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Abstrakt 
 
Syftet med uppsatsen var att studera och analysera Chávez ledarskap utifrån teorier om 
ledarskap. Frågeställningarna gällde hur Chávez ledarskap sett ut under olika skeenden, om 
det förändrats över tiden och om han anpassade sitt ledarskap. Avgränsningen innebar att bara 
Chávez ledarskap som president undersöktes. Metoden bestod i att studera litterära källor och 
hade inslag av deduktiv ansats, hermeneutiskt synsätt och kvalitativt tillvägagångssätt. 
Resultatet visade att Chávez i sitt ledarskap uppvisar alla de tre ledarstilar som undersökts i 
uppsatsen: auktoritär, demokratisk och laissez-faire i olika kombinationer. Slutsatser som 
drogs var att i de skeenden där han var pådrivande dominerade auktoritär och demokratisk, 
skeenden som han inte tagit initiativet till dominerades av laissez-faire. Förslag till fortsatt 
forskning bestod i att genomföra enkäter och intervjuer med såväl Chávez som hans 
omgivning på spanska rörande hela hans ledarskap samt att undersöka fler ledare. 

 



   

 
 

FÖRORD 

 

Jag valde att studera Hugo Chávez ledarstil därför att han är en viktig politisk ledare i dagens 

värld som även med sin ledarstil kan påverka andra ledare, och en man som väcker starka 

känslor vare sig man är för eller emot honom. Jag hoppas att mitt intresse för Chávez kan ge 

er en intressant läsning. 

 

Jag vill tacka min handledare Ingrid Zakrisson för hennes stöd och hjälp vid genomförandet 

av min magisteruppsats. Jag vill också tacka lärare och klasskamrater som gett uppslag till hur 

jag bör skriva uppsatsen. Tack vänner och familj som stöttat, läst och opponerat på mitt 

arbete. 

 

Jan Grönvik 

Östersund, maj 2008 



   

 
 

“To the world, Chávez is a man of many faces: bold social 
reformer, naïve idealist, savvy economic opportunist, 
irresponsible fiscal rogue, democratic champion, authoritarian 
leader, Latin America’s savior, Washington’s worst 
nightmare. Mold these disparate characteristics into one man 
and the result is Hugo Chávez, Venezuela’s outspoken 
president and Latin America’s rising star.” 
 
Schaffer, S.E., Chestnut. (2005-08-15). Álo presidente Hugo Chávez: Latin America's Rising 
Superstar: coha.org. Retrieved March 31, 2008 from the World Wide Web: 
http://www.coha.org/NEW_PRESS_RELEASES/New_Press_Releases_2005/05.92_Alo_Pres
idente_Hugo_Chavez_Venezuela.html 
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I INLEDNING 

 

1.1 BAKGRUND 

 

Vilken ledare i världen kommer att påverka andra ledares ledarskap mest i framtiden? Det var 

den fråga som jag och en nära släkting till mig diskuterade en januarikväll. Vi trodde att det 

förmodligen kommer att vara någon karismatisk ledare i utvecklingsländerna (där utrymmet 

för sådana ledare ofta är större än i Väst), kanske framför allt i Latinamerika där man på 

senare år valt ett antal färgstarka vänsterledare. Vi enades om att Venezuelas president Hugo 

Chávez var ett hett namn i sammanhanget. Hugo Chávez är en omstridd politiker som genom 

sitt ledarskap påverkar utvecklingen inte bara i Venezuela utan även i resten av Latinamerika 

och andra utvecklingsländer. Att studera hans ledarskap kan ge oss en vink om hur delar av 

den framtida världspolitiken kommer att utvecklas, i demokratisk eller annan riktning. Om 

den vänstervåg han rider på förstärks och sprids ytterligare kan man tänka sig att människor 

runt om i världen kommer att välja ledare vars ledarstil påminner om Chávez. Hans ledarstil, i 

händelse av att han sitter kvar vid makten, kan påverka politiker och folkrörelseledare i andra 

länder så att de kopierar denna och därmed påverkar massor av människors liv långt utanför 

Venezuelas gränser. Kanske t.o.m. ledare i Sverige påverkas, såväl på nationellt som regionalt 

och lokalt plan.  

Chávez valdes alltså som studieobjekt för detta arbete därför att han är en mäktig man med 

inflytande över många människors framtid och därför att meningarna går vitt isär om hans 

ledarstil. 

 

1.2 DISPOSITION 

 

Här i kapitel I skildras valet av ämne, denna disposition, Venezuelas politiska historia och 

Hugo Chávez bakgrund från barndomen fram till idag. Därefter följer syfte och 

frågeställningar.  

I kapitel II beskrivs metodens olika delar och metodproblem. 

I kapitel III beskrivs politiska system, ledarskap, teori X och teori Y samt tre stycken 

ledarstilar: auktoritär, demokratisk och laissez-faire.  

Därefter, i kapitel IV, följer resultatet, dvs. olika exempel på Chávez ledarstil och en analys 

utifrån teori X och Y samt de tre ledarstilarna kopplade till dessa exempel. 
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I kapitel V diskuteras vad resultatet och analysen egentligen betyder och försök till svar på 

frågeställningarna och syftets uppnående görs. Där dras också slutsatser, metoddiskussionen 

lyfts fram och förslag till fortsatt forskning presenteras. 

Dessutom finns en källförteckning med såväl böcker, tidskrifter som internetsajter listade.  

 

1.3 VENEZUELA 

 

Venezuela är ett land i Sydamerika, drygt dubbelt så stort som Sverige och med ca 26 

miljoner invånare. Befolkningen är till stora delar ett resultat av immigration: den största 

delen är blandbefolkningar av olika genetiska kombinationer, med inslag av indianer, svarta 

afrikaner med rötterna i slaveriet och vita européer med rötterna från de spanska erövrarna 

som kom på 1500-talet. Om dagens befolkningssammansättning i Venezuela kan även sägas 

att inslaget av ursprunglig indianbefolkning är litet, vilket även gäller för ”rena” afrikaner (10 

%) och ”rena” européer (20 %), de sistnämnda utgör de rikare skikten i landet 

(britannica.com). 

Under den koloniala eran dominerades landets politiska och religiösa (katolska) ledning av 

spanjorerna, även om området hade ett visst självbestämmande. Jorden ägdes till stor del av 

europeiska ättlingar medan blandbefolkningen, mestiser och mulatter, till stor del saknade 

jord och sociala rättigheter. Indianerna utförde tvångsarbete på gårdar i inlandet medan de 

svarta utförde slavarbete på plantagerna vid kusten. Från slutet av 1700-talet till en bit in på 

1800-talet utkämpade venezuelanerna befrielsekrig mot den spanska staten, den mest kände 

ledaren för dessa uppror var Simón Bolívar, som närde drömmen om att ena Sydamerika. 

Efter att Venezuela blivit självständigt under 1800-talet följde en lång period av hårdhänta 

diktatoriska regeringar, ledda av s.k. caudillos, militärbefälhavare, en period som egentligen 

inte tog slut förrän 1958 genom en militärkupp (britannica.com). 

Tack vare stora oljetillgångar, vilket gör landet till en av de stora oljeexportörerna i världen, 

kunde Venezuela under 1900-talet delvis förvandlas från ett fattigt bondeland till ett urbant 

samhälle. Men landets ekonomiska utveckling försvårades av fluktuerande oljepriser, 

inflation, utlandsskuld och dålig företagsledning inom oljesektorn. Till detta kom en snabb 

befolkningsutveckling, delvis pga. illegal invandring. Förvandlingen skapade också stora 

klassklyftor med tillhörande arbetslöshet bland befolkningen på såväl landsbygden som i 

städerna (britannica.com). 

Fr.o.m. 1958 kom de stora partierna, Demokratisk aktion (AD) och Kristdemokraterna 

(COPEI), och de största intressegrupperna i Venezuela överens om att dela makten, något 
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som varade i 30 år. Tack vare stora oljeinkomster satsade man på 1970-talet under ledning av 

president Pérez på sociala reformer. Man förstatligade även olje- och järnmalmsförekomster.  

Under 1980-talet försämrades ekonomin och Pérez politik förändrades till att bli ekonomiskt 

mycket stramare och nyliberal, något som ledde till oroligheter med många döda och 

kuppförsöket 1992 lett av överstelöjtnant Chávez. Kuppen misslyckades men Chávez blev 

populär. Ännu ett misslyckat försök till militärkupp följde. Pérez avsattes 1993 och dömdes 

för förskingring av medel ur statskassan. Den nye presidenten, Caldera, valdes i ett läge när 

Venezuelas ekonomi försämrats kraftigt: hög inflation, bankkris, fallande oljepriser, höga 

lönekrav och stor utlandsskuld hemsökte landet. Klassklyftorna och kriminaliteten ökade 

starkt. Dessutom drabbades Venezuela av naturkatastrofer. Allt sammantaget ledde till att 

missnöjet med Caldera växte till den grad att Chávez vann presidentvalet 1998. I 

kongressvalet fick Chávez stödpartier majoritet och de tidigare ledande partierna, AD och 

COPEI, förlorade det mesta av sitt väljarstöd. Chávez genomförde en folkomröstning om en 

ny konstitution (grundlag), tvåkammarparlamentet blev ett enkammarparlament och 

presidentperioden förlängdes från fem till sex år med möjligheter till omval (Sävborg, 2006). 

Under Hugo Chávez ledning har reformer vidtagits för att förbättra situationen för de fattiga 

med olika sociala program, man har byggt vidare på hälso- och välfärdsåtgärder från 1970-

talet. Korruptionen är fortfarande omfattande, men Venezuela har också till skillnad från 

andra sydamerikanska länder haft ett demokratiskt styre från 1958 fram till idag 

(britannica.com).  

Venezuela är en federal stat med 22 delstater som var och en har sin guvernör, var sin 

lagstiftande församling och egen förvaltning (Sävborg, 2006). 

Låt oss nu se närmare på president Hugo Chávez, huvudpersonen i denna uppsats. 

 

1.4 HUGO CHÁVEZ 

 

Chávez föddes 1954 och växte upp som nummer två av sex syskon i en fattig familj i södra 

Venezuela där pappan arbetade som lärare. Mamman var vit medan pappan var av indianskt 

och afrikanskt ursprung. Chávez uppfostrades som sin storebror av farmodern. Chávez hjälpte 

till med försörjningen redan från barndomen genom att sälja hemlagat godis till skolkamrater. 

Han drömde om att bli professionell baseballspelare och det var av den anledningen som han 

efter gymnasiet inledde en militär utbildning på universitetsnivå, eftersom det var hans chans 

att komma till Caracas och elitlagen i baseball. Någon baseballkarriär på elitnivå blev det inte 
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men däremot en akademisk examen från militärakademin och en karriär inom armén 

(Guevara, 2005). Han nådde så småningom överstelöjtnants grad (engelska Wikipedia.com). 

Han blev alltmer politiskt aktiv och deltog i den misslyckade militärkuppen 1992, vilket ledde 

till att ha satt i fängelse i två år. Därefter bildade han vänsterpartiet Movimiento Quinta 

República, MVR, och deltog i presidentvalet 1998, vilket han vann stort pga. de fattigas 

röster. 1999 genomfördes på hans initiativ en folkomröstning om en ny konstitution 

(grundlag). Han vann ytterligare en omröstning 2000, vilket ledde till anklagelser om valfusk 

och en av oppositionen genomförd statskupp 2002 som bara varade i två dagar 

(britannica.com). Dessutom genomfördes en storstrejk/lockout initierad av ledande krafter 

inom oljeindustrin vid årsskiftet 2002 – 2003 (engelska Wikipedia.com). 

2004 genomfördes en folkomröstning initierad av oppositionen huruvida Chávez skulle sitta 

kvar som president, en omröstning som han vann stort. 2006 höll han också ett 

uppmärksammat tal i Förenta Nationerna, FN, det s.k. ”Djävulstalet”. Han inledde sin andra 

presidentperiod efter ytterligare en stor valseger 2006 i de reguljära presidentvalen. Vid den 

tidpunkten tog han också initiativ till ett nytt venezuelanskt socialistparti. Dock förlorade han 

en folkomröstning om en ny socialistisk konstitution i slutet av 2007 (engelska 

Wikipedia.com).  

Under hans tid vid makten har oljeindustrin till stor del förstatligats, likaså har det skett 

förstatliganden inom el- och telebranscherna. Stora offentliga välfärdsprojekt inom vård, 

utbildning och bostäder har genomförts med hjälp av oljeinkomsterna. Ett starkt inslag i 

Chávez politik är hans antiamerikanism, vilken blev tydlig efter statskuppen, som Chávez 

anklagade USA:s regering att ligga bakom (britannica.com). Till hans USA-kritik hör också 

kritiken av den nyliberala ekonomiska politiken och USA:s krig i Afghanistan (Kozloff, 

2006). 

Som en motvikt till USA:s inflytande i Latinamerika har Chávez tagit initiativet till ett 

handelsblock, ALBA–Alternativa Bolivariana para América, med bl.a. Kuba som medlem.  

Dessa förändringar sammantaget i Venezuela benämns Bolivarianism eller Det 21:a 

århundradets socialism (engelska Wikipedia.com). 

På det privata planet kan nämnas att Chávez varit gift två gånger, har fyra barn och två 

barnbarn samt är katolik (engelska Wikipedia.com). 

De ovannämnda skeendena (den första konstitutionen, statskuppen, storstrejken/lockouten, 

folkomröstningen, ”Djävulstalet” inför FN, det nya venezuelanska socialistpartiet och den 

andra konstitutionen) är viktiga händelser under Chávez tid som president som belyser hans 

ledarskap på olika sätt. Det handlar om skeenden där han antingen varit pådrivande eller varit 
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tvungen att reagera. Därför ligger de till grund för den analys av hans ledarskap som finns i 

denna uppsats. 

 

1.5 SYFTE 

 

Givet det som tidigare sagts om Hugo Chavez och hans betydelse både nationellt och 

internationellt behövs en granskning av hans sätt att leda Venezuela. Syftet är därför att 

studera och analysera Hugo Chávez ledarskap utifrån teorier om ledarskap. 

 

1.6 FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

För att kunna besvara detta syfte på bästa sätt har jag valt att dela upp det och besvara det 

utifrån följande frågeställningar:  

 

– Hur har Hugo Chávez ledarskap sett ut under olika skeenden? 

 

– Har Hugo Chávez ledarskap förändrats genom åren, i så fall hur? 

 

– Anpassar Hugo Chávez sitt ledarskap efter omständigheterna, i så fall hur? 

 

 

II METOD 

 

2.1 FÖRFÖRSTÅELSE 

 

När arbetet med denna uppsats började såg författarens förförståelse ut på det sätt som 

beskrivs nedan. 

De böcker, tidskrifter och webbplatser som jag läst tidigare, innan jag bestämde mig för att 

skriva en uppsats om Chávez, har till största delen varit positiva till hans ideologi och 

gärningar. Man har sett förändringarna i Venezuela som en väg mot ett socialistiskt lyckorike. 

Detta har förmodligen färgat av sig på min syn på Chávez och hans ledarstil och gjort mig 

mer positiv till honom som person än vad jag annars skulle ha varit. 
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Jag har i hela mitt liv haft en socialistisk grundsyn, vilket gör att jag till största delen ser 

positivt på de förändringar som Chávez vill genomföra i Venezuela, Latinamerika och resten 

av Tredje världen. Detta gör att jag troligen ser på det prochavistiska materialet som mer 

objektivt än vad en person med en mer politiskt borgerlig grundsyn skulle göra. 

 

2.2 TANKAR KRING METODEN 

 

Jag använder en deduktiv ansats såtillvida att jag utgår från ett antal teorier (se ovan) och 

skulle kunna sätta upp ett antal hypoteser om att Chávez ledarstil är det ena eller det andra, 

eller en blandning. Sedan prövar jag det empiriskt utifrån det material om skeenden som jag 

tagit fram (Halvorsen, 1992). 

Man kan säga att uppsatsen bygger på ett hermeneutiskt synsätt eftersom min förförståelse av 

Chávez förmodligen påverkar min tolkning av vilken/vilka av de i detta arbete valda 

ledarstilarna som bäst passar in på honom (Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994). 

I mitt arbete har jag i enlighet med Ejvegårds (2003) beskrivning utfört den hermeneutiska 

cirkeln eller snarare spiralen, vilket innebär att jag haft en första problemformulering innan 

jag vänt mig till olika källor som jag sedan sammanställt, innan det lett mig till ytterligare en 

problemformulering som tillsammans med synpunkter från handledaren lett till en tredje 

problemformulering, nya studier av källor osv. till dess att jag hittat en slutlig 

problemformulering och därefter slutgiltigt bearbetat materialet och sammanställt dessa före 

den språkliga justeringen.  

Om min metods kvalitativa sidor kan man enligt Halvorsen, som refererar till HØivik, (1992) 

säga följande: Metoden är kvalitativ såtillvida att den innebär många upplysningar om bara ett 

studieobjekt, nämligen Chávez. Jag strävar också efter att med resultatet ge en förståelse av 

hans ledarstil. Slutsatserna som bygger på tolkning av ett antal skeenden går knappast att 

generalisera till någon annan ledare utan kan ses som unik (Halvorsen, 1992). 

Till tidigare forskning då det gäller kända politikers ledarskap hör bl.a. Winters forskning 

kring amerikanska presidenter, brittiska monarker och politiska ledare i Södra Afrika (Winter, 

2004; Winter, 2005). Winter framhåller värdet med att studera ledare på avstånd och från 

tidigare epoker eftersom det är skillnad på deras framtoning och vad de verkligen uppnår, 

något som bäst studeras i efterhand (Winter, 2004).  

Den metod som Winter och andra som han nämner i sina arbeten har använt sig av för att 

studera ledarskap är dels intervjuer och presskonferenser men också att studera litterära källor 
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som utskrifter av politiska tal, regeringsdokument och t.o.m. romaner (det sistnämnda för att 

studera tidsandan) (Winter, 2004; Winter, 2005).  

Winter framhåller att vi, i det här fallet amerikanska folket, röstar på en ledare, i det här fallet 

president, som vi identifierar oss med, men att det ofta är de ledare som framstår som mest 

skilda från folket i sina åsikter som i efterhand ses som ”stora” ledare (Winter, 2004).  

Winter påpekar att personlighet är någonting komplicerat som påverkas av det sociala 

sammanhanget i nutid och har formats av det sociala sammanhanget under personens (i det 

här fallet ledarens) levnad. Till viktiga faktorer som påverkar personligheten, även ledarens, 

är kön, ras och klass. Politiskt uppförande och resultat kan enligt Winter förutsägas utifrån 

personligheten men bara som att en viss personlighetstyp under vissa givna förhållanden 

troligen kommer att reagera på ett visst sätt (Winter, 2005).  

Avståndet i tid (från framför allt 1999 och framåt) och rum mellan mig och Venezuelas 

president, skulle såsom jag tolkar Winters resonemang, inte behöva betyda att mitt arbete är 

bortkastat, att det t.o.m. kan vara en fördel för att få perspektiv på saker och ting. Min 

tolkning av vad Winter skriver manar mig också till att inte dra för stora växlar på det resultat 

jag anser mig få fram: man kan bara säga med ett viss mått av sannolikhet hur en viss ledare 

kommer att reagera i en given situation.  

 

2.3 DATAINSAMLINGSMETOD 

 

Materialet som använts för denna uppsats är sekundärdata, dvs. material som skapats av 

andra, inte av mig själv. De sekundärdata som använts är dels processdata, dvs. data från 

löpande aktiviteter i samhället, i det här fallet tidnings- och internetartiklar, dels 

forskningsdata, alltså data som insamlats av andra forskare (Halvorsen, 1992). 

Jag har alltså inte gjort någon intervju eller enkät riktad till huvudpersonen eller människor i 

hans närhet för att samla in fakta.  

Utifrån Winters (2004; 2005) tidigare forskning drar jag slutsatsen att det kan vara en 

framkomlig väg för mig att använda mig av sekundärkällor, dvs. data som skapats för andra 

ändamål än att analysera Chávez ledarstil. Det skulle alltså vara möjligt att göra en analys och 

skriva ett arbete kring hans ledarstil utan att intervjua honom eller få honom att fylla i en 

enkät utan istället använda sig av litteratur.  

Jag utgick ifrån ett antal böcker som jag ägde själv, dvs. kurslitteratur från de tidigare 

terminerna, ett antal biografier över Chávez och Bass & Stogdill’s Handbook of Leadership. 

Dessutom lånade jag några böcker från Länsbiblioteket och via Mittuniversitetets bibliotek. 
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Slutligen besökte jag webbplatser på Internet. Då källorna för att beskriva skeendena kan 

uppfattas som partiska, har jag valt att redovisa dem i nedanstående tabell. Då det gäller 

webbplatser och tidningsartiklar finns författarnamn, i den mån det framgår, för enskilda 

artiklar också redovisade. Jag har vinnlagt mig om att försöka få med både chávezpositiva, 

chávezkritiska och neutrala källor i framställningen av de olika skeendena. Detta för att i 

analysen kunna ge en så objektiv bild som möjligt av Chávez ledarstil under de olika 

händelseförloppen. För mer utförlig information om källorna, se källförteckningen sist i 

uppsatsen. 

 

Tabell 1. Källor som beskriver de olika skeendena.
1
 

 

Källor Typ Skeenden 

   1           2             3           4         5         6         7 

Alvarez,C., Hermanson,L., Labbe,L., Magnusson, 
P. (2008). Proletären 

   +        x  x 

Arvidsson, C. (2007). svd.se    -           x 

Adams, D (2003a). timesonline.co.uk    =       x      

Adams, D (2003b). timesonline.co.uk    -      x    

Chavez defeated over…(2007). news.bbc.co.uk.    =        x 

Chávez vald till…(2008). Proletären.    =        x  

Critics say changes…(2007). cnn.com    -        x 

de la Reguera, E. (2007). dn.se    -        x 

En dödad  i…(2004). dn.se    -    x    

Fuentes, F. (2008). greenleft.org.au   +        x 

García-Guadilla,M.P. (2003). bokkapitel   =    x       

Gindin, J. (2005). venezuelanalysis.com.   +       x       

Guevara, A. (2005). intervjubok   +         x      

Hellinger, D. (2003). bokkapitel   =    x       

Holmqvist, K. (2006). debattbok    +      x     x   x    

Hugo Chavez Speech…(2006). newsmax.com   =       x   

Janicke, K., Munckton, S. (2007). 
venezuelanalysis.com 

  +        x 

                                                 
1 Siffrorna i tabellen under rubriken Skeenden betyder följande: 

1 = Den första konstitutionen, 2 = Statskuppen, 3 = Strejken/lockouten,  

4 = Folkomröstningen, 5 = ”Djävulstalet” inför FN, 6 = Det nya venezuelanska socialistpartiet, 7 = Den andra 

konstitutionen  

Symbolerna i tabellen under rubriken Typ betyder följande: 

+ innebär prochávistisk, - innebär chávezkritisk, = innebär neutral, ? innebär svårdefinierad 
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Tabell 1. Källor som beskriver de olika skeendena (forts.). 

 

Källor Typ Skeenden 

   1           2             3           4         5         6         7 

Kozloff, N. (2006). reportagebok    +      x      

Lindahl, B. (2002). svd.se   =      x      

López Maya, M. (2003). bokkapitel    =    x       

Morsbach, G. (2006). news.bbc.co.uk   ?        x  

Norden, D.L. (2003). bokkapitel    =    x       

Paulov, P. (2007a). Proletären   +        x  

Paulov, P. (2007b). Proletären   +        x  

Paulov, P. (2007c). Proletären   +        x 

Paulov, P. (2007d). Proletären   +        x 

Pilkington, E. (2006). guardian.co.uk   ?       x   

The beginning of…(2007). economist.com    -        x 

Venezuelan opposition may…(1999). cnn.com   -   x       

Venezuela's Chavez says…(1999). cnn.com   =   x       

Wallace, K. (2002). cnn.com   =  x      

Wilpert, G. (2007). venezuelanalysis.com   =        x 

Zygar, M. (2003). worldpress.org   =      x     

 

 

2.4 ANALYSMETOD 

 

En dialektisk redovisningsform valdes där resultat och analys varvas för att göra materialet 

mer överskådligt. Resultatet består av större händelser under Chávez presidenttid där han på 

olika sätt ingrep och analysen innebär att dessa händelser ställs mot de valda 

ledarskapsteorierna. 

 

2.5 METODPROBLEM 

 

2.5.1 Validitet och reliabilitet 

För att hög validitet (betyder giltighet eller relevans) skall råda behöver de data man samlat in 

vara relevanta för det som man söker svar på (Halvorsen, 1992). Undertecknad förstår inte 

spanska, vilket begränsar materialet till svenska och engelska. Författaren till detta arbete har 

som ovan nämnts själv en till övervägande del positiv syn på Chávez, vilket kan snedvrida 

materialet. Presidenten har inte själv fyllt i någon enkät med frågor utifrån olika ledarstilar. 
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Det skulle ha gett information direkt från huvudpersonen i denna studie. Materialet, inte minst 

på Internet, är ofta starkt vinklat för eller mot Chávez, vilket gör det svårt att få en objektiv 

bild.  

Det andra problemet gäller reliabilitet (betyder pålitlighet). Det innebär att andra som gör om 

undersökningen utifrån de fakta jag presenterat bör få ett liknande resultat, i det här fallet 

komma fram till att samma ledarstil/ledarstilar är framträdande hos Chávez (Halvorsen, 

1992).  

Min till övervägande delen positiva syn på Chávez kan leda till att jag bedömer att fakta pekar 

på en viss ledarstil som jag själv upplever som eftersträvansvärd, medan en annan person 

skulle komma fram till ett annat resultat. 

 

2.5.2 Etiska överväganden 

Några direkta etiska överväganden har inte gjorts eftersom det rör sig om en litteraturstudie 

där varken informationskravet, samtyckeskravet eller konfidentialitets- och nyttjandekravet 

kan anses vara aktuellt, då det inte finns några deltagare i någon enkät- eller 

intervjuundersökning.  

 

2.6 AVGRÄNSNING 

 

Avgränsningen gäller ledarstilen hos Chávez som president, inte som politiker dessförinnan, 

som militär eller privat, t.ex. som förälder. Till avgränsningen hör också att bara tre ledarstilar 

– auktoritär, demokratisk och laissez faire – behandlas. Detta pga. av att de tre stilarna hör 

ihop, att Chávez av vissa hyllas som demokrat och av andra anklagas för att vara auktoritär, 

samt att framställningen skulle bli mycket svåröverskådlig om fler ledarstilar togs med. De 

två teorierna, X och Y, finns med eftersom den människosyn som finns i dessa är kopplade till 

auktoritär respektive demokratisk ledarstil och därmed skall underlätta analysen. De skeenden 

som beskrivs och analyseras valdes ut för att täcka hela presidentperioden från Chávez 

tillträde 1998 till idag och för att belysa hans ledarstil under olika förhållanden. 

 

 

III TEORI 

Här nedan följer först en beskrivning av politiska styrelseskick och ledarskap, därefter en 

presentation av de ledarstilar och deras människosyn som ligger till grund för analysen av 
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skeendena under Chávez presidenttid. Beskrivningen av politiska styrelseskick är tänkt att ge 

en bakgrund till och förståelse för det blandade politiska system som finns i Venezuela. 

Avsnittet om ledarskap är menat som ett stöd för att förstå Chávez maktutövning. 

 

3.1 POLITISKA STYRELSESKICK 

 

Enligt Hague, Harrop och Breslin (1998) är den viktigaste uppdelningen av politiska system 

idag den mellan demokratiska och auktoritära. Det auktoritära styrelseskicket kan sedan enligt 

dem delas in i fem undergrupper:  

Styrande monarker: I Västeuropa har monarkerna reducerats till enbart symboler, men i vissa 

delar av världen, som t.ex. Saudiarabien eller Bhutan, har de fortfarande stor personlig makt 

och styr själva sina kungadömen. I fallet Saudiarabien och vissa schejkdömen i Mellanöstern, 

är enorma oljeinkomster ett viktigt skäl till den personliga maktbasen för monarkerna. 

Personligt styre: Detta styre skiljer sig från de styrande monarkerna så till vida att dessa ofta 

karismatiska ledare i forna europeiska kolonier (främst i Afrika) saknar naturliga 

”tronföljare”. Dessa ledare är (eller var, de har egentligen pga. ålder försvunnit nu) ofta 

frihetshjältar från befrielsekampen och har/hade starkt stöd från sin egen stam. I dessa länder 

finns idag en antydan till demokratisk utveckling. 

Dominerande partier: De är en slags auktoritära regimer som tillåter viss mångfald vid val 

men som ändå behåller ett fast grepp om makten. Greppet behålls genom att partiet 

kontrollerar, regeringen, de offentliga tillgångarna och massmedier. Även valen ”riggas” om 

det behövs för att behålla makten. Exempel finns i bl.a. Singapore och Egypten. Vissa 

dominerande partiers makt är idag på väg att lätta pga. påtryckningar från demokratiska 

strömningar. 

Religiösa ledares styre: Det mest kända exemplet i vår tid är Iran, där prästerskapet dominerar 

politiken genom att stödja sig på sina (i Irans fall) shiamuslimska anhängare. Ledningen vill 

inte se någon uppdelning mellan religiöst och världsligt, utan religionen (i det här fallet Islam) 

ska vara vägledande i hela samhällslivet.  Det finns även ett starkt inflytande från Islam på 

regeringar i vissa andra muslimska länder. 

Militärstyre: Detta var vanligt under det kalla krigets dagar och regimerna, som var vanliga i 

Latinamerika, Asien och Afrika, hade ofta stöd från antingen Sovjetunionen eller USA. Deras 

politiska agenda såg olika ut, men många försökte att genomföra hårdhänta ekonomiska 

reformer och att berika sig själva. Efter kalla krigets slut har de blivit allt ovanligare i världen.  

Enligt Hague et al (1998) kan demokratiska politiska system delas in i två undergrupper:  
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Direkt demokrati: I den direkta demokratin debatterar och beslutar medborgarna själva, de har 

inga valda representanter. Det klassiska exemplet är det antika Aten, men kvinnor slavar och 

främlingar hade inget medborgarskap. Den direkta demokratin tycks också vara mycket svår 

att tillämpa i större statsbildningar.  

Liberal demokrati: Den liberala demokratin kännetecknas av att den är representativ, dvs. 

folket väljer representanter, politiker, som fattar besluten. Den utövas också bara inom vissa 

områden som är fastlagda i lag. Hague et al (1998) pekar på att den kapitalistiska 

marknadsekonomin är ett med den liberala demokratin. Västvärlden, alltså Nordamerika, 

Australien, Nya Zeeland, Japan och Västeuropa består av länder som betecknas som liberala 

demokratier. 

Förutom dessa former finns det Hague et al (1998) kallar semidemokratier, länder som 

åtminstone delvis sammanfaller med länderna inom den auktoritära undergruppen 

Dominerande partier. Semidemokratier kan se olika ut i olika delar av världen men de brukar 

blanda demokratiska och auktoritära drag. Valprocess och medier kan vara i händerna på det 

styrande partiet. Det kan också röra sig om presidentstyre där den auktoritäre presidenten har 

mycket makt på bekostnad av parlamentet. Klassklyftorna är ofta mycket stora. Till 

semidemokratier räknas många av de forna sovjetrepublikerna med sina marionettledare som 

egentligen bakom kulisserna kan styras av etniska ledare, maffia eller militärer. Till gruppen 

semidemokratier räknas även en del Latinamerikanska länder då de lämnat militärt styre. Om 

semidemokratier är en anhalt på väg mot fullvärdig demokrati eller om det är ett stabilt 

politiskt system i sig är svårt att säga. 

Hinnfors och Oskarsson (2007) däremot ser demokratier uppdelade i tre slag: parlamentariska 

system där folket har valt parlamentet och parlamentet tillsätter regeringen (bl.a. Sverige), 

presidentiella system där parlamentet har den lagstiftande makten men presidenten den 

verkställande och där han/hon tillsätter regeringen (t.ex. USA), samt det semi-presidentiella 

systemet, där regeringen tillsätts av både president och parlament och där presidenten 

visserligen inte är regeringschef men ändå har stor makt (t.ex. Finland och Frankrike).  

Man kan också enligt Hinnfors och Oskarsson (2007) (som refererar till Ljiphart) se de 

politiska systemen, och då främst de liberala demokratierna, som uppdelade i två sorter: 

Westminstermodellen och Konsensusmodellen.  

Westminstermodellen innebär att man eftersträvar en tydlig majoritet som ska regera. I den 

modellen brukar man ha enpartiregeringar och enkammarparlament (möjligen med ett svagt 

överhus). Oftast är det två stora partier som tävlar om makten i landet. Valsystemet är 
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pluralitets- eller majoritetsvalsätt. Centralmakten är också stark på bekostnad av regionala och 

lokala organ. En skriven konstitution (grundlag) har ingen större betydelse.  

Konsensusmodellen däremot begränsar majoritetens inflytande och satsar på samarbete 

mellan minoriteter. Regeringen består ofta av flera partier i koalition och man har ofta ett 

tvåkammarparlament. Många partier tävlar om makten. Federalismen, dvs. självständig lokal 

och regional maktutövning är påtaglig och behovet av en konstitution för maktdelning är stor. 

Enligt Hinnfors och Oskarsson (2007) återfinns i alla politiska system tre funktioner: den 

lagstiftande (som kan vara enväldig kung, president eller parlament), verkställande (regering, 

förvaltning eller president) och dömande. Dessutom finns i de flesta system något sätt att 

legitimera de lagar man stiftar, antingen hänvisar man till religiösa skrifter (som Koranen i 

Iran), eller Partiet i enpartistater eller de politiska valen i demokratier. 

Hinnfors och Oskarsson (2007) pekar på att för att en demokrati ska fungera behövs ett antal 

andra komponenter. En sådan komponent är politiska partier, vilkas antal, storlek och 

ideologiska hemvist kan variera kraftigt mellan olika länder. Men dessutom finns 

organisationer för att tillvarata människors ekonomiska intressen såsom fackföreningar och 

arbetsgivarorganisationer. Även organiserade intressen med andra mål som t.ex. miljörörelse, 

religiösa rörelser och kvinnorörelse har och eftersträvar politiskt inflytande. 

Organisationernas främsta verktyg är opinionsbildning. Medierna, alltså press, radio och TV, 

är i våra nutida demokratier viktiga som förmedlare av åsikter till de styrande och för att 

analysera och kritisera maktens företrädare. I auktoritära politiska system är de däremot 

verktyg för makten och saknar i stort sett en granskande funktion.  

Det politiska styrelseskicket fungerar inte i ett vakuum utan finns i en politisk kultur. Denna 

kultur består enligt Hague et al (1998) av de värderingar, kunskaper och känslor som 

medborgarna har i ett visst politiskt system och som ger form åt de politiska processerna. 

Denna kultur kan om den är långvarig och håller i sig över generationer ge stabilitet åt det 

politiska systemet. Det ger, säger Hague et al (1998), legitimitet från medborgarnas sida 

gentemot de styrande och deras makt. Sådana regimer kan fortsätta att existera även under 

dåliga tider pga. den politiska kultur som har utvecklats. 

Hinnfors och Oskarsson (2007) menar också att legitimiteten för demokratier uppnås genom 

att folket är någorlunda enigt om vem som ska besluta, vad man ska besluta om och hur man 

löser oenigheter. I icke-demokratiska länder försöker istället ledarna uppnå legitimitet genom 

att hänvisa till Gud, att man företräder en viss samhällsklass eller att man företräder en viss 

etnisk grupp (Hinnfors & Oskarsson, 2007). 
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Vilken sorts politiskt styrelseskick finns då i Venezuela? Presidentmakten (presidenten väljs i 

allmänna val) är mycket stark och det fanns en lång tradition av ”starka män” i form av 

militärledare. Man hade en form av tvåpartisystem i flera decennier, och idag verkar det 

nybildade enade socialistpartiet få ett mycket stort inflytande. Konstitutionens ställning tycks 

vara stark och föremål för politiskt intresse. Landet är en federal stat med lokal maktutövning. 

I parlamentet är chávezanhängarnas olika partier helt dominerande men oppositionspartier 

finns i landet och bedriver egna valkampanjer. Utifrån det ovan nämnda skulle Venezuela 

kunna ses som en semidemokrati med inslag av liberal demokrati där presidentstyre och 

konsensusmodellen råder. 

 

3.2. LEDARSKAP PÅ FLERA SÄTT 

 

Hos Bass och Stogdill (1990) framgår att ledarskap inte bara finns hos människan utan även 

hos djuren. Alla ryggradsdjur som lever i flockar har någon form av social organisation och 

ledarskap med ledare, framför allt hannar, som genom sin ledarposition får tillgång till de 

bästa betesmarkerna och de flesta honorna för parning. Till djurledares uppgifter kan höra 

plikten att vakta och skydda hjorden.  

Bass och Stogdill (1990) visar också på det långvariga intresse, spritt i flera kulturer, som 

människor visat för mänskligt ledarskap: allt från skildringar i Gamla testamentet och hos 

kinesiska och grekisk/romerska författare, till skildringar under medeltid och Renässans och 

sedan ända fram till nutid. 

Ledarskap kan beskrivas på flera sätt. Northouse (2007) skriver att ledarskap består av ett 

antal komponenter: Ledarskap som process: Det innebär enligt Northouse (2007) att 

ledarskap inte är ett karaktärsdrag men något som utspelas mellan ledaren och de ledda. 

Ledarskap som påverkan: Utan påverkan kan det inte finnas något ledarskap, ledaren måste 

på något sätt influera medarbetarna. Ledarskap sker i grupper: Ledarskap innebär att man 

påverkar en grupp människor som befinner sig tillsammans i ett visst syfte. Det kan omfatta 

en liten arbetsgrupp eller en hel stor organisation. Ledarskap och mål: Ledarskap innebär att 

man riktar in en grupps energi mot att nå ett uppsatt mål. 

Northouse (2007) nämner att vissa ser ledarskap som ett karaktärsdrag som man föds med, ett 

synsätt som han inte delar, utan han ser istället ledarskap som en process som är möjlig för 

alla att lära sig. Northouse (2007) pekar på att ledarskap kan delas in i tilldelat ledarskap, dvs. 

det ledarskap man fått som en formell position eller titel i en organisation, och ett 
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framväxande ledarskap, vilket innebär att medarbetarna accepterar den personens (kan vara 

en person utan officiell makt) ledarbeteende och stöder det.  

Det tilldelade ledarskapet innebär positionsmakt och brukar enligt Northouse (2007) 

förknippas med legitim makt, alltså att man har fått sin makt formellt uppifrån. Det förknippas 

också med belöningsmakt; att ledaren har rätten att belöna sina medarbetare. Den andra sidan 

av myntet är att han/hon har tvångsmakt, alltså kan bestraffa medarbetare som inte lyder. Det 

framväxande ledarskapet, menar Northouse (2007), har däremot personlig makt som tar sig 

uttryck i referentmakt, alltså att medarbetarna beundrar, identifierar sig med och vill följa den 

ledaren. Expertmakt är också knutet till det framväxande ledarskapet: medarbetarna 

respekterar ledaren pga. av dennes kunskaper på ett för verksamheten viktigt område. 

Northouse (2007) pekar även på skillnaden mellan ledarskap och förvaltning, där ledarskap 

innebär att man fokuserar på de övergripande processer som ger inflytande och där man 

genom ledarskapet är känslomässigt involverad och påverkar för förändring. Förvaltning 

däremot betyder att man fokuserar på att planera och kontrollera för att skapa stabilitet, man 

är inte inriktad på förändring och håller ett känslomässigt avstånd till personalen. 

Bergman och Klefsjö (2001) visar också på det man kallar den viktiga skillnaden mellan 

ledare och chef, där ledaren anger en färdriktning och samarbetar med sina medarbetare: 

han/hon ger dem resurser, befogenheter och ansvar och ger på så sätt medarbetarna möjlighet 

att själv utöva ledarskap. Ledaren blir då accepterad ”underifrån”, av medarbetarna, innan 

han/hon fattar beslut. Chefen däremot vill driva igenom sin egen vilja och få personalen att 

acceptera den, han/hon bestämmer själv genom att ge order. Denne åberopar sin rätt att vara 

chef ”uppifrån”, utifrån den position han/hon tilldelats.  

Det karismatiska ledarskapet beskrivs av Northouse (2007) på följande sätt: Inom ledarskapet 

är karisma en egenskap som har setts som närmast gudalik, en egenskap som får anhängarna 

att tillskriva den karismatiske ledaren en övernaturlig förmåga att leda sina medmänniskor. 

Den dominante och självsäkre karismatiske ledaren framstår som kompetent för sina 

anhängare. Den karismatiske ledarens beteende innefattar att han/hon är en stark rollmodell 

för de värderingar och trossatser som han/hon företräder och som denne vill att anhängarna 

ska ansluta sig till. Ett exempel på detta var Gandhi, som förkroppsligade icke-våldsmetoden 

och civil olydnad. Den karismatiske ledaren har förmågan att verbalt formulera ideologiska 

mål med moraliska övertoner. Ett exempel på detta är Martin Luther King Jr:s ”Jag har en 

dröm”-tal. Karismatiska ledare lyckas även få fram motiv hos sina anhängare som är relevanta 

för att lösa uppgiften. Ett exempel är John F Kennedy som bad sina landsmän att ”inte fråga 

vad ditt land kan göra för dig utan vad du kan göra för ditt land”. Karismatiska ledare har 
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även kraften att förmedla en stark tilltro till sina anhängare förmåga, vilket har till avsikt att 

höja dessas förmåga och självförtroende. Detta leder sammantaget till att anhängarna 

beundrar och identifierar sig med sin karismatiske ledare och är beredda att följa 

honom/henne. De delar hans/hennes tro och ideologi, känner en värme för honom/henne som 

ledare och lyder hans/hennes order. Anhängarna övertygas också om att det är möjligt att nå 

de mål som ledaren satt upp, och deras egna mål höjs tack vare ledarens övertygelse. Ledaren 

lyckas knyta anhängarna och deras uppfattningar till organisationen och få dem att arbeta för 

organisationen på ett sätt som får dem att uppfatta arbetet som ett uttryck för dem själva. De 

här karismatiska effekterna uppstår enklast i en miljö där människor känner sig olyckliga i en 

svår situation och då vänder sig till ledare för att få hjälp att ta sig ur sina svårigheter. 

Karismatiskt ledarskap beskrivs ofta på ett sätt som påminner om det transformativa 

ledarskapet, dvs. att det handlar om moraliska värden, att se till långsiktiga mål och 

anhängarnas välbefinnande på ett sätt som förändrar människor (Northouse, 2007).   

Yukl (2006) beskriver att ett karismatiskt ledarskap kan vara på både gott och ont. Å ena 

sidan kan ledaren tjusa vissa människor och göra att de beundrar denne oerhört, hans/hennes 

ledarskap kan skapa en resultatinriktad kultur där medarbetarna känner sig stärkta att fatta 

egna beslut och delta i en organisation som sätter upp sociala värden, inte bara vinst eller 

tillväxt. Å andra sidan kan andra människor uppleva den karismatiske ledarens uppträdande 

som opassande och att hans/hennes värderingar står i skarp konflikt med deras egna, mer 

traditionella. Den gruppen kan hata honom/henne lika intensivt som anhängarna älskar 

densamme. Även den resultatinriktade kultur som hans/hennes ledarskap formar kan vara 

negativt genom att det skapar stress och, om det rör sig om en enhet inom en större 

organisation, elitism och isolering (Yukl, 2006).   

 

3.3 LEDARSKAP 

 

3.3.1 Teori X och teori Y 

Bergman och Klefsjö (2001) beskriver teori X och teori Y på följande sätt: McGregors teori X 

och teori Y härstammar från att han under 1940-talet intervjuade att antal företagsledare och 

såg att dessa hade två olika uppfattningar om sina anställda, en mörkare syn som innebar att 

de anställda inte ville tänka, var lata och avskydde arbete, och en ljus människosyn i vilken 

man såg medarbetarna som öppna för nya erfarenheter, villiga att ta ansvar och villiga att 

arbeta. Den förstnämnda uppfattningen kallades av McGregor för teori X, den sistnämnda för 

teori Y.  
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McGregor (1960/1985) beskriver sin teori X utifrån tre antaganden som han anser finns 

underförstått i mycket av ledarskapet: 

1. Den genomsnittliga människan har en nedärvd motvilja mot arbete och kommer att 

undvika det om det går.  

2. Pga. den här mänskliga draget måste de flesta människor tvingas, ledas, kontrolleras 

och straffas för att arbeta, det räcker inte med att man belönar dem. 

3. Den genomsnittliga människan vill bli ledd, undviker ansvar, har lite ambitioner och 

eftersträvar trygghet framför allt. 

Chefer vill enligt McGregor inte erkänna offentligt (men däremot privat) att de har det här 

synsättet om den simpla massan, eftersom det finns ett ideal i samhället som säger att alla 

människor har ett värde. De här antagandena hade inte överlevt enligt McGregor om det inte 

funnits en del bevis inom industrin för att stötta dem. Men det finns också bevis för ett annat 

synsätt, det som McGregor kallar Teori Y. 

Teori Y bygger på följande antaganden enligt McGregor: 

1. Att engagera sig fysiskt och mentalt i arbete är lika naturligt som att leka och vila. 

Människa undviker inte av naturen allt arbete. Arbete kan lika gärna vara en källa till 

tillfredsställelse (och utförs då frivilligt) som en källa till bestraffning (och kommer då 

att undvikas). 

2. Kontroll utifrån och hot om bestraffning är inte de enda medlen för att ta fram 

ansträngning för att arbeta mot organisationens mål. Människan kommer att visa 

självkontroll och vara självgående för att nå mål som hon är hängiven.  

3. Hängivenhet mot målen är ett resultat av belöningarna som förknippas med deras 

uppnående. Den främsta belöningen är självförverkligande.  

4. Den vanliga människan lär sig under rätt förhållanden att acceptera och söka ansvar. 

Att man undviker ansvar, saknar ambitioner och föredrar trygghet är i de flesta fall 

beroende på erfarenheter, inte något nedärvt. 

5. Förmågan att visa fantasi, uppfinningsrikedom och kreativitet vid lösandet av 

organisatoriska problem, finns utbrett bland befolkningen. 

6. Under de förhållanden som råder på den moderna arbetsmarknaden används bara den 

genomsnittliga människans intellektuella potential till viss del. 

Antagandena som ligger till grund för Teori Y, menar McGregor (1960/1985), pekar på att 

begränsningarna i människors deltagande i organisationen inte beror på mänskliga 
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begränsningar utan på företagsledningens oförmåga att ge fritt spelrum åt de mänskliga 

resurserna. 

Enligt teori Y tycker alltså människan verkligen om att arbeta och ser arbetet som en 

möjlighet till personlig utveckling. Om man vill få människor att prestera bättre enligt denna 

teori så ska man ge dem större handlingsutrymme och också ett ökat ansvar. Motsatsen är den 

s.k. Teori X där det är viktigare med organisationens struktur än att inrikta sig på att utveckla 

de anställda (Bergman & Klefsjö, 2001).   

Wolvén (2000) hävdar att man blir som man bemöts, dvs. har ledaren en teori X-syn så 

anpassar sig medarbetarna till det, har han/hon en teori Y-syn så blir medarbetarnas 

uppförande därefter. 

Härnäst en beskrivning av de ledarskapsstilar som ligger till grund för analysen av Chávez 

ledarskap i den här uppsatsen. 

 

3.3.2 Ledarstilar 

Demokrati som statsskick är en sak, ett demokratiskt ledarskap ett annat. Bara för att man 

lever i en politisk demokrati betyder det inte automatiskt att man som ledare uppvisar en 

demokratisk ledarstil. Det omvända gäller också. Alla ledare i politiska diktaturer har inte en 

auktoritär ledarstil. 

De nedanstående ledarstilarna är att se som idealtyper. Enligt Bass och Stogdill (1990) så 

överlappar i verkligheten åtminstone den auktoritära och den demokratiska varandra på så sätt 

att de olika kännetecknen för stilarna kan finnas hos en och samma person och vara bundet till 

situationen.  

 

Auktoritärt ledarskap 

Enligt Levinson och Sandford är den auktoritäre ledarens personlighet religiöst och politiskt 

konservativ, fientlig mot minoriteter, makthungrig, samt motståndare till förändring och 

mänskliga rättigheter (Bass & Stogdill, 1990).  

Bass och Stogdill (1990) sammanställer karaktärsdrag angående den auktoritäre ledaren från 

en rad forskare på följande sätt: Den auktoritäre ledaren kan sägas vara befallande, reglerande 

och manipulativ. Han koncentrerar sin maktutövning mot produktionen och vill bestämma i 

detalj, inte minst strukturen på arbetsplatsen. Han/hon är inriktad mot det administrativa och 

tekniska och möjliggör att man som anställd kan nå produktionsmålen. Den auktoritäre 

ledaren är karismatisk, håller det sociala avståndet till de underlydande, är bestraffande och 

sluten gentemot påverkan. Han bekänner sig till teori X (se ovan). Den auktoritära ledarstilen 
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kan under speciella omständigheter och i ett kort perspektiv höja produktiviteten i en 

arbetsgrupp (Bass & Stogdill, 1990). Wolvén (2000) exemplifierar detta genom att nämna att 

i situationer som kräver snabba och kraftfulla beslut, där man inte har tid att diskutera, kan det 

auktoritära ledarskapet visa sig vara det bästa, t.ex. vid krig, snabba valutarörelser och 

kärnkraftsolyckor. Enligt Wolvén kan det också vara så att människor som vant sig vid 

auktoritära ledare som detaljstyr deras arbete föredrar den typen av ledare framför den 

demokratiske.  

Den som kan sägas ha skapat begreppen auktoritärt och demokratiskt ledarskap var Lippitt, 

som på 1930 – talet utförde ett experiment med elever, både pojkar och flickor, tio och elva år 

gamla, från två skolklasser. Deras uppdrag var att tillverka ansiktsmasker. En vuxen student 

tillsattes som ledare för vardera gruppen och grupperna träffades var för sig under 

sammanlagt elva sessioner. Den auktoritära gruppen hade sina sessioner efter den 

demokratiska, och vad än man hade gjort i den demokratiska gruppen så såg ledaren i den 

auktoritära gruppen till att man i hans grupp gjorde lika. I den auktoritära gruppen fattades 

alla beslut av ledaren. Ledaren beslutade om de olika stegen i tillverkningen ett och ett, vilket 

gjorde att barnen alltid var osäkra på vad som skulle hända härnäst. Ledaren bestämde oftast 

enväldigt vad varje elev skulle göra och med vem han/hon skulle arbeta. Ledaren kritiserade  

eller berömde individer utan att motivera varför. Han höll en opersonlig distans till eleverna 

och deltog inte i själva arbetet. Resultatet för den auktoritärt ledda gruppen visade att 

stämningen blev fientlig och jagcentrerad, man samarbetade sämre med sina kamrater, 

mobbing förekom. Eleverna kände att de hade låg status och litet mått av individualitet. 

Eleverna blev också underdåniga gentemot ledaren (Lewin, 1948). 

I ett senare experiment med andra grupper studerade Lippitt och White också förutom 

auktoritärt och demokratiskt ledarskap även s.k. Laissez-faireledarskap. Grupperna bytte 

efterhand ledarskap (Lewin, 1948). Men det visade också att elever som bytte från auktoritärt 

till demokratiskt ledarskap och vice versa anpassade sig till atmosfären i den nya gruppen. 

Det tog dock längre tid att anpassa sig från auktoritärt till demokratiskt (Lewin, 1948).  

Angående det auktoritära ledarskapets inflytande på produktivitet och produkternas kvalitet i 

experimenten nämner Lewin inget om detta. 

Det auktoritära ledarskapets motsats kan sägas vara det demokratiska ledarskapet. 

 

Demokratiskt ledarskap 

Då det gäller den demokratiske ledarens personlighet kan sägas att han/hon är öppen, nyfiken 

på idéer, tolerant och flexibel samt moraliserar inte (Wolvén, 2000).  
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Bass och Stogdill (1990) sammanställer karaktärsdrag angående den demokratiske ledaren 

från en rad forskare på följande sätt: Den demokratiske ledaren kan sägas vara just 

demokratisk: han fokuserar på de anställda och tar till sig deras synpunkter. Han riktar in sig 

på att direkt tillfredsställa de underlydandes behov. Han är stödjande för gruppen och styr i 

det stora, inte i detaljer. Den demokratiske ledaren söker samförstånd, är socialt nära de 

underlydande, belönar och är öppen. Han bekänner sig till teori Y (se ovan). Den 

demokratiska ledarstilen är i det stora hela och främst i det långa loppet mer effektivt och 

upplevs oftast som det bästa av de underlydande (Bass & Stogdill, 1990).  

I Lippitts experiment (se ovan) blev för den demokratiskt ledda gruppen alla beslut som 

påverkade gruppen diskuterade inom gruppen, något som uppmuntrades av ledaren. Ledaren 

förklarade redan vid första träffen under gruppdiskussion vilka olika steg som behövde 

genomföras för att tillverka maskerna och gav också två eller tre olika förslag på hur varje 

steg kunde utföras. Eleverna fick sedan välja bland dessa steg. Eleverna fick samarbeta med 

vem de ville och själva lägga upp sitt arbete. Ledaren försökte vara en gruppmedlem i 

diskussionerna men inte utföra det verkliga arbetet. Han gav objektivt beröm och kritik. 

Resultatet för den demokratiskt ledda gruppen visade egentligen det motsatta mot den 

auktoritärt ledda gruppen, dvs. eleverna samarbetade, hade stort mått av individualitet, kände 

sig värdefulla och närmade sig ledaren på en mer jämlik basis (Lewin, 1948). 

I det senare, ovan nämnda, experimentet som Lippit och White genomförde förklarar Lewin 

det faktum att det tog längre tid att anpassa sig från auktoritär till demokratisk grupp än 

tvärtom, med att det auktoritära styret påtvingas individen men att demokrati måste läras av 

individen, vilket tar längre tid (Lewin, 1948). Angående det demokratiska ledarskapets 

inflytande på produktivitet och produkternas kvalitet i experimenten nämner Lewin inget om 

detta. 

Den tredje pusselbiten är laissez faire-ledarskapet. 

 

Laissez faire-ledarskap 

Till skillnad från de två tidigare beskrivna ledarstilarna brukar inte laissez-faireledaren 

kopplas till någon särskild form av personlighet (Wolvén, 2000). 

Laissez-faireledaren är ett slags icke-ledare. Han är inaktiv och lägger ingen tyngdpunkt på 

vare sig uppgiften eller de underlydande. Han accepterar inte ansvar, ger inga direktiv och 

lämnar inget stöd till individerna i gruppen. Han avstår från att leda, drar sig undan och kan 

sägas abdikera från sin ledarroll. (Bass & Stogdill, 1990) Vissa gånger gör han dock 

sporadiska inhopp och försöker leda verksamheten (Wolvén, 2000).  
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Han har en människosyn som innebär att människor fungerar bäst utan uppmuntran, regler, 

kontroll och inblandning, ett slags marknadsliberal människosyn (Wolvén, 2000).  

Northouse (2007) exemplifierar laissez-faireledaren med en direktör för ett medelstort 

tillverkande företag som inte har några möten med sina förmän, som inte har någon långsiktig 

plan för sitt företag och som har väldigt lite kontakt med sina anställda. 

Enligt Bass och Stogdill (1990) visade det sig i Lippitts och Whites experiment att laissez-

faireledarskapet var underlägset det demokratiska såtillvida att produktiviteten var lägre, 

produkterna av sämre kvalitet, oordningen större, liksom frustrationen bland eleverna. Bass 

och Stogdill hävdar också att i senare experiment visade det sig att laissez-faireledarkapet var 

sämre än vissa av de auktoritära. Denna ledarstil har visat sig vara den minst tillfredställande 

av de tre både då det gäller produktivitet och de underlydandes välbefinnande (Bass & 

Stogdill, 1990). 

 

 

IV RESULTAT/ANALYS 

 

Vilket är då Chávez ledarskap utifrån det som tidigare beskrevs under rubriken Ledarskap på 

flera sätt? Eftersom han är folkvald president är hans ledarskap ett tilldelat ledarskap som ger 

honom positionsmakt och legitim makt. Det innebär också att han har både belöningsmakt 

och tvångsmakt. Han fokuserar på ledarskap istället för förvaltning eftersom han vill ha stora 

förändringar i samhället. Om han är ledare eller chef i Bergman och Klefsjös mening är 

svårare att säga, kanske både och. Chávez kan också utifrån vad som tidigare nämnts ses som 

en karismatisk ledare. Chávez har ett dominerande sätt och tycks ha ett stort självförtroende. 

Han har många anhängare men också många fiender. Han formulerar en stark vision av det 

samhälle han vill skapa, en vision som han själv verkar ha en absolut tilltro till, vilket 

attraherar vissa och stöter bort andra.  

Här nedan följer nu en beskrivning och analys av de utvalda skeendena under Chávez 

presidenttid. 
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4.1 DEN FÖRSTA KONSTITUTIONEN (1999) 

 

4.1.1 Beskrivning av den första konstitutionen 

Chavez viktigaste vallöfte var att införa en ny konstitution (grundlag) och därmed skapa den 

Femte Republiken i Venezuelas historia (Holmqvist, 2006). 

De traditionella politiska partierna hade fortfarande många ledamöter i parlamentet, vilket 

gjorde att de kunde forma hur den nya konstitutionen skulle se ut. För att komma runt detta 

bestämde Chávez att det skulle hållas en folkomröstning för att tillsätta en konstituerande 

församling, ett specialparlament för att skriva förslag till en ny grundlag. En överväldigande 

majoritet av väljarna sade ja till att skapa en konstituerande församling i april 1999, men 

valdeltagandet var ganska lågt (Hellinger, 2003). 

Därefter valdes församlingen, vilken till allra största delen fick medlemmar från de 

cháveztrogna partierna. Bland vanligt folk debatterades grundlagsförslaget flitigt under 1999. 

Det förslag till ny konstitution som lades fram inför folkomröstningen i december 1999 kan 

ses som den kanske mest demokratiska och radikala grundlag som skrivits. Skyddet för 

grundläggande friheter som yttrandefrihet och sociala rättigheter som utbildning och sjukvård 

stärktes och garanterades. All form av diskriminering förbjöds. Förslaget gick igenom med 

stor majoritet bland de röstande (Holmqvist, 2006). 

Men många av hans politiska motståndare accepterade aldrig hur processen med att ta fram en 

ny konstitution hade gått till. Även en del av hans gamla medarbetare lämnade regeringen i 

protest mot detta (Hellinger, 2003). Kritiken sköt in sig på att man tyckte att processen gått 

för fort och att de som varit kritiska till konstitutionsförslaget i den konstituerande 

församlingen inte fått möjlighet att föra fram sin kritik (”Venezuelan opposition may…”, 

1999) 

Man riktade även kritik mot själva den nya konstitutionen, bl.a. mot att presidentens makt 

ökade, att möjligheten att få partistöd från statsmakten togs bort och att den var alltför 

detaljerad, vilket skulle göra tillämpningen av den stel. Man riktade också kritik mot att 

konstitutionen inte medgav tillräcklig decentralisering av makten och att statens möjligheter 

att lägga sig i det sociala livet blev för stor (López Maya, 2003). Delar av oppositionen 

menade att allt var ett sätt av Chávez att föra Venezuela närmare ett tillstånd av diktatur 

(”Venezuela's Chavez says…”, 1999). 

En annan följd av den nya konstitutionen blev militärens ökade roll i politiken som förstärktes 

genom deras ökade närvaro i administrationen och i regeringen (Norden, 2003). Det politiska 

system som den nya konstitutionen bidrog till var ett system där den direkta demokratin 
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stärktes, och där de två formerna av demokrati, representativ och deltagande, skulle 

samexistera med stöd snarare av sociala organisationer än av politiska partier. Det förblev 

oklart om den mer liberala eller radikala demokratin skulle utgöra huvudaxeln mellan det 

civila samhället och staten. Processen mot deltagande demokrati verkade vara till för att 

regeringen skulle vinna i legitimitet bland folket utan att förlora sin makt (García-Guadilla, 

2003). 

 

4.1.2 Analys av den första konstitutionen 

Det till synes demokratiska tillvägagångssättet tyder på att Chávez i det här skeendet 

uppvisade ett demokratiskt ledarskap. Han tilltrodde folket och de folkvalda kapaciteten att 

själva besluta om viktiga grundlagsändringar, ett synsätt som ansluter till teori Y, det 

demokratiska ledarskapets människosyn. Att yttrandefriheten stärktes genom den nya 

konstitutionen skulle också kunna var ett utslag av denna människosyn hos presidenten, att 

människor vill och kan ta ansvar om de får chansen att uttrycka sina idéer och åsikter.  

Men det finns också auktoritära drag i hans handlande. Det faktum att han ville komma runt 

parlamentets inflytande genom att ordna en folkomröstning med syfte att tillsätta ett 

specialparlament för konstitutionsförändringar kan tydas som att han var manipulativ, ett 

karaktärsdrag som återfinns hos den auktoritäre ledaren. Den nya konstitutionen ökade också 

presidentens makt, ytterligare ett tecken på att Chávez företrädde ett auktoritärt ledarskap, en 

makthungrig president som eftersträvar ännu större personligt inflytande. Detaljrikedomen i 

konstitutionen skulle också kunna tas som exempel på ett auktoritärt ledarskap, att Chávez 

ville detaljreglera ramarna för landets styrelseform. Militärens ökade roll inom staten kan 

kanske bero på Chávez egen militära bakgrund, att han förstår och har förtroende för 

officerare. Även det skulle kunna tas som ett tecken på auktoritärt ledarskap, att Chávez 

föredrar att omge sig med människor som är vana vid att lyda order från sin ledare. Den nya 

konstitutionens försvagande av partiväsendet kan också det tydas i auktoritär riktning, att 

Chávez misstror sammanslutningar som han inte har kontroll över.  

Å andra sidan kan stärkandet av direktdemokrati och sociala organisationer tydas i motsatt 

riktning, att presidenten ger uttryck för ett demokratiskt ledarskap, att han vill komma 

närmare folket utan att ha partiväsendet som ett slags ”filter” däremellan.  
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4.2 STATSKUPPEN (2002) 

 

4.2.1 Beskrivning av statskuppen 

I mars 2002 utlyste näringslivsorganisationen Fedecámeras och den fackliga 

landsorganisationen CTV tillsammans en tvådagars lockout och generalstrejk. Detta pga. av 

att regeringen avskedat anställda inom det statliga oljebolaget, anklagade för korruption. Stora 

demonstrationer hölls mot regeringen. Huvudstaden Caracas lokala poliskår bekämpade 

regeringen (Holmqvist, 2006).  

Det utbröt skottlossning mellan opposition och regeringstrogna, även polis deltog i 

skottlossningen mot de regeringstrogna. Tolv dödades och hundratals skadades. Den slutliga 

upptakten till statskuppen var att oppositionen stormade det statliga tevebolaget och att många 

privata tevekanaler stödde kuppen. Militären bytte sida, omringade presidentpalatset och 

tillfångatog och bortförde Chávez (Holmqvist, 2006).  

Chávez sade själv efteråt i en intervju med Guevara (2005) att han kände på sig att det skulle 

komma en statskupp men att han pga. en bristande säkerhetstjänst och desinformation inte 

kunde avgöra när, hur och varifrån hotet skulle komma. Han påstod också att han litade på 

den militära ledningen och inte kunde föreställa sig att en del av den militära toppen skulle 

byta sida (Guevara, 2006). 

En militärjunta utsåg Fedecámeras ordförande Pedro Carmona till ny president. Parlamentet 

avskaffades, konstitutionen upphävdes, parlamentsledamöter och ministrar fängslades. 

Regeringstrogna radiostationer stängdes ner. Då utbröt folkliga protester över hela landet, 

vilket ledde till att polisen sköt ihjäl ett sextiotal demonstranter. Inom militären fanns det trots 

militärens inblandning i statskuppen åtskilliga officerare som inte stödde den (Holmqvist, 

2006).  

Bland dem kan nämnas José Baduel, chef för en chavéztrogen fallskärmsjägardivision. Han 

ringde upp Carmona och meddelade att han hade kontrollen över de militära styrkorna och att 

den nye presidenten kunde betrakta sig som en gisslan till divisionen och gav honom 

ultimatum om att återinsätta Chávez inom 24 timmar (Kozloff, 2006). Sammantaget ledde det 

till att den nye presidenten flydde och redan 47 timmar efter kuppen återvände Chávez den 14 

april till sitt presidentpalats och ämbete. Statskuppen hade misslyckats (Holmqvist, 2006). 

Carmona fick för övrigt asyl i Venezuelas grannland Colombia (Kozloff, 2006). 

USA hade förutom att man kritiserat Chávez starkt tidigare, också varit mycket snabba med 

att erkänna den nye grundlagsvidrige presidenten Carmona, något som bidrog till misstankar 

om att USA varit inblandade i kuppförsöket (Norden, 2003). Det gick också rykten om att en 
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av kuppgeneralerna hade kontakt med Pentagon och tog order därifrån (Kozloff, 2006). 

Bushregeringen medgav att man haft kontakter med oppositionen och militärledningen i 

Venezuela före kuppen men att man varit noga med att inte ge sitt stöd till kupplanerna 

(Wallace, 2002). Efter att statskuppen var över gick oljepriserna upp eftersom oljehandlarna 

befarade att Chávez på lång sikt skulle kunna påverka oljepriset till en ännu högre nivå genom 

sitt engagemang i de oljeproducerande ländernas organisation OPEC (Lindahl, 2002). 

 

4.2.2 Analys av statskuppen 

Utifrån den ovanstående beskrivningen kan det framstå som om Chávez under det här 

skeendet var passiv i sin ledarroll. Han hade uppenbarligen ingen makt över poliskåren i 

Caracas och lyckades inte upprätta någon sådan makt heller. Han tillfångatogs utan att kunna 

göra något motdrag, ett bevis för hjälplöshet. Hans ministrar och cháveztrogna 

parlamentsledamöter avsattes och fängslades utan att han kunde göra något åt det, även det ett 

tecken på hjälplöshet och passivitet. Hans befrielse berodde inte på honom själv utan på att 

det fanns folkliga krafter och krafter inom militären som helst såg att han återinsattes i sitt 

ämbete. Allt detta sammantaget skulle tyda på ett laissez-faireledarskap från Chávez sida 

under det här skeendet. Hans erkännande av att han anade att det skulle komma en statskupp 

men att han inte förstod skeendet och hade full tilltro till militärerna, kan också ses som ett 

tecken på laissez-faireledarskap, dvs. att han var inaktiv och inte gav några direktiv om hur 

hotet om statskupp skulle mötas. Han verkar i det här skeendet snarare ha dragit sig undan 

ansvar och ledarskap, även det ett symptom på laissez-faireledarskap. Hans människosyn i det 

här skeendet skulle kunna tolkas som att han ansåg att människor, i det här fallet hans 

underlydande, fungerar bäst utan uppmuntran, regler, kontroll och inblandning, vilket är 

typiskt för laissez-faireledaren. 

 

4.3 STREJKEN/LOCKOUTEN (2002-2003) 

 

4.3.1 Beskrivning av strejken/lockouten 

En ny lockout och generalstrejk utlystes av Fedecámeras och CTV i december 2002. 

Arbetsgivarorganisationen och den fackliga landsorganisationen gjorde alltså återigen 

gemensam sak. Strejken/lockouten var framförallt riktad mot det statliga oljebolaget PDVSA. 

Bensinen tog slut i landet och det mesta stod stilla trots att vissa arbetare ockuperade sina 

arbetsplatser och drev dem mot arbetsgivarnas vilja (Holmqvist, 2006).  
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De arbetare som var trogna mot CTV deltog i strejken, många andra blev lockoutade av 

arbetsgivarna. Målet med aktionen var att avsätta Chávez. Oljeproduktionen stoppades nästan 

helt och för ett så oljeexportberoende land som Venezuela var det närmast en katastrof, pga. 

sabotage tog det ett par år innan oljeproduktionen åter nådde upp till sin normala nivå. 

Arbetslösheten steg pga. att hundratusentals förlorade jobbet. Allt detta ledde till att landets 

ekonomi krympte (Gindin, 2005).  

Uppgifterna om konfliktens omfattning varierade: anhängare påstod att 80 % av arbetarna 

deltog, regeringssidan att det bara rörde sig om 30 %. Till och med Chávez fru vädjade till 

honom offentligt att han skulle lyssna till folket. Chávez försökte återta kontrollen genom att 

militären beordrades att ockupera alla landets oljeanläggningar och att Chávez tillsatte nya 

styrelseledamöter i det statliga oljebolaget, men det ledde till att oljeproduktionen ändå låg 

nere och att övriga styrelseledamöter avgick i protest. Dödsoffer och skadade förekom bland 

de som protesterade mot Chávez styre, men det kunde inte bindas till regeringens agerande  

(Zygar, 2003).  

Carlos Fernández, ledare för arbetsgivarorganisationen, arresterades för försök att störta 

regeringen genom ekonomiskt sabotage, en handling som fick oppositionen att kalla 

arresteringen för en kidnappning och ett sätt av regeringen att försöka införa diktatur genom 

hot och skrämsel (Adams, 2003a ). 

De privata tevekanalerna ställde sig åter på oppositionens sida under de två månader som 

stridsåtgärderna varade. Många småföretagare ruinerades av konflikten och fler och fler inom 

oppositionen tröttnade på lockouten. I ett politiskt och ekonomiskt skadat Venezuela 

undertecknade regeringen och de ledande oppositionspartierna ett slags fredsfördrag i maj 

2003 (Holmqvist, 2006). 

 

4.3.2 Analys av strejken/lockouten 

Under de fem månader som den stora konflikten kan sägas ha varat ingrep inte Chávez med 

brutala polisiära eller militära medel mot sina meningsmotståndare. Det är svårt att säga om 

det berodde på ett laissez-faireledarskap eller demokratiskt ledarskap. Kanske saknade 

Chávez viljan att på ett kraftfullt sätt agera i den långdragna konflikten, i så fall ett tecken på 

laissez-faireledarskap. Eller också var det ett tecken på ett tolerant personlighetsdrag, i så fall 

typiskt för den demokratiske ledaren. Hans beslut att byta ut styrelseledamöter i det statliga 

oljebolaget skulle kunna tolkas som ett av de sporadiska inhopp i ledarrollen som 

karakteriserar laissez-faireledaren, liksom beslutet att ockupera alla oljeanläggningar.  
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Kanske lät han händelserna ha sin gång eftersom det kunde ses som uttryck för folkliga 

protester eller åtminstone protester av olika intressens företrädare (arbetsgivare och 

arbetstagare), vilket skulle visa på ett demokratiskt sinnelag hos presidenten. Att man till slut 

undertecknade ett slags fredsfördrag kan tyda på ett demokratiskt ledarskap, att Chávez 

lyssnade till och tog till sig de protesterandes åsikter, att han ville tillfredsställa deras behov 

och uppnå samförstånd för landet bästa.  

Arresterandet av ledaren för arbetsgivarorganisationen kan å andra sidan vara ett utslag av 

auktoritär ledarstil och ett förakt för demokrati. Huruvida hans frus agerande påverkade hans 

beslut att underteckna fördraget är svårt att veta. Men det kan också helt enkelt vara ett utslag 

av den totala låsningen i samhället, att det inte fanns något annat alternativ ifall man ville få 

samhället på fötter igen.  

 

4.4 FOLKOMRÖSTNINGEN (2004) 

 

4.4.1 Beskrivning av folkomröstningen 

Den tidigare nämnda nya konstitutionen gav oppositionen möjlighet att genom 

namninsamlingar kräva att man höll en folkomröstning om Chávez skulle få sitta kvar 

mandatperioden ut eller inte. Denna rätt utnyttjade nu den nybildade oppositionella 

paraplyorganisationen Coordianadora Democrática (Holmqvist, 2006).  

Återigen förekom dödsoffer och skadade då oppositionens demonstranter blev beskjutna av 

polis i samband med att man protesterade mot vad man ansåg vara regeringens försöka att 

stoppa en folkomröstning och Chávez sätt att styra landet som en diktatur (”En dödad i…”, 

2004). 

I en intervju med Guevara (2005) nämnde Chávez självsäkert att åtminstone en miljon av 

namnunderskrifterna på listorna var falska, varför han var tämligen säker på att det inte skulle 

bli någon folkomröstning. Han var också övertygad om att ifall det gick så långt som till en 

folkomröstning om hans mandat så skulle han ändå vinna (Guevara, 2005).  

Man lyckades, efter avslöjanden om fusk från båda sidor (det talades om att namn på avlidna 

fanns på listorna, att Coca Cola-anställda tvingats att skriva på listorna och att vissa som 

skrivit under nekats statliga jobb), ändå samla in de 20 % namnunderskrifter bland landets 

väljare som krävdes för att få till stånd en folkomröstning (Holmqvist, 2006). De insamlade 

namnunderskrifterna lämnades över till den nationella valkommissionen i hemlighet av rädsla 

för att Chávez anhängare skulle försöka stoppa det (Adams, 2003b).  
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Trots massiva satsningar från oppositionens sida, vilka innefattade mutor till väljare, röstade 

en majoritet i augusti 2004 mot förslaget att avsätta presidenten. Oppositionen blev kraftigt 

försvagad och det politiska läget stabiliserade sig för Chávez och hans regim (Holmqvist, 

2006).  

 

4.4.2 Analys av folkomröstningen 

Att Chávez överhuvudtaget tillät att oppositionen samlade in namnunderskrifter och att de 

fick genomföra sin folkomröstning kan tolkas som ett utslag av demokratisk ledarstil, en 

respekt för andras synpunkter. Det kan också ses som öppenhet och tolerans, att han tillät att 

människor hade kritiska synpunkter mot hans styre, även det förknippat med demokratiskt 

ledarskap.  

Om Chávez själv hade något med det påstådda fusket mot namninsamlingen att göra (att 

människor som skrev på nekades statliga jobb) och låg bakom dödskjutningarna, så skulle det 

istället kunna tydas som ett utslag av auktoritärt ledarskap, inom vilket manipulationer och 

bestraffningar förekommer. Det kan också tolkas som att Chávez gav uttryck för den 

auktoritäre ledarens personlighet med fientlighet mot minoriteter (oppositionen), makthunger 

(att till varje pris sitta kvar som president), motstånd mot förändring och mänskliga 

rättigheter. 

  

4.5 ”DJÄVULSTALET” INFÖR FN (2006) 

 

4.5.1 Beskrivning av ”Djävulstalet” inför FN 

Den 20 september 2006 levererade Chávez ett tal till FN:s generalförsamling i New York. I 

sitt tal framhöll han en bok av den amerikanske samhällskritikern Noam Chomsky. Han talade 

också om USA som en imperialistisk stat och president Bush som djävulen själv, efter vars 

framträdande i FN dagen före, det fortfarande luktade svavel. Chávez ansåg att man borde låta 

en psykiater analysera Bushs tal, som enligt Chávez visade på Bushs vilja att dominera 

världen som världsdiktator och dennes oförmåga att se människor av annan hudfärg som 

annat än terrorister. Han talade om att FN förlorat sin kraft och att det behövdes ett nytt FN. 

Det nya FN som han beskrev borde utöka antalet permanenta medlemmar i Säkerhetsrådet 

samtidigt som man avskaffade de permanenta medlemmarnas vetorätt. Han ville också stärka 

generalsekreterarens ställning. Chavez beskrev Venezuelas önskan att få sitta i Säkerhetsrådet 

och det motstånd som USA visat mot det men även det stöd Venezuela fått för sin strävan 

från andra länder. Han talade om de förändringar som var på gång i utvecklingsländerna, hur 
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de länderna kommer att kämpa i ”Syds rörelse”, men också om USA:s stöd till statskupper. 

Venezuelas president kom också att nämna terrorister som gömde sig i USA, sitt stöd till 

Castros Kuba och att FN borde byta vistelseort från USA till ett land i Syd, kanske Venezuela 

(”Hugo Chavez Speech…”, 2006). 

Talet blev mycket uppskattat av många av de närvarande i generalförsamlingen och rev ner 

långa applåder. Men USA:s FN-ambassadör var inte lika förtjust utan påpekade att talet var 

förolämpande och som ett avsnitt ur en serietidning. Han ansåg också att den yttrandefrihet 

som Chávez hade i USA inte tillerkändes Chávez eget venezuelanska folk på hemmaplan 

(Pilkington, 2006). 

 

4.5.2 Analys av ”Djävulstalet” inför FN 

Talet skulle kunna tolkas som ett utslag av auktoritärt ledarskap. Den starka kritiken av 

president Bush kan ses som en form av bestraffning, något som ingår i det auktoritära 

ledarskapet. Men hans syn på Bush som en världsdiktator skulle också kunna tydas som ett 

starkt demokratiskt patos hos Chávez. Att han stod upp för länder och folk som vill välja sin 

egen politiska väg kan vara ett uttryck för den demokratiska teori Y, att människor är 

självgående för att nå sina mål och att de accepterar det ansvar som krävs för det.  

Chávez framstår i sin önskan om att stärka generalsekreterarens makt som en man som tror på 

att starka auktoriteter är nödvändiga för att styra. Hans önskan om att ev. flytta FN:s 

högkvarter till Venezuela och att få in Venezuela i Säkerhetsrådet kan tolkas som ett utslag av 

makthunger, ett auktoritärt personlighetsdrag. Synen på Säkerhetsrådets omvandling kan 

överhuvudtaget vara ett bevis på vilja att detaljstyra verksamheter, även det en del av ett 

autoritärt ledarskap. Viljan att förvandla Säkerhetsrådet skulle emellertid också kunna ses som 

uttryck för ett demokratiskt ledarskap, eftersom det handlar om att sprida makten till flera och 

att ta bort privilegier (vetorätten). 

 

4.6 BILDANDET AV DET VENEZUELANSKA SOCIALISTPARTIET (2006-2007) 

 

4.6.1 Beskrivning av bildandet av det venezuelanska socialistpartiet 

Det började med att presidenten, efter valsegern i december 2006, höll två tal. Där talade han 

om vikten av att samla alla cháveztrogna i ett nytt parti, Venezuelas förenade socialistparti 

(PSUV), alltså att upplösa de gamla ”vänster”partierna. Chávez såg de nuvarande 

stödpartierna som bestående av korrumperade och elitistiska ledningar och ett hinder för att 

bygga den socialism som han ville. Förslaget mötte både motstånd och instämmande bland 



Chavez- en studie i ledarskap  Grönvik   

30 
 

åhörarna. Chávez ville att de 3,8 miljoner som organiserat stött honom i det senaste 

presidentvalet skulle utgöra basen i partiet. De skulle välja sina egna lokala ledare och arbeta 

aktivt även mellan valen (Paulov, 2007a). Oppositionen reagerade kritiskt och ansåg att det 

var ett sett för Chávez att skapa ett statbärande parti som på Kuba. Dessutom skulle det leda 

till att Chávez personliga makt över staten stärktes ytterligare (Morsbach, 2006). 

Fram till sommaren 2007 kom det in 5,7 miljoner medlemsansökningar. Medlemsvärvningen 

ansågs inte helt schysst eftersom det påstods att vissa aktivister pressade människor hårt för 

att skriva upp sig som intresserade av att bli medlemmar. Partiet delades upp i bataljoner med 

högst 300 medlemmar i varje. Partiets kommande stadgar och program diskuterades på 

medlemsnivå. Bataljonerna valde delegater till partiets nationella kongress. Såväl 

kommunistpartiet som socialdemokraterna valde att inte upplösa sina egna partier (Paulov, 

2007b). 

Partiets företrädare hävdade att 1,5 miljoner av de som ansökt om medlemskap verkligen blev 

medlemmar (kravet var att man skulle delta i bataljonernas möten) men lokala aktivister 

medgav att det verkliga medlemsantalet var knappt hälften av den summan (Fuentes, 2008). 

Den nