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Inledning 

 

Under de senaste decennierna har vänsterorienterade regeringar tagit över makten i flera 

latinamerikanska länder. Det har talats om att en vänstervåg svept över Latinamerika, 

kontinentens länder är mer än bara landbundna vid varandra. Idéer, ekonomi och politik flyter 

över gränserna på denna kontinent och binder dem samman. Brasilien, Argentina, Bolivia, 

Uruguay, Venezuela och Ecuador är alla länder med ledare som har en klar 

vänsterorientering. Presidenterna i Venezuela och Bolivia är två av de mest uttalade 

förespråkarna för en vänsterorienterad politik . 

 

 I Venezuela valdes Hugo Chavez 1998 till president på ett löfte om förändring av 

revolutionär karaktär och 2005 stödde väljarkåren i Bolivia Evo Morales linje om ett 

förkastande av den neoliberala policy som landet styrts efter sedan 80-talet. Bägge länderna är 

högintressanta ur en geopolitisk synvinkel då både Bolivia och Venezuela förfogar över 

betydande resurser av fossila bränslen och har samarbeten med den kommunistiska staten 

Kuba. Vi har valt att undersöka de här två länderna och anledningarna till varför dessa två 

ledare kommit till makten därför att de står för den policyförändring i styrning som 

kontinenten upplevt de senaste åren.  

 

Både Hugo Chavez och Evo Morales är populistiska ledare och man kan välja att se dem som 

opportunister som uppviglat ett missnöje i sina länders befolkning för att komma till makten, 

eller som två ledare som är ute efter att rätta till vad de anser vara sociala felprioriteringar som 

följt kapitalismen i sina respektive länder. 

 

200 år efter Simon Bolivars kamp för ett självständigt Amerika anser sig Hugo Chavez med 

sin ”Revolucionario Bolivariano”, och den Andinska indianättlingen Evo Morales fortsätta en 

kamp för att befria det latinamerikanska folket från utländska exploatörer och en kapitalism 

som gynnat ett fåtal. 

 

Vi har för avsikt att undersöka händelseförloppet som föregick valet i respektive land för att 

se om det går att urskilja vad som föregått valvinsterna och vilka specifika orsaker som  
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funnits till dem. Vi anser helt enkelt att det är intressant att se på varför dessa ledare blev 

valda, vad som fick väljarkårerna i dessa länder att rösta på ledare med en socialistisk agenda. 

 

Syfte 

 

Syftet med vår uppsats är att undersöka vilka faktorer som var avgörande för att påverka 

valutgången vid de presidentiella valen av Evo Morales i Bolivia och Hugo Chavez i 

Venezuela och vilka likheter och skillnader som finns när det gäller faktorernas påverkan i de 

två länderna. 

 

Avgränsningar 

 

Vi har valt att analysera de två länder som har det mest radikala vänsterorienterade styret för 

att hitta de faktorer som kan förklara den politiska utvecklingen i dessa länder. Vi ska 

undersöka Bolivia och Venezuela. 

 

Vi har valt att enbart undersöka presidentvalet i Venezuela 1998 och presidentvalet i Bolivia 

2005, då dessa länder tillämpar ett presidentiellt system med presidenten som ledare för ett 

regeringskabinett med exekutiv makt och anser därför att det är valet av presidentkandidat 

som är det mest väsentliga för att förstå röstbeteendet i respektive länder. 
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Teori 

 

Det finns olika skolor inom forskningen om röstbeteende. De skiljer sig åt när det gäller 

vilken metodologi de använder och vad gäller de antaganden man gör. De olika 

förklaringsfaktorerna när det gäller röstbeteende kan delas in i två grupper, långsiktiga 

faktorer som påverkar väljarnas beteende över tiden, och kortsiktiga som bara har inverkan på 

en specifik valrörelse. I vår undersökning använder vi förklaringsfaktorer från alla de 

viktigaste skolorna för att förklara röstandet i de val som vi tittar på. Dessa är den 

sociologiska, den psykologiska/psykosociala, den institutionella och den ekonomiska/rational 

choice. 

 

Den tidigaste forskningen, på 1940-talet gjordes utifrån ett sociologiskt perspektiv. Fokus låg 

på samhällets sociala uppdelning och dennas påverkan på de politiska partierna och 

valresultaten. Utgångspunkten var att väljarna röstar utifrån den sociala grupp de tillhör. Man 

betonade klasskillnaderna som den viktigaste förklaringen till medborgarnas röstbeteende, 

tillsammans med andra sociologiska faktorer som t.ex. religiösa, etniska och regionala 

skillnader.1 

 

Efterhand började den sociologiska modellen ifrågasättas allt mer. Partiernas andel av 

rösterna varierade mellan valen på ett sätt som inte kunde förklaras av enbart sociala 

förändringar. Minskade klassklyftor, social rörlighet och partier med breda program för att 

tilltala många människor från olika sociala grupper var några av de fenomen som ledde till de 

sociologiska faktorernas minskade förklaringsvärde.2 

 

1960 kom den klassiska studien ”The American voter”, som var starten för en ny 

forskningstradition med en mera psykologisk ansats. Författarna var verksamma vid 

Universitetet i Michigan, varför denna skola brukar kallas för ”Michigan-modellen”. Psyko-

sociala faktorer som t.ex. partiidentifikation betonades, och man anlade en mer individuell syn 

på väljarna och deras röstbeteende istället för att bara fokusera på olika samhällsgrupper.3 

                                                 
1 Echegaray Economic crises and electoral responses in Latin America, 2005, s.9 
2 Ibid., s.9 
3 Beck P. Choice, context and consequences, 1986, s.243 
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Michigan-modellen tog upp de flesta av alla de faktorer som anses kunna påverka en väljares 

beslut, som t.ex. partiidentifikation, social identitet, ideologi, kandidaternas personlighet och 

utstrålning o.s.v. Men modellen var inte bara en uppräkning av dessa faktorer, utan 

analyserade dem även utefter i vilken grad de ansågs användbara för att förklara röstbeteende. 

 

En indelning gjordes i kortsiktiga och långsiktiga faktorer, där de kortsiktiga är de som gäller 

ett visst val (t.ex. kandidaternas egenskaper, bedömningen av hur den nuvarande regeringen 

skött sig och de specifika frågor som kommit att dominera den aktuella valkampanjen) och de 

långsiktiga är de vars effekter sträcker sig över flera val och mandatperioder. Eftersom de 

kortsiktiga faktorerna är mest aktuella och har en mer direkt anknytning till varje valkampanj 

drogs slutsatsen att dessa faktorer har ett stort förklaringsvärde när man studerar ett 

valresultat.4 

 

Bland de långsiktiga faktorerna lyftes partiidentifikation fram som speciellt betydelsefullt, då 

sådant som t.ex. social och religiös identitet inte har en lika direkt politisk betydelse.5 

 

Återigen ifrågasatte ny forskning och nya empiriska data de etablerade föreställningarna. 

Väljarna kunde snabbt överge ett parti, flerpartisystem gjorde att väljarna kunde göra sitt 

politiska val på ideologiska grunder eller efter de frågor partierna drev istället för lojaliteten 

mot en viss partiorganisation. Kandidaterna, och speciellt då i ett presidentval, kunde locka 

väljare genom att profilera sig i vissa frågor. Allt detta flyttade fokus från partiidentifikation 

till mera kortsiktiga faktorer som kandidaternas egenskaper, den ekonomiska situationen och 

de specifika kampanjfrågorna.6  

 

Rational choice, eller den ekonomiska modellen för röstbeteende, baseras på antagandet att 

väljaren röstar för att uppnå största möjliga nytta. Oftast antar man att det är maximerandet av 

den ekonomiska nyttan som styr väljarkåren, man tar ett rationellt beslut om vilket parti man 

ska lägga sin röst på baserat på hur den ekonomiska situationen ser ut, både i landet som 

helhet och för den enskilde väljaren.7 

 

                                                 
4 Beck, 1986, s.244 
5 Echegaray, 2005, s.10 
6 Ibid, s.11 
7 Ibid, s.12 
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Har situationen försämrats använder väljarkåren sin röst som en sorts försäkring för att 

undvika att en styrning som inte fungerar fortsätter och lägger följaktligen sin röst på ett 

politiskt alternativ till den regering som inte anses vara effektiv.8 

 

De olika skolorna har idag alla utvecklats och påverkat varandra, och har närmat sig varandra 

i sina uppfattningar och vad gäller det som man ser som de viktigaste influenserna som 

påverkar röstandet. 

 

Teorierna om röstbeteende har utvecklats från att försöka hitta en enda avgörande 

förklaringsvariabel till att titta på hur flera variabler samverkar för att avgöra väljarnas 

röstbeteende. Det som anses påverka röstandet kan i stort delas upp i långsiktiga och 

kortsiktiga faktorer beroende på om de har en strukturell, långsiktig inverkan eller är kopplade 

till den aktuella valrörelsen.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Echegaray, 2005, s.14 
9 Molina, José The Presidential and parliamentary elections of the bolivarian 

revolution in Venezuela, 2002, s.220 
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Strukturella/långsiktiga faktorer 

 

Från de ovanstående perspektiven och skolorna har vi plockat ut ett antal faktorer som 

påverkar valbeteendet på lång sikt och som vi har funnit relevanta för utvecklingen i Bolivia 

och Venezuela. Denna grupp av faktorer är de som har en långsiktig påverkan på valresultaten 

och det politiska systemet i ett land. Både de enskilda faktorerna, den inbördes balansen och 

den påverkan de har på valresultaten förändras över tiden men gemensamt för alla faktorer i 

denna grupp är att de inte är kopplade till ett visst val eller aktuella händelser utan har en mer 

långsiktig effekt. 

 

 

Underutveckling och fattigdom 

 

Vid alla demokratiska val finns en tendens att röstandet missgynnar de nuvarande 

maktinnehavarna. De som innehar makten ses av väljarna som ansvariga för den nuvarande 

situationen och de problem som finns i samhället. Det har visats att detta är något som i 

mycket högre grad påverkar valen i underutvecklade fattiga länder än i den industrialiserade 

delen av världen.10 Av ett stort antal undersökta valresultat ledde 68% i underutvecklade 

länder till maktskifte jämfört med bara 30% i de utvecklade länderna.11 

 

Fattigdomen och det faktum att människors grundläggande behov inte kan tillgodoses leder 

till ett permanent missnöje bland folket. Detta fenomen har getts benämningen ”endemic 

discontent” och är något som har en stor inverkan på folkets röstbeteende i fattiga länder. De 

begränsade ekonomiska resurserna gör det mycket svårt för den sittande regeringen att 

uppfylla folkets förväntningar och krav, något som kraftigt minskar deras chanser till omval.12 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Molina The electoral effect of underdevelopment, 2001 
11 Molina, 2002, s.222 
12 Molina, 2001, s.428 
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Valsystem 

 

Valsystemet kan påverka valutgången på flera sätt. Antalet relevanta partier, förekomsten av 

majoritetsregeringar och den lokala representationen är exempel på sådant som valsystemet 

har en stor inverkan på. Förändringar i en stats valsystem kan ha långtgående effekter på 

sammansättningen av och den politiska viljan hos en väljarkår och på så sätt besitta en 

inneboende förändringskapacitet över ett lands politiska inriktning. I många stater är 

förändringar i valsystem följaktligen en normativ del av en demokratiseringsprocess. 

 

 

Partiidentifikation 

  

En väljares identifiering med ett politiskt parti skiljer sig från ideologisk röstning då väljaren 

inte förbehållslöst röstar efter en ideologisk övertygelse, utan istället tar del av ett partis 

program och vision kring framtida politiska åtgärder och antingen finner den normativ och 

positiv eller inte. 

 

Många av de traditionella partierna i Latinamerikanska länder har förlorat mark, detta har till 

del berott på oljekrisen under 80-talet som drastiskt försämrade ekonomin i många av dessa 

länder, men den mest avgörande anledningen har varit följderna av dålig social policy, 

klientism inom den politiska administrationen och en utbredd korruption. 

 

 

Ideologi 

 

I motsats till partiidentifikation, där man alltid röstar på ”sitt” parti p.g.a. lojalitet, innebär 

denna faktor att man istället röstar utefter sin egen placering på höger/vänster skalan, och vid 

varje val väljer det alternativ som man uppfattar är mest kompatibelt med de egna ideologiska 

principerna. Det är inte nödvändigtvis så att alla har klart formulerade abstrakta ideologiska 

principer och utvärderar kandidaterna och gör sitt val utefter detta. Speciellt i fattiga länder  
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med låg utbildningsgrad är det tveksamt om det är mer än en mycket liten andel av väljarna 

som har tillräcklig politisk kunskap för att klara av detta.13 

 

Vad som av väljarna för tillfället uppfattas som ”vänster” och ”höger” är också något som 

förändras med tiden och det varierar också beroende på vilken politisk fråga det gäller. 

Kandidaternas och partiernas beteckningar som ”höger” och ”vänster” är istället det som får 

styra väljarna i deras ideologiska val utan att de i detalj behöver känna till alla parternas 

policy i alla frågor.14 

 

En förutsättning för att väljarnas ideologiska uppfattning av de olika kandidaterna ska påverka 

valresultatet är också att det finns alternativ som är positionerade på olika delar av det 

politiska spektrumet. Om alla kandidater och partier bekänner sig till samma ideologi så är det 

istället andra faktorer som blir avgörande.15 

 

 

Konfliktlinjer (”Social cleavage voting”) 

 

Den sociologiska inriktningen lägger störst vikt vid denna faktor. Enligt detta synsätt är vem 

man är lika viktigt för att förklara hur individen röstar som vad man tror på. Olika 

sociologiska förutsättningar skapar gemensamma gruppintressen som i sin tur påverkar 

partisystemets utseende och uppfattningar om vem som bäst kan ta tillvara den egna gruppens 

intressen. Uppdelningen kan ske t.ex. genom klass, etnicitet eller geografisk region. De 

lojaliteter och identifikationen med ett visst parti eller en viss kandidat som skapas på detta 

sätt kan vara starka och är ofta bestående under lång tid och över flera val.16 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Beck, 1986, s.245 
14 Dalton och Wattenberg The not so simple act of voting, 1993, s.207 
15 Molina, 2002, s.234 
16 Dalton och Wattenberg, 1993, s.196 
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Kortsiktiga faktorer 

 

Gruppen av kortsiktiga faktorer innehåller de variabler som vi valt ut som är specifika för 

enskilda val och som kan ha stor påverkan för resultatet av ett val när de strukturella 

faktorerna tappar betydelse. 

 

Dessa kan delas upp i två delar, den första behandlar väljarkårens utvärdering av det tillstånd 

som landet befinner sig i efter den sittande regeringens insatser, detta görs på en personlig och 

nationell basis. Den andra delen behandlar sakfrågor som har varit betydelsefulla för 

valkampanjen i ett val. 

 

 

Utvärdering av den nuvarande regeringens insatser 

 

Hur väljarkåren ser på den sittande regeringens insatser är en faktor som den rationella 

väljaren tar hänsyn till, ur detta perspektiv ser väljaren på de effekter som går att mäta och 

uppskatta, under eller efter en mandatperiod, och tar i stor utsträckning hänsyn endast till de 

kortsiktiga effekterna av nya handlingsprogram. 

 

 

Den ekonomiska situationen 

 

Hur den ekonomiska situationen ser ut är den ekonomiska människans ultimata vägledning, 

kort och gott plånboksröstande. Ser den ekonomiska situationen bättre eller sämre ut för 

väljarkåren än den gjorde före den sittande administrationen? Ur detta perspektiv tar man 

ingen större hänsyn till ekonomiska konjunkturer utan ser endast till den nuvarande 

ekonomiska situationen för landet som sådant och/eller sig själv som individ. 
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De olika kandidaternas personlighet och utstrålning 

 

De rådande omständigheterna kring en presidentkandidat blir alltmer betydelsefulla i ett 

informationssamhälle där allt större hänsyn tas till en kandidats person. Logiskt sett 

uppenbarar sig detta fenomen mer tydligt i presidentiella system där en stor del av den 

exekutiva makten ligger hos en person. Här spelar kandidatens etnicitet, religion 

levnadsförhållanden och alla oräkneliga band till en stat en människa kan ha in i det beslut 

väljarkåren ställs inför. 

 

 

Frågor som är specifika för den pågående kampanjen 

 

Varje politiskt val har kampanjfrågor som är specifika för just det valet, även om många 

vanligt förekommande frågor återfinns. En specifik fråga kring något som berör en hel 

väljarkår kan komma att ta över en stor del av den medietid som ett val tar i anspråk och även 

polarisera väljare på den ena eller andra sidan av det specifika ställningstagandet. För att en 

kampanjfråga ska påverka röstandet måste kandidater eller partier ha olika uppfattningar kring 

frågan.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Beck, 1986, s.252 
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Bild 1. Översikt över de teoretiska faktorerna vi har använt i vår undersökning 
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Metod och material 

 

Undersökningen är av en kvalitativ art då vi genomför en litteraturstudie av hur situationen 

såg ut i bägge dessa länder före de respektive valen, och vad som präglade valkampanjerna.  

Vid övervägandet av metodologi har vi kommit fram till att vi ska utgå från samtliga de 

faktorer som vi nämnt ovan för att vid en undersökning av tidsperioden före valen och 

valkampanjerna i respektive land kunna se vilken information som är bidragande - vilka 

faktorer som varit relevanta och haft störst förklaringskraft för resultaten i de aktuella 

presidentvalen - detta för att i en analys av händelseutvecklingen kunna beskriva den 

kortsiktiga och den långsiktiga utvecklingen i Venezuela och Bolivia. 

 

Detta är ett enkelt sätt att operationalisera de begrepp som vi framställer i vår teoretiska 

utgångspunkt och gör att vi kan dra slutsatser om vilka anledningar det fanns till Evo Morales 

och Hugo Chavez valvinster.  

 

Underlaget för vår undersökning består av böcker, artiklar och undersökningar som forskat i, 

eller beskrivit händelseutvecklingen under tidsperioden före valen i dessa två länder. Vi 

använder oss också av databaser för viss information kring valresultat. Information som vi 

extraherar ur litteraturundersökning jämför vi i stor utsträckning med flera källor, även så med 

information från databaser, och anser att data som vi använder oss av är tillförlitlig.  
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Empiri Bolivia 

 

Bolivia har sedan en militärkupp 1964 präglats av en politisk instabilitet med flera 

militärkupper som isolerade landet och verkade direkt förödande för ekonomin. 

1982 lämnades makten över till ett parlament som utsåg Hernan Siles Suazo, ledare för det 

socialistiska revolutionära nationaliströrelsen (MNR), till president. 

 

Landet hade svåra ekonomiska problem och en ökande inflation som Suazo inte lyckades 

lindra och vid nyval 1985 utsågs Paz estensorro, också han från MNR, till president. 

Estensorro genomförde en tvär omvändning av politiken och förde en klar högerpolitik, han 

inledde ett samarbete med den tidigare militäre diktatorn Hugo Banzers högerparti – 

Nationalistisk demokratisk aktion (ADN) och den nyliberala politik som fördes betydde att 

inflationen minskades, men i och med att man slutade stöda statliga företag och inhemska 

företag så försämrades situationen väsentligt för bönder och den urbana arbetarklassen och 

arbetslösheten steg då utländska företag fick fäste med den alltmer utpräglade nyliberala 

marknadsekonomin. 

 

 Under denna period infördes undantagstillstånd och strejkförbud för att möjliggöra den 

ekonomiska politiken som var opopulär i många samhällssektorer, fackföreningarnas 

inflytande minskade drastiskt till följd av detta. 

 

Den nyliberala politiken fortsatte 1989-93 av ledaren för det tidigare revolutionära 

vänsterpartiet (MIR), Jaime Paz Zamora, för att sedan gå tillbaka till att styras av MNR och 

Gonzalo Sanchez de Lozada 1993-1997.18 

 

Under Lozadas styre uppdagades flera politiska skandaler där politiska företrädare för både 

MIR och MNR, däribland Paz Zamora, kopplades samman med ledare för ligor som sysslade 

med kokainsmuggling, detta samtidigt som regeringen fick bistånd från USA för att slå ned på 

odlandet av koka, vilket upprörde många bönder som livnärde sig på grödan. 

 

 

                                                 
18 Willem, A. och  Ton, S. Ethnicity and politics in Bolivia, 2005, s.268-269 
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Missnöjet med korruptionen inom politiken möjliggjorde att den tidigare diktatorn och 

ledaren för ADN Hugo Banzer genom en allians med MIR och två mindre stödpartier 

CONDEPA och UCS kunde återta den presidentiella makten 1997. 

 

Banzer fortsatte den nyliberala politiken och hans vicepresident Jorge Fernando Quiroga 

Ramirez, som tog över posten 2001 då Banzer på grund av sjukdom avgick, fortsatte fram till 

valet 2002 med den nyliberala politiken. 19 

 

I valet 2002 deltog de nya partierna MAS och MIP som härstammade från lantliga fackliga 

och politiska organisationer och representerades av de indianska ledarna Evo Morales 

respektive Felipe Quispe, som båda starkt motsatte sig den neoliberala politiken som de 

etablerade partierna fört sedan 1985. MAS med Evo Morales som partiledare vann ca 21 % av 

rösterna i valet men misslyckades ta över presidentposten, parlamentet röstade fram MNR:s 

ledare Sanchez de Lozada till president och ledare för regeringen. 

 

Under 2003 uppstod häftiga kravaller och nationella demonstrationer mot regeringen till följd 

av planeringen för en pipeline som skulle exportera gas till Mexico och USA. 

Lozada fick fly landet i oktober 2003 efter att ha slagit ner hårt på demonstranter. 

Hans vicepresident Carlos Mesa avgick ett och ett halvt år senare efter att ha funnit 

situationen ohållbar och nyval utlystes i december 2005 där MAS framstod som klar segrare 

och Morales valdes till president. 20 

 

 

Valreformer 

 

Under Sanchez de Lozadas styre genomfördes på mitten av 90-talet en reformering av det 

politiska valsystemet och förvaltningssystemet. 

 

En av dessa reformer var den konstitutionella lagreformen om folkligt deltagande som tog 

kraft 1994-95, i effekt betydde den att 300 politiska och administrativa kommuner instiftades. 

 

 

                                                 
19 http://www.landguiden.se: Bolivia/modern historia 
20Willem och Ton, 2005, s.269-273 
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Dessa kommuner fick ta del av den statliga budgeten och tog över delar av politiskt 

beslutsfattande och administrativa uppgifter som tidigare skötts på nationell nivå, fram till 

dess hade lokal administration endast existerat i blygsam omfattning.  

 

Till denna reform tillkom 1996 en modifiering av valsystemet som genomfördes av sanchez 

de Lozadas regering. Denna modifikation av valsystemet bestod i skapandet av 68 distrikt av 

enmansvalkretsar runtom Bolivia för tillsättande av parlamentsledamöter i den undre 

kammaren. 

 

Av 130 platser i kammaren tillsattes nu alltså 68 genom lokala val i dessa distrikt, de 

resterande platserna tillsattes på basis av proportionell röstdelning på nationell nivå. 

Denna modifiering genomfördes för att man trodde att representationen av lokala intressen 

skulle representeras i större utsträckning på nationell nivå. 21 

Dessa reformer ledde till att den rurala indianska befolkningen i högre grad fick tillgång till 

representation, MAS som är sprunget ur lantliga fackföreningar fick sin första väljarbas i 

dessa distriktsval22 

 

Det departement i Bolivia med de största andelarna indianbefolkning – Chiquisaca, 

Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosi - var också de departement där befolkningen i allra 

största utsträckning röstade på Morales i presidentvalet 2005, dessa departement är också 

bland de folkrikaste i Bolivia.23 

 

 

Partier och val 

 

Bolivia har ett fragmenterat partisystem, MNR, MIR och ADN var de tre etablerade partierna 

som dominerade den Bolivianska politiken fram till valet 1989 och 1993 då CONDEPA och 

UCS, två populistiska partier som hade en stor väljarbas hos den indianska befolkningen 

inträdde på den politiska arenan. CONDEPA försvann inför valet 2002 och UCS ingick i den 

koalitionsregering som Sanchez de Lozada styrde fram till dess han flydde landet. 

 

                                                 
21 Postero, Nancy Grey Now we are citizens, 2007, s. 124-125 
22 Van Cott, DL From movements to parties in Latin America, 2005, s.68-70 
23 www.electionworld.org 2008-07-01 
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Inför valet 2002 framträdde så MAS, och det nybildade och regeringskritiska partiet NFR som 

tog en stor andel av rösterna, samt det indianskt etnonationalistiska partiet MIP. I den 

koalitionsregering som skapades av Sanchez de Lozada ingick MNR, MIR, UCS och NFR. 

Inför valet 2005 försvann ADN vars ledare, den tidigare presidenten Quiroga, istället ledde 

det nybildade partiet PODEMOS som var MAS största utmanare.  

 

Även MIR, CONDEPA och UCS försvann, de partier utöver MAS som hade en större 

väljarbas i valet 2002 och som även ställde upp i valet 2005 var MNR NFR och MIP.24 

Det inför valet 2005 nybildade partiet UN (Frente de Unidad Nacional) leddes av Samuel 

Doria Medina, som efter 17 år i det tidigare regeringspartiet MIR hoppade av och startade 

UN, partiet har band till tidigare regeringspartier och är ett mitten-högerparti.25 

 

Nedanför följer valresultat från det första demokratiska valet 1985 fram till valet 2002, som 

var det första som MAS ställde upp i. Det framgår i tabellen att redan vid partiets första 

valdeltagande 2002 så fann MAS politik ett starkt stöd hos den Bolivianska väljarkåren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Van Cott, 2005, s. 85-90 
25 http://southernexposur.bloggspott.com 2008-07-02 
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Tabell 1 Procent av röster vunna i Bolivias nationella val, 1985-2002       

 

Parti                      1985              1989            1993             1997            2002 

MNR                    26.4               23.0             33.8              18.2               22.5 

AP                                                                  20.3 

ADN                     28.6              22.7                                   22.3                3.4 

MIR                       8.9               19.6                                   16.8              16.3 

CONDEPA                                11.0             13.6               17.2   

UCS                                                               13.1               16.1               5.51 

MBL                                                                5.1                3.1 

IU                          0.7                 7.2                0.9                3.7 

PS-1                      2.2                 2.8                                                            0.7 

NFR                                                                                                            20.9 

MAS                                                                                                           20.9 

MIP                                                                                                              6.1 

MRTKL                                                            2.2 

LyJ                                                                                                               2.7 

 

Antal röster      1 728 363      1 573790        1 731309     2 177 171     2 778 808 

 

Partier: ADN= Accion Democratica Nacionalista; AP= Acuerdo Patriotico; ASP= Asamblea por la Soberania de 

los pueblos; CONDEPA= Conciencia de Patria; IU= Izquierda Unida; LyJ= Libertad y Justicia; MAS= 

Movimient al Socialismo; MBL= Movimiento Bolivia Libre; MIP= Movimiento Indigenista Pachacuti; MIR= 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria; MNR= Movimiento Nacionalista Revolucionario; MRTKL= 

Movimiento Revolucionario Tupaj Katari de Liberacion; NFR= Nueva Fuerza Republicana; PS-1= Partido 

Socialista- Uno; UCS= Unidad civica Solidaridad; UDP= Union Democratica y popular. 

 

Källa: Ethnicity and politics in Bolivia: 

http://www.informaworld.com/smpp/section?content=a723914764&fulltext=713240928 2008-04-25 
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Nedanför följer valresultaten i det nationella presidentvalet som genomfördes den 18 

december 2005. 

 

  Tabell 2 Valresultat, Bolivianska presidentvalet 18 december 2005 

Presidentkandidater respektive  

Vice presidentkandidater 

Nominerande 

parti 

Antal 

Röster 

procent 

Juan Evo Morales Ayma  

Alvaro Garcia Linera 

MAS 1,544,374 53.7 

Jorge Fernando Quiroga Ramirez 

Maria renee de los Angeles Duchen Cuellar 

PODEMOS 821,745 28.6 

Samuel Jorge Doria Medina Auza 

Carlos Fernando Dabdoub Arrien 

UN 224,090 7.8 

Michiaki Nagatani Morishita 

Guillermo Luis Bedregal Gutierrez 

MNR 185,859 6.5 

Felipe Quispe Huanca 

Camila Choqueticlla 

MIP 61,948 2.2 

Gildo Angulo Cabrera 

Gonzalo Jose Silvestre Quiroga Soria 

NFR 19,667 0.7 

Eliceo Rodriguez Pari 

Rodolfo Antonio Flores Morelli 

FREPAB 8,737 0.3 

Nestor Garcia Rojas 

Teodomiro Rengel Huanca 

USTB 7,381 0.3 

Totalt. (valdeltagande: 84.5%)  2 873 801 100,0 

  

Nybildade partier: PODEMOS (Poder Democratico social), UN (Frente de Unidad Nacional). 

Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_Bolivia 2008-04-29 

 

Det enda regeringspartiet som fanns kvar och deltog i valet 2005 var MNR och NFR. 
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Ideologi 

 

MAS klassificeras av Van Cott som ett parti baserat på Bolivias ursprungsbefolkning, det 

skilde sig i det fallet från MIP inför valet 2005 som klassificeras som ett mono-etniskt parti 

för Bolivias varierande ursprungsbefolkning. MIP’s politiska plattform var ett Bolivia för 

enbart den indianska befolkningen.26   

 

MAS är ett parti som uppstått ur rurala fackföreningar och bondeorganisationer som till stor 

del bestått av indiansk befolkning och den Bolivianska indianbefolkningen har genom sina 

sociala organisationer traditionellt stått nära vänsterorienterade partier i Bolivia.27  

 

 

Utvärdering av den nuvarande regeringens insatser 

 

Mellan valet 2002 och valet 2005 uppstod en rad konfrontationer mellan statsmakten och 

stora delar av Bolivias befolkning. 

 

I februari 2003 när landet genomlevde en ekonomisk nedgång lade regeringen fram ett förslag 

om en enhetlig skattesats som skulle komma att höja inkomstskatten för låginkomsttagare, 

detta förslag möttes av ett massivt motstånd inom den offentliga sektorn och delar av den 

Bolivianska poliskåren stötte samman med militära styrkor. 

 

Förslaget lades ner men oppositionen med ett tongivande MAS krävde Lozadas avgång.28 

I oktober samma år blossade demonstrationer upp i och runt huvudstaden, stora folkmassor 

demonstrerade mot regeringens planer på att lägga en pipeline för att exportera gas till Chile 

och därifrån vidare till USA. Militära styrkor slog våldsamt ner på demonstranter och dödsfall 

uppstod vid flera tillfällen. Den 16 oktober hade flera parlamentsledamöter och 

vicepresidenten Carlos Mesa lämnat sina tjänster i protest och dagen efter flydde Gonzalo 

Sanchez de Lozada landet och Mesa tog över presidentämbetet.29 

 

 

                                                 
26 Van Cott. 2005, s.17 
27 Ibid, s.83-85 
28 Kohl, Benjamin och Farthing, Linda Impasse in Bolivia, 2006, s.172-175 
29 Ibid, s.204-209 
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Det fanns efter regeringens våldsamma bemötande av folkets protester en stark motvilja 

gentemot den neoliberala styrning som präglat Bolivias regeringskabinett sedan 1985, och 

Morales som alltid varit en högljudd motståndare till neoliberalism vann mycket stöd under 

denna tid.30 

 

 

Kandidaternas personlighet och utstrålning 

 

Evo Morales är både quecha och Aymaraindian, Quecha och Aymara är de två stora 

grupperna bland Bolivias ursprungsbefolkning, detta är något som många anser vara 

betydande när det kommer till att ena Bolivias många grupper av ursprungsbefolkning.31 

 

Samtidigt så var Morales alltid klar om att han representerade hela Bolivia, i ett socialistiskt 

parti som motsatte sig den neoliberala politiken, även om han inte väntade sig något stöd från 

den ekonomiska eliten i Bolivia eller det ekonomiskt överlägsna departementet Santa Cruz. 

Morales har under hela sin politiska karriär varit en motståndare till den neoliberala styrning 

som Bolivia anammat sedan mitten av 80-talet.32 När Carlos Mesa tog över presidentposten så 

utlovade han en folkomröstning om huruvida man skulle exportera gas och om man skulle 

genomföra en nationalisering av landets gasresurser. 

 

Carlos Mesa gjorde som han lovat och den 18 juli 2004 genomfördes en folkomröstning om 

gasfrågan. Många ansåg dock att de fem frågor som den Bolivianska väljarkåren skulle ta 

ställning till i folkomröstningen inte på allvar tog upp nationaliseringen av landets gasfält då 

den inte har en direkt formulerad fråga om nationalisering.33 

 

Ingen nationalisering genomfördes, I maj 2005 stiftade parlamentet en ny lag rörande 

kolväten som gav staten högre royalties från exploateringen av gasfälten, men protesterna mot 

det faktum att ingen nationalisering genomförts fortsatte och bland demonstranterna fanns 

MAS partiledare Evo Morales som krävde en total nationalisering av landets gasresurser. 

 

                                                 
 
30 Postero 2007, s.218-220 
31 Ibid, s.9-15 
32 Ibid, s.228-230 
33 http://en.wikipedia.org/wiki/2005_Bolivia_protests 2008-04-28 
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Carlos Mesa, som tidigare under våren sagt upp sig men vars uppsägning inte accepterats av 

parlamentet, fann situationen ohållbar efter att tiotusentals människor varje dag isolerade La 

Paz från resten av landet genom att blockera vägarna till huvudstaden och avgick efter att ha 

sagt att landet inte gick att styra. Under en övergångsperiod tills nyval kunde utlysas i 

december övergick den exekutiva makten till domaren för Bolivias högsta domstol34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Ibid. 



C-uppsats  Författare: 
Samhällsvetenskapliga institutionen, Mittuniversitetet  Simon Beauregard Camp 
Handledare: Ingemar Wörlund, Bo Svensson  Johan Sjöbom 

 24 

Empiri Venezuela 

 

Venezuela är en av Latinamerikas äldsta demokratier. Med undantag för perioden 1948-58 har 

landet haft ett modernt flerpartisystem ända sedan 1946. Två partier dominerade politiken från 

början av 70-talet och fram till valet 1993, kristdemokraterna COPEI (Comité de 

Organización Politica Electoral Independiente) och det socialdemokratiska AD (Acción 

Democrática).35 Precis som i andra Latinamerikanska länder har oftast de sittande 

regeringarna varit förlorare i valen. Av de sju valen som hölls mellan 1963 och 1998 så 

minskade rösterna på den sittande presidentens parti i sex.36 

 

Under början av 1980-talet ledde fallande oljepriser till en svår ekonomisk kris. Detta, i 

kombination med en utbredd korruption, medförde ett kraftigt ökande missnöje med de 

etablerade partierna.37 De ”chock-terapi” reformer som efter rekommendationer från IMF 

infördes av president Carlos Perez i ett försök att möta krisen möttes av ett utbrett missnöje 

som ledde till omfattande kravaller 1989.38 Inflationen i landet nådde över 80% detta år, och 

Venezuelas BNP per capita halverades nästan mellan 1983 och 1993.39 

 

Det växande missnöjet med de styrande politikerna utnyttjades av Hugo Chavez, som då var 

officer i armén. Sedan 1983 hade Chavez tillsammans med andra officerare varit organiserade 

i gruppen Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, som sade sig vilja bekämpa 

korruption och orättvisor i samhället.40  

 

Chavez ledde 1992 en militärkupp i ett försök att ta makten från den impopuläre presidenten 

Perez. Kuppen misslyckades och Chavez fängslades. Han benådades och släpptes 1994 av den 

nye presidenten Rafael Caldera sedan Perez tvingats avgå året innan. Trots den misslyckade 

kuppen hade Chavez ett stort stöd bland folket och han övergick nu till att bedriva en politisk  

 

 

                                                 
35 Molina, José Evolution of the party system in Venezuela 1946-1993, 1998, s.2 
36 Ibid, s.2 
37 Ibid, s.3 
38 Canache, Damarys From bullets to ballots: the emergence of popular support for Hugo Chavez, 2002. s. 73 
39 Molina, 1998, s.16 
40 Hawkins, Kirk Populism in Venezuela: the rise of Chavismo, 2003, s.1140 
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kampanj. Chavez var 1997 med och skapade partiet MVR (Movimiento V Republica), som 

skulle utmana de etablerade partierna i de kommande valen.41 

 

 

Partier och val 

 

Venezuela har ett majoritetsvalssystem, något som tenderar att gynna de partier och 

kandidater med störst chans att nå framgång i valen. Denna typ av system leder oftast till en 

situation med ett fåtal relevanta partier, och i Venezuela var två partier, COPEI och AD, 

dominerande under många år. Systemet leder även till presidentval med fokus på de 

kandidater som har störst chans att vinna, i detta fall Hugo Chavez och Henrique Salas.42 

 

Den sittande regeringen missgynnades också av det faktum att i outvecklade, fattiga länder 

tappar oftast de sittande makthavarna flera röster än i utvecklade länder p.g.a. det missnöje 

som uppstår när det finns otillräckliga resurser för att avhjälpa fattigdomen och uppfylla 

vallöften (”endemic discontent").  Av sju val i Venezuela mellan 1963 och 1993 förlorade den 

sittande regeringen fem.43 

 

Fram till valet 1998 hade de etablerade partierna AD och COPEI en stabil väljarbas som 

identifierade sig med respektive parti. Denna partidentifikation ger de styrande en viss buffert 

mot misslyckanden och missnöjet p.g.a. fattigdom och underutveckling.  

 

En av de nya utvecklingarna i Venezuela sedan AD:s och COPEI:s nedgång är att de nya 

partierna inte har lyckats få anhängare med samma lojalitet som tidigare. Volatiliteten hos 

väljarkåren har ökat och andelen väljare som identifierar sig med ett visst parti har minskat 

kraftigt.44 

 

 

 

 

                                                 
41 Hawkins, 2003 s.1141 
42 Molina, 2002, s.226 
43 Ibid., s.222 
44 Ibid., s.223 
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Tabell 3 Stödet för de etablerade partierna i Venezuela 1972-2000 

---------------------------------- 

Medlemmar och 1973  1983  1993  1998 2000 

sympatisörer av 

AD, COPEI eller MAS  45,9%  35,3%  27,8%  14%  10,8% 

----------------------------------- 

 

Källa: Molina, 2002, s.29 

 

Detta missnöje och kraven på förändringar var något som drabbade de redan etablerade 

partierna, och kan därför inte helt förklara Chavez framgång gentemot konkurrenten Salas. 

Både Chavez och Salas byggde sina kampanjer på löften om förändring och förnyelse.45 

 

Den minskade legitimiteten hos de politiska partierna har inneburit att många väljare röstar 

efter sina ideologiska preferenser istället för att stödja ett visst parti. 69% av de väljare som i 

opinionsundersökningarna placerade sig själva till höger röstade i valet 1998 på en 

högerkandidat. På motsvarande sätt röstade 76% av vänsterväljarna på den kandidat som stod 

till vänster.46  

 

 

Valkampanjen 1998 

 

I presidentvalet 1998 var Chavez MVR:s kandidat. Hans motståndare var AD:s Luis 

Alfaro Ucero och två andra oberoende kandidater, Irene Saez och den konservative Henrique 

Salas Romer. I början av valkampanjen sågs inte Chavez som den självklara vinnaren. Hans 

deltagande i en militärkupp mot en demokratiskt vald regering, hans kopplingar till extrema 

rörelser på vänsterkanten och den hårda retoriken avskräckte många från att stödja honom.  

Men sedan han tonat ner sitt budskap, och efter att COPEI ställde sig bakom hans främste 

motståndare, Irene Saez (något som fick en negativ inverkan på hennes kampanj p.g.a. det 

starka missnöjet med AD och COPEI) så ökade hans popularitet allt mer.47 

 

                                                 
45 Molina, 2002, s.236 
46 Ibid, s.233 
47 Hawkins, 2003, s.1142 
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Under valkampanjen lovade Chavez bl.a. att minska på takten när det gällde de ekonomiska 

reformerna. Hans budskap gick emot de nyliberala idéerna och förespråkade istället 

”kapitalism med ett mänskligt ansikte.”48 Bland de andra frågor som han drev under 

kampanjen fanns också motstånd mot privatiseringen av utbildnings och pensionssystemen. 

Han förespråkade en protektionistisk ekonomisk politik för att skydda den inhemska 

industrin.49 

 

Av de kortsiktiga faktorerna är det de specifika kampanjfrågorna i valet 1998 som i störst 

utsträckning påverkade väljarnas röstande. Det huvudsakliga temat under valrörelsen var 

”förändring” eftersom de folkliga kraven på förändring var så starka. Chavez utlovade 

”revolutionär förändring”, och hans huvudmotståndare Salas ”radikal förändring”.50 En ny 

konstitution och parlamentets upplösning var bland de viktigaste sakfrågorna som präglade 

valrörelsen under presidentvalet. Chavez ville upplösa kongressen och införa en ny 

konstitution, något som Salas var emot. 

 

Den ekonomiska krisen, den utbredda korruptionen och andra källor till missnöje drabbade 

den sittande regeringen hårt. Enligt en opinionsundersökning som genomfördes i november 

1998 hade 74% av väljarna en negativ uppfattning om Calderas regering.51 Bilden av 

regeringspartiet Convergencia var så negativ att de inte ställde upp med en egen kandidat i 

valet, och när de gav sitt stöd till Henrique Salas Römer accepterade han aldrig detta stöd 

officiellt.52 

 

Chávez’s lockelse på väljarna tillskrivs till en hög grad hans karisma och utstrålning.53 

Det som kallats ”Chavismo” bygger på en karismatisk länk mellan väljare och politiker, ett 

förhållande som är direkt och inte går via ett visst parti. Det bygger också på en uppfattning 

om hans politiska rörelse som ”folket mot eliten”.54 

 

 

 

                                                 
48 Ellner, Steve Populist coup leader wins presidency of Venezuela, 1999 
49 Ibid. 
50 Molina, 2003, s.237 
51 Ibid., s.222 
52 Ibid., s.222 
53 Hawkins, 2003, s.1149 
54 Ibid., s.1137 
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Så som en ny politisk rörelse är det naturligt att Chávez politiska organisation hade en låg 

grad av institutionalisering, men bristen på partidentifikation är ändå ovanligt hög. Betydligt 

fler människor stödde MVR p.g.a. Chávez än för att de identifierade sig med partiet.55 

 

 

Valresultat  

 

Chavez vann presidentvalet 1998 med 3,673,685 röster (56.2 procent). Hans motståndare 

Henrique Salas fick 40%. 

 

 

Tabell 4 Valresultat i presidentvalet Venezuela 1998 

 

Kandidat – Parti   Antal röster  % 

 

Hugo Chavez – Fifth Republic movement  3,673,685  56,20 

Henrique Salas Römer – Project Venezuela 2,613,161  39,97 

Irene Sáez – IRENE   184,568  2,82 

Luis Alfaro Ucero – ORA   27,586  0,42 

 

Övriga    38,304  0,59 

Totalt (valdeltagande 54%)  6,537,304  100 

 

Källa: Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Venezuelan_presidential_election,_1998 2008-11-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Hawkins, 2003, s.1150 
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Analys Bolivia 

 

Att identifiera sig med ett parti har som vi antydde i det teoretiska avsnittet varit en faktor 

som minskat i betydelse i många latinamerikanska länder och med den minskningen har 

kortsiktiga faktorers betydelse för valutgångar ökat. Denna erodering av partiidentifikation 

var även fallet i Bolivia inför valet 2005, de två partier som efter MAS hade den största 

andelen röster var PODEMOS (28.6%) och UN (7.6%). Bägge dessa partier var nybildade. 

De tidigare regeringspartier som ställde upp i valet 2005 var MNR, som gick från att vinna 

22.5% av rösterna i valet 2002 till 6.5 % av rösterna i valet 2005, och NFR som gick från att 

vinna 20.9% av rösterna i valet 2002 till 0.7% i valet 2005. 

 

Tre av de partier som vann en betydande andel av rösterna i valet 2002 ställde inte upp i valet 

2005, dessa var MIR, ADN och UCS. 

 

Den långsiktiga utvecklingen inför valet 2005 anser vi dock skall tillskrivas de förändringar 

som gjordes inom valsystemet och förvaltningssystemet. Att dela upp landet i kommuner, 

som fick ta del av statskassan och gavs ett förvaltningsansvar, gjorde att landsbygden för 

första gången fick makt och ansvar för vem som skulle sköta dess affärer och hur dessa skulle 

skötas. Med modifieringen av valsystemet skedde på samma sätt en decentralisering som 

möjliggjorde MAS uppkomst, skapandet av enmansvalkretsar gjorde att Morales och andra 

representanter från MAS valdes in i parlamentet. 

 

Dessa förändringar av den Bolivianska statsapparaten var grundläggande för att MAS, som 

hade sin plattform bland landsbygdbefolkningen, skulle komma till en central position. I 

förlängningen gjorde dessa förändringar den rurala indianska befolkningen mer politiskt 

medveten och engagerad. Här kommer en annan långsiktig faktor vi anger i den teoretiska 

referensramen fram – Konfliktlinjer - att rösta efter vilken grupp man starkast identifierar sig 

med i ett samhälle, de departement med de största andelarna av ursprungsbefolkning var 

också de som i största utsträckning röstade på Morales i valet 2005.  

 

Bolivias indianbefolkning har traditionellt varit knutet till sociala rörelser och organisationer 

som varit vänsterorienterade så det är inte en ideologisk förändring utan en klassfråga (social  
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tillhörighet) att rösta på Morales, en indiansk ledare för ett socialistiskt parti var ett följdriktigt 

val för Bolivias indianbefolkning. Därför är denna faktor också av betydelse, vi anser dock att 

förändringarna i valsystemet och förvaltningssystemet framstår som den förlösande faktorn på 

det långsiktiga planet. 

 

Den kortsiktiga utvecklingen inför valet 2005 kännetecknades av det politiska tumult som 

uppstod, Lozada blev tvungen att fly landet 2003 och hans efterträdare Carlos Mesa avgick. 

Bolivia genomled en lågkonjunktur under åren mellan valet 2002 och 2005 och det våld som 

administrationen använde sig av för att slå ner på protesterande före valet skapade en stark 

motvilja. Evo Morales var en stark motståndare till den neoliberala styrning som de tidigare 

administrationerna fört och många bolivianer kom att stötta Morales ställningstagande under 

valkampanjen. 

 

Frågan om Bolivias gasfält kom att forma mycket av upptakten till valet 2005 i Bolivia. Efter 

den folkomröstning som hölls om nationalisering av gasresurserna krävde Morales att de 

utländska företag som utvann gasen skulle beskattas hårdare, och så blev det, parlamentet 

röstade fram en lagförändring för att höja skatten för dessa företag. På detta sätt lyckades 

Morales koppla samman sig själv med den mest framstående frågan inför valet. När man tittar 

på de kortsiktiga faktorer som vi utgår ifrån så är Evo Morales personlighet något som står ut, 

Morales härstammar från Aymara och Quechua, de två största indianska grupperna av 

ursprungsbefolkning i Bolivia och många ansåg att han enade Bolivias indianbefolkning inför 

valet. 

 

Morales hade befunnit sig i opposition mot den ekonomiska styrningen av Bolivia under hela 

sin politiska karriär, han var en indiansk presidentkandidat vid ett tillfälle då den Bolivianska 

ursprungsbefolkningen började få upp ögonen för att bli representerade, och han missade inte 

något tillfälle att visa sitt missnöje med en politisk styrning som snabbt vunnit ogillande bland 

många sektorer av det bolivianska samhället. 

 

När man ser på den kortsiktiga utvecklingen inför valet 2005 och anledningarna till Morales 

valvinst anser vi att de faktorer som påverkat valutkomsten, är Evo Morales person, en 

indiansk ledare som varit en ständig motståndare till den neoliberala styrningen som mötte 

kritik från stora delar av det Bolivianska samhället. Denna faktor kopplar vi sedan ihop med  
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den specifika kampanjfrågan kring Bolivias gasfält och utnyttjandet av dessa. Morales stod 

som förgrundsfigur för en nationalisering av gastillgångarna och denna fråga var oerhört 

uppmärksammad inför valet. 
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Analys Venezuela 

 

Även i Venezuela har den minskande partiidentifikationen inneburit att de kortsiktiga 

faktorerna ökat i betydelse. Ideologi är den enda av de långsiktiga faktorerna som nu fått en 

något större vikt, då väljarna nu i högre grad röstar efter sina ideologiska preferenser istället 

för att låta lojaliteten med ett visst parti styra. Volatiliteten har ökat, d.v.s. väljarna skiftar ofta 

lojalitet mellan valen, man identifierar sig inte längre med ett visst parti som man röstar på 

utifrån partilojalitet. Politiken har blivit mera ”personaliserad”, kandidaten är viktigare än det 

parti som står bakom. 

 

Den minskning av partiidentifikationen och missnöjet med de sittande regeringarna som 

påverkat valresultaten i många Latinamerikanska länder hade även ett stort inflytande på 

Venezuelas presidentval 1998. De tidigare dominerande partierna COPEI och AD gick 

kraftigt tillbaka, och ingen av de ledande kandidaterna kom från dessa politiska rörelser. 

Istället fick de kortsiktiga faktorerna som t.ex. de olika kandidaternas personlighet och de 

specifika sakfrågor som präglade kampanjen en avgörande betydelse. 

 

Det stabila tvåpartisystem som i så många år kännetecknade Venezuelas politik existerar inte 

längre. Missnöjet som ledde till AD och COPEI:s försvinnande har gjort det svårt för politiska 

partier att återskapa den lojalitet med det egna partiet som fanns tidigare. Kandidaterna som 

ställer upp i valen har en individuell plattform och bygger inte sin kandidatur på en 

nominering från partiet. Partisystemet är inte stabilt, nya partier ställer ofta upp i valen medan 

gamla försvinner. 

 

I enlighet med teorin om strukturellt missnöje, ”endemic discontent” har fattigdomen och 

bristen på utveckling vid valen i Venezuela alltid tenderat att missgynna den sittande 

regeringen. Den minskade partiidentifikationen förstärker denna effekt och ökar de styrande 

regeringarnas tillbakagång i väljarstöd. 

 

Sammantaget har denna förändring ökat de kortsiktiga faktorernas påverkan på valresultaten 

jämfört med de långsiktiga, strukturella faktorerna, även om de långsiktiga faktorerna ändå 

fortfarande har en stor inverkan. 
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“Förändring” var ledordet i presidentvalskampanjen 1998. För de flesta innebar denna 

förändring att göra sig av med de tidigare styrande partierna AD och COPEI. Chavez ville 

upplösa kongressen, förändra konstitutionen och nationalisera oljebolagen, detta var viktiga 

valfrågor. 

 

Attityden gentemot demokratin blev också en valfråga. Chavez motståndare tog upp hans 

medverkan i den misslyckade militärkuppen 1992 för att visa på att han inte är demokrat, men 

detta hindrade inte att han blev vald, förändringsviljan var så stor att många var villiga att 

lägga sin röst på en kandidat med ett tveksamt förhållande till demokratin. 

 

Missnöje med hur de styrande skött ekonomin, den utbredda korruptionen och motståndet mot 

de etablerade partierna var faktorer som i hög grad avgjorde valutgången i presidentvalet 

1998. Folket röstade på Chavez eftersom han sågs som en politisk ”outsider” som inte var en 

del av den etablerade politiska eliten. Chavez var den förste valde presidenten i Venezuela 

som inte tillhörde den traditionella partieliten. Man ville ha bort det gamla politiska 

etablissemanget som man höll ansvariga för landets problem. 

 

Chavez popularitet byggde (och bygger fortfarande) också till stor del på hans karisma och 

utstrålning. I det nya politiska klimatet där de traditionella partierna betyder allt mindre för 

hur folket väjer att lägga sin röst har de politiska kandidaternas personlighet ett mycket stort 

inflytande. Framgången bygger på förmågan att i tal och framträdanden kunna väcka 

entusiasm och hopp hos väljarkåren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C-uppsats  Författare: 
Samhällsvetenskapliga institutionen, Mittuniversitetet  Simon Beauregard Camp 
Handledare: Ingemar Wörlund, Bo Svensson  Johan Sjöbom 

 34 

Jämförelse mellan länderna 

 

I både Bolivia och Venezuela är den minskande partiidentifikationen uppenbar och är en 

faktor som hade betydelse för valvinsterna. Förändringarna i Bolivias valsystem gjorde 

landets ursprungsbefolkning mer politiskt engagerad och representerad. Vi urskiljer dock inte 

en ideologisk förändring hos väljarkåren, detta gör vi när vi ser på utvecklingen i Venezuela 

där Chavez utlovade en revolutionär förändring. 

 

Den långsiktiga förändringen i dessa länder särskiljer sig på det sättet att de konstitutionella 

reformerna av Bolivias val och förvaltningssystem möjliggjorde Morales valvinst. I bägge 

länderna fanns det en kraftig motvilja mot det tidigare styret, I Bolivia gjordes dock en 

förändring möjlig genom konstitutionella reformer. 

 

Med en minskande partiidentifikation blev de kortsiktiga faktorerna viktigare för både Bolivia 

och Venezuelas politiska utveckling. Både Morales och Chavez personliga karaktär och 

utstrålning var betydelsefulla för deras respektive valvinster. Morales kopplade samman sin 

person med den största kampanjfrågan i Bolivia, exploateringen av landets gasfält. 

 

Chavez utlovade en förändring och Venezuelas väljarkår fann hans ideologiska budskap 

tilltalande efter den tidigare korruptionen i landets administration. I bägge länderna fanns en 

kraftig motvilja mot den sittande regeringen och deras styre, utvärderingen av det tidigare 

styret är således en faktor som haft stor betydelse. 

 

Samtliga de faktorer som vi har tagit med i vår teoretiska modell har på olika sätt påverkat 

valresultaten i de undersökta valen. Vi har dock i vår undersökning funnit att vissa faktorer 

haft ett mera avgörande inflytande på väljarnas beteende än de övriga. För Bolivia har de 

avgörande faktorerna som påverkat den politiska utvecklingen på längre sikt och banat vägen 

för Morales väg till makten varit förändringen av valsystemet, den negativa 

partiidentifikationen med de etablerade partierna och den etniska konfliktlinjen som fick 

ursprungsbefolkningen att stödja Morales. 
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I Venezuela präglades den långsiktiga utvecklingen av den minskade partiidentifikationen och 

den därmed ökade tendensen för väljarna att rösta efter ideologiska avväganden. 

 

Bland de kortsiktiga faktorerna har kandidaternas personlighet och utstrålning och de 

specifika kampanjfrågorna som dök upp under valrörelserna varit de mest avgörande. I 

Venezuela var också de högljudda kraven på förändring och det starka missnöjet med de två 

sedan lång tid dominerande partierna och med den sittande regeringen avgörande. 

Nedanstående bilder illustrerar de faktorer som vi anser haft den avgörande påverkan på 

valresultatet i de undersökta presidentvalen i de båda länderna. 

 

 

 

Bild 2 De avgörande faktorernas vid presidentvalet i Bolivia 2005 
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Bild 3 De avgörande faktorernas vid presidentvalet i Venezuela 1998 
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Slutsatser 

 

Vi har i vår undersökning tittat på de faktorer som påverkat röstandet i presidentvalen i 

Venezuela 1998 och Bolivia 2005. Vi har använt det teoretiska ramverket som beskriver vad 

som påverkar människors röstbeteende för att analysera valrörelserna, valresultatet och den 

politiska utvecklingen i de undersökta länderna. 

 

Vi har kommit fram till att det finns både likheter och skillnader i de faktorer och orsaker som 

förde vänsterpresidenterna Morales och Chavez till makten i sina respektive länder. I både 

Bolivia och Venezuela präglas den politiska utvecklingen på lång sikt av den minskade 

lojaliteten och identifikationen med de etablerade politiska partierna. Vem man röstar på har 

blivit mera en fråga om vilka kandidaterna är och vilken politik och ideologi de företräder än 

vilket parti de tillhör. 

 

En stor del av den långsiktiga förändringen i Bolivia berodde på reformerna av valsystemet 

som gav ökad politisk makt och inflytande till indianerna, en tidigare marginaliserad etnisk 

grupp. Denna etniska dimension saknas i Venezuela, där drevs förändringarna av ett mycket 

utbrett missnöje med de tidigare politiska ledarna. 

 

De kortsiktiga faktorernas betydelse ökade i båda länderna. Kandidaternas ökade betydelse 

framför partierna visade sig tydligt under valrörelserna. Chavez och Morales karismatiska 

framtoning hjälpte dem till makten, de drev i stor utsträckning personliga kampanjer och var 

inte beroende av ett partis och en partiorganisations stöd. 

 

Eftersom Bolivias ursprungsbefolkning, som utgör över hälften av landets befolkning, har 

funnit representation i Morales och MAS och då det skett ett ideologiskt skifte i Venezuela så 

kan man dra slutsatsen att det är en långsiktig förflyttning till ett mer vänsterorienterat styre 

som skett i dessa länder.  

 

Den negativa synen på de etablerade partierna och den sittande regeringen var också mycket 

betydelsefull. De utlovade förändring och ett slut på den tidigare korruptionen och vanstyret,  
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ett budskap som väljarna i fattiga länder har lätt att ta till sig och svara positivt på (men som 

valet av Barack Obama i USA:s presidentval visar även fungerar i den rika delen av världen.) 
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