkan på besluts- och ledarskapsprocessen har sin bas utanför 

nationens gränser. De kan vara stater (USA, Colombia) eller NGO: s som 

människorättsorganisationer (Amnesty International, Human Rights Watch).82 När USA: s 

utrikesminister Condoleezza Rice argumenterade att ”Hugo Chávez minimerar demokratin i 

Venezuela och destabiliserar säkerheten i den Latinamerikanska regionen”83 får det en direkt 

konsekvens på utövandet av ledarskapet. Den globaliserade världen (ekonomiskt, kulturellt, 

politiskt) kräver ett integrerat ledarskap och mer öppenhet istället för isolering. 

Handlingsutrymmet för Chávez är relativt stort, så länge oljeproduktionen är igång och 

administrationen för en politik som anses vara ett acceptabelt alternativ till den rådande 

världsordningen (min tolkning). Dock är ledarskapsrollen i Latinamerika begränsad och försöket 

                                                
81  McCoy Jennifer L 1999. Chávez and the end of ”Partyarchy” in Venezuela. Journal of Democracy. Sid. 8 
82 Gindin Jonah 2004. Subverting Democracy in the Name of Democracy in Venezuela. Venezuelanalysis.com 
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att skapa storskaliga alternativa regionala institutioner har misslyckats.84 Handelsorganisation 

ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas), som skall vara en motpart till det USA 

influerade The Free Trade Area of the Americas (FTAA), är ett undantag. 

De hot från yttre krafter som den venezolanska regimen och folket står inför kan skapa en 

kollektiv rädsla som gör att beslutsprocessen personifieras än mer. I konflikten med USA har 

Chávez spelat på den kollektiva rädslan då han uppmanat sitt folk att bereda sig på ett 

asymmetriskt krig mot USA.85 Nu är det inte de yttre krafterna som det politiska ledarskapet är 

uppbyggt på. Chávez har förmågan att samla den kollektiva och sociala ilska som existerar hos 

majoriteten hos befolkningen, mot de inre stridigheterna i landet, genom att kanalisera dessa 

uttryck och med eftertryck betona de utopiska ideal och visioner Venezuela har potential att 

uppnå.86 De hot (opinionskrav) som skapar de kollektiva känslouttrycken är en ledare tvungen att 

bemöta och det kan skapa utrymme för politiska reformer eller konstitutionella förändringar.87 

Reformerna som kan urskiljas är främst nationaliseringen av landets viktigaste naturtillgång, 

oljan. Samtidigt som välståndet når fler människor har deras beroende till oljan stigit och 

eftersom den genom konstitutionen är nationell och en statlig egendom innebär det även ett ökat 

beroende till statsmakten. I en så polariserad nation som Venezuela är utövandet av ledarskapet 

föränderligt. Potentialen att driva en politik utanför de institutionella fasta formerna är 

gynnsamma. De kortsiktiga opinionskrav erbjuder hela tiden unika möjligheter att omforma 

beslutsprocessen.  

 

5.2 Institutionella förändringar  
5.2.1 En förstärkt ledarskapsmakt genom konstitutionella förändringar 

Den nya konstitutionen i Venezuela förändrade de institutionella grunderna. Den verkställande 

makten stärktes på bekostnad  av den lagstiftande makten. Chávez hade gått till val på sin anti-

politik (anti-politico) då han ansåg att de två partier som dominerat venezolansk politik hade för 

                                                
84 Trinkunas, Harold. A. 2006, What is really new about Venezuela’s Bolivarian foreign policy? Strategic insights, 
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stort inflytande i kongressen, domstolsväsendet samt på arbetar- och fackföreningsrörelser.88 

Chávez möjligheter att ytterligare påverka beslutsprocessen blev påtaglig då den nya 

konstitutionen ger presidenten möjligheten att utse en vicepresident istället för en premiärminister 

som balanserar en presidents makt.89 Chávez regim hade ambitionen att genomföra institutionella 

förändringar inom byråkratin, det klientilistiska systemet och av den  korruption som var knuten 

till den viktiga oljeindustrin (Karl, 1997: 71-185).90 Plan Bolívar var en pelare i uppluckringen av 

den byråkratiska strukturen. Militären tilläts att delta i uppbyggnaden av infrastrukturen och 

sociala projekt. Militär inblandning medförde att processen inte bara gick snabbare än den 

officiella vägen, utan dessutom kunde Chávez triumfera med att tillvägagångssättet också innebar 

lägre kostnader. Det klientilistiska systemet var utsatt och näringslivet var missnöjt med vad de 

trodde skulle bli en nedgång för privata kontrakt på offentliga tjänster.91  

Presidenten åtnjuter utan tvekan stor makt genom en förändrad ledarskapsomgivning och har 

därmed stort inflytande på beslutsprocessen. Relationerna mellan den verkställande och 

lagstiftande makten i Venezuela har medfört en maktkoncentration som gynnar den verkställande 

makten. Avskaffandet av senaten gav mindre makt till den ersättande nationalförsamlingen. Som 

en konsekvens minskas det civila inflytandet. Presidentens möjlighet att upplösa församlingen 

med ett dekret kan ses som det yttersta maktmedlet instanserna emellan. Den verkställande 

makten argumenterade istället för en större deltagande demokrati med återkommande 

referendum. Misstroendeomröstningen 2004 visar dock att det politiska ansvarsutkrävandet av 

den högsta auktoriteten är i högsta grad närvarande. Den absoluta makten ligger hos befolkningen 

konstitutionellt sett. Regimen vilar på ett brett folkligt mandat. De institutionella förändringarna 

kunde ske i ett läge där presidenten och hans anhängare fått legitimitet att förändra 

konstitutionen. Det var också i en tid då regimen (läs Chávez) var omåttligt populär. Genom att 

föra en politik som appellerar till de sociala attityderna som råder, bl.a. genom referendum vars 

syfte är ge folket chansen till bestämmanderätt över beslutsprocessen, lyckades regimen förändra 

de institutionella omgivningarna. Mer direktdemokrati kan dock försvaga ett partidominerat styre 

och i förlängningen partierna i sig självt. Som nämnts tidigare gav konstitutionen regimen större 

verkställande makt och mindre till den lagstiftande där partierna som representerar väljarna 

                                                
88 DiJohn, Jonathan 2005, The political economy of anti politics and social polarisation in Venezuela, 1998-2004,         
Crisis States Research Center, LSE. Sid. 3 
89 Ellner, Steve 2001, Hugo Chavez: Radical Populist or Neopopulist? Washington DC. Sid. 22 
90 Ibid.  
91 Ibid. Sid. 23 
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verkar. Ellner menar att ett sådant system bidrar till hyperpresidentialism.92 Enligt offentliga 

opinionsundersökningar har även presidentens anhängare oklara demokratiska värden.93 Den 

politik som Chávez regimen förde under begynnelseåren har lett till en institutionalisering av 

social polarisering främst genom socioekonomiska problem. På ena sidan regimen och de 

marginaliserade på den andra sidan näringslivets idkare. Roberts hävdar att de politiska 

lojaliteterna hos eliten och de populära sektorerna blev allt mer differentierade (Roberts 2003b, 

56).94 

 

5.2.2  Utrikespolitiken som katalysator för större politiskt inflytande 

Utövandet av ledarskapet inom den verkställande makten baseras även på den internationella 

position som landet har. Venezuela har en av världens största oljetillgångar och är en globalt 

viktig aktör i det avseendet. Radikala förändringar i Venezuela har förändrat utrikespolitiken. 

Som en aktör att räkna med har Venezuela distanserat sig främst från USA: s intressen. Den nya 

policyn, med en nyskapande deltagande demokrati, där betoningen ligger på massmobilisering 

och en förminskning av institutionernas roll, har ersatt tanken om en representativ demokrati. 

Oljepengarna går till att stödja regimer och grupper som delar liknande ideal som en motpol till 

USA. 95 Venezuela saknar dock det mest elementära för att räknas som en politisk stormakt. Den 

militära kapaciteten har en obetydlig storlek internationellt sett och har inga resurser att sätta 

emot en stormakt (USA). Sannolikt är det p.g.a. detta som Chávez administration söker regionalt 

och internationellt samarbete hos regimer som Argentina, Bolivia, Chile, Libyen, Kina, Kuba och 

Ryssland. Det är regimer som står åt vänster politiskt sett, eller alternativt har tvivelaktiga 

demokratiska processer och slutligen stater som är tänkbara motpoler mot USA. De 

internationella institutionella strukturerna har en betydande inverkan på de beslutsprocesser som 

administrationen för. Som ledare är det en nödvändighet att låta beslutsprocessen influeras av den 

yttre omgivningen. Chávez regim är beroende av oljeintäkter från omvärlden för att tillfredsställa 

sina medborgare. Regimen sitter på ett mandat som vilar snarare på socioekonomiska argument 

                                                
92  Ellner, Steve 2003, The contrasting variants of the populism on Hugo Chávez and Alberto Fujimori. Cambridge 
University Press. United Kingdom. Sid. 149 
93  Damarys, Canache 2002, Venezuela: Public Opinion and Protest in a Fragile Democracy. Coral Gables, Florida. 
Sid. 146-51 
94 Syr, Jennifer 2005, Examing the Evidence on Social Polarization: Venezuela Society Before and After the Election 
of Hugo Chávez. LACC Working paper series. Sid. 5  
95 Trinkunas, Harold. A. 2006, What is really new about Venezuela’s Bolivarian  foreign policy? Strategic insights, 
volume V-2. Center for contemporary conflict. Sid. 5  
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än ideologiska.96 Med en befolkning där flertalet lever under fattigdomsnivån är det befogat att ha 

funderingar kring Chávez utrikespolitiska ambitioner där oljepengar används för att köpa politiskt 

inflytande. Efter att Chávez uppnått full inrikespolitisk handlingsfrihet med de konstitutionella 

ändringarna och framgångarna i parlamentsvalet (2005), har möjligheten öppnats till att lägga ner 

mer energi och resurser på utrikespolitiska ambitioner. De huvudsakliga målen är att erhålla ett 

ökat internationellt demokratiskt erkännande vad gäller presidenten och hans regim samt att 

främja ett storskaligt internationellt samarbete som skall vara slagkraftigt nog för att stå emot 

nyliberalismen och USA: s geopolitiska inflytande.97 Effekten av de förändrade 

resursstrukturerna inom den verkställande makten blir att ju mer Chávez stärker sin egen person, 

dvs. desto större inflytande han åtnjuter på ett internationellt plan, desto större blir inverkningarna 

nationellt.  

 
5.2.3  En övergång till en obefintlig parlamentarisk opposition 
 

När det tvåpartibaserade systemet avskaffades i slutet av 1900-talet och ett mer proportionellt 

system implementerades innebar det slutet för de två dominerande partierna AD och Copei. 

Dessa två partier representerade etablissemanget och det medförde att kritiken mot ledarskapet 

bytte arena, från de traditionella oppositionspartierna till medier och näringslivsorganisationer. 

Missnöjeskampanjen mot Chávez politik under de turbulenta åren 2001-2002 var främst 

organiserad av fackföreningar och intresseorganisationer.98 Det regerande partiet (MVR) 

misslyckades med att fylla det vakuum som uppstod efter försvagningen av de traditionella 

partierna. MVR hade från början en oklar partistruktur som inte vilade på någon fast grund med 

förankringar inom det venezolanska samhället.99 I de länder där partier är politisk 

institutionaliserade är partierna motiverade att verka inom det politiska systemet just på den 

premissen. I Venezuela är de politiska partierna inte institutionaliserade. Det var påtagligt efter 

parlamentsvalet 2005 där oppositionen vägrade att ställa upp. Den verkställande makten har 

därmed makten att föra en politik utan vidare komplikationer. Eftersom inga oppositionspartier 

ställde upp i valet finns det således ingen parlamentarisk opposition. Strider mellan partier 

                                                
96 Syr, Jennifer 2005, Examing the Evidence on Social Polarization: Venezuela Society Before and After the Election 
of Hugo Chávez. LACC Working paper series. Sid. 5 
97 Svenska Utrikesdepartementet, Venezuela, tjugoförsta århundradets socialism? 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/94/41/84118ef1.pdf 
98 Ellner, Steve 2003, The contrasting variants of the populism on Hugo Chávez and Alberto Fujimori Sid. 153 
99 Margarita López Maya 2003, The Movement and Presidency of Hugo Chávez Frias Sid. 82 



  31  

bestämmer en del huruvida konstitution visar en riktig bild av hur makten ser ut inom den 

verkställande makten eller om den lagstiftande agerar som kontrollant av den verkställande. 

Konstitutionen i Venezuela har löst upp dessa kontrollmekanismer där det snarare råder omvända 

förhållanden.  

   När Nationalförsamlingen enbart består av lojala partier och grupper (Chavistas) till den 

verkställande makten är det svårt att se någon alternativ politik. Chávez är tillika sitt partis 

historiska ledare, vilket medför en än högre grad av underkastelse.100 Lojaliteten kan även uppstå 

genom medvetna handlingar av presidenten. Bedömare hävdar att Chavez regelmässigt och 

medvetet rekryterar personer med medioker kompetens för att försäkra sig om fullständig 

kontroll. Venezuela kan därför i vissa kretsar beskrivas som en mediokrati.101 Utövandet av 

ledarskapet möter ingen konkurrens då lojaliteten är utbredd och ingen självklar tilltänkt 

oppositionsledare har den karisma som är nödvändig för att mäta sig med den sittande 

presidenten. Resursstrukturen inom och mellan partierna är därför gynnsamma för ledaren och 

möjligheten att påverka beslutsprocessen. De institutionella strukturerna har Chávez regim 

lyckats bemästra genom att få till stånd den nya konstitutionen, social polarisering i samhället 

samt att föra en politik som bygger på personkult, snarare än partipolitisk hegemoni. En politisk 

ledares ambitioner och typ bestäms delvis av de institutionella strukturerna, samtidigt som de 

förmedlar de krav samhället har på beslutsprocessen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
100 Elgie, Robert. 1995. Political Leadership in Liberal Democracies. London: Macmillian. Sid. 19 
101 Svenska Utrikesdepartementet: http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/22/03/914ff5c9.pdf 
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6 Slutsats 
Den omgivning som omgärdar utövandet av det politiska ledarskapet och den teoretiska 

utgångspunkten stämmer delvis överens. Kärnan i teorin låg i att det är opersonliga sociala och 

kulturella krafter som avgör historiens gång och individuella ledare har en obetydlig inverkan på 

dessa krafter. Ledaren kan inte heller sätta sin personliga prägel på det historiska skeendet. De 

sociala och kulturella krafterna har definitivt varit faktorer för det nuvarande ledarskapsutövandet 

men inte entydigt. Hugo Chavez har haft en signifikativ inverkan på hur ledarskapet skall utövas. 

Det är här som teorin kommer till korta. Den politiska ordningen var visserligen cementerad 

under en lång period.  De långtgående institutionella strukturerna  som majoriteten av 

befolkningen kände sig missgynnade av, medförde också till slut en social utmattning och ett 

missnöje som ändrade diskursen. Den teoretiska delen har rätt när den hävdar att Chávez kom till 

makten under dessa premisser, men det går inte att bortse från att när han blev en verklig aktör på 

den politiska arenan skapade han ett helt nytt system med sin ”anti-politico” och Bolívarianska 

revolution. Den politiska kulturen förändrades från en undergiven där medborgarna inte kände sig 

delaktiga i den politiska processen, till en mer deltagande politisk kultur med återkommande 

referendum. Merparten av den venezolanska befolkningen var mogen och positivt inställda för en 

förändring i den demokratiska strukturen. Det nationella referendum som gav upphov till en ny 

konstitution var avgörande för den nya politiska ordningen. Förändringen från ett tvåpartisystem 

till ett flerpartisystem med en mer personlig prägel ledde till en ledarskapsutövning som 

åsidosatte den traditionella policyutövningen till förmån för en mer personbaserad beslutsprocess.  

   De nuvarande institutionella strukturerna och samhälliga kraven som utgör 

ledarskapsomgivningen har stora konsekvenser på beslutsprocessen. Det har skett en 

maktdelningsförskjutning som stärkt den verkställande makten. Den lagstiftande och dömande 

maktens mindre inflytande har lett till att ansvarsutkrävandet på den verkställande makten 

minskat, och det ger utrymme för att beslutsprocessen kan styras av den verkställande makten 

relativt ostört. Den obefintliga oppositionen bidrar till att beslutsprocessen domineras helt av 

Chávez parti och stödpartier. Vidare har de institutionella strukturerna gett utrymme till en politik 

som skapar ett beroende till statsmakten. Trots att Venezuela är en konstitutionell federation är 

strukturen mer lik ett enhetligt system.  

   Nationaliseringen av oljetillgångarna och löften att sprida dem över landet har skapat en god 

position för ledarskapsutövningen så länge löftena infrias. Avskaffandet av det tidigare 
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tvåpartisystemet gav ett mer fragmenterat system där beslutsprocessen är personifierad och den 

verkställande makten förknippas med den högsta ledaren. Hugo Chávez har genom retorik 

lyckats förstärka de polariserade stämningarna som redan existerade och så länge majoriteten är 

för policyutövningen är ledarskapet ohotat och Chávez kan se fram emot 6 år till som president. 

De samhälleliga kraven, som det historiska bagaget, sociala attityder och opinionskrav, har skapat 

förutsättningar för ett ledarskap som bygger på populism och en konsolidering av det nuvarande 

systemet. Historiska institutionella misslyckanden, ett fragmenterat partisystem och kollektiva 

viljeyttringar som bottnar i tron på yttre och inre hot är upphovet. Det är vid de samhälliga kraven 

som ledaren kan sätta sin personliga prägel på beslutsprocessen. Populismen är i politiska termer, 

av-institutionaliserandet av den politiska auktoriteten. Innebörden blir att mellanliggande 

institutioner som politiska partier, fackföreningar och den lagstiftande makten har en relativt 

obetydlig roll när det kommer till att legitimera maktbefogenheter och verkställandet av politik. 

Konsekvenserna ledarskapsomgivningen får på ledarskapsutövningen har skapat en tendens som 

tar sitt möjliga uttryck till en politisk kultur som föranleder en beslutsprocess som bestäms 

utanför de fasta institutionella formerna och en konsolidering av  den utökande makten för den 

verkställande makten.  

 

I min undersökning ämnade jag besvara följande frågeställningar: Vad är det för  

ledarskapsomgivning som omgärdar utövandet för det politiska ledarskapet  och vad får den för 

konsekvenser på ledarskapet och beslutsprocessen i Venezuela? Jag anser att jag har lyckats att 

identifiera den ledarskapsomgivning som omgärdar ledarskapet med den teori jag använde mig 

av. Sedan har jag genom att koppla samman det empiriska materialet med teorin kunnat skönja en 

bild av vilka konsekvenser strukturen på ledarskapsomgivningen fått på ledarskapet och 

beslutsprocessen. Jag har även testat min teoretiska utgångspunkt och sett att den inte är 

fulländad i sitt slag eftersom vi har sett att de samhälleliga kraven främst genom opinionskrav har 

kunnat gett en personifiering på beslutsprocessen och stor makt. Hugo Chávez har med sin anti-

politico och Bolivarianska revolution förändrat den politiska kulturen. Därmed  är möjligheterna 

stora för en ledare att bestämma de historiska skeendena. 
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6.1 Reflektion 

Vad min undersökning har bidragit till forskningen om ledarskap är att påvisa att de 

institutionella strukturerna och de samhälliga kraven i ledarskapsomgivningen i Venezuela allt 

mer fått en svagare ställning gentemot den verkställande makten och dess ledare. Förslag till 

vidare forskning vore att gå djupare in i den ledarskapsomgivning jag har presenterat, och att titta 

närmare på rekryteringsprocesserna. För om Hugo Chávez medvetet rekryterar medioker 

kompetens, som leder till en mediokrati, för att stärka sin egen makt vore det intressant att 

försöka se det potentiella utfallet av en sådan politisk ordning. Syftet med uppsatsen var att se hur 

ledarskapsomgivningen påverkar utövandet av ledarskapet. Anledningen till att jag valde den 

infallsvinkeln var i förlängningen för att se om förändringar i ledarskapsomgivningen gav någon 

effekt på utövandet av ledarskapet och beslutsprocessen. Det omvända förhållandet, alltså 

ledarskapets effekt på ledarskapsomgivningen har genom undersökningen även det behandlats 

när man ser till resultatet. En kvalitativ innehållsanalys anser jag är passande för den här typen av 

undersökning. Undersökningen skulle dock kunna genomföras med en kvantitativ 

innehållsanalytisk metod. Istället för kvalificerade tolkningar kan man räkna t.ex hur ofta artiklar 

med ett visst tema förekommer och komplettera det med att mäta antalet rapporterade 

spaltcentimetrar.102 Dock kräver denna metod ett mer omfattande material och längre tid för att 

kunna genomföras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
102 Bergström, Göran och Boréus Kristina (red) 2005, Textens mening och makt, Metodbok i samhällsvetenskaplig 
text- och diskursanalys. Andra upplagan. Studentlitteratur, Lund. Sid. 46 
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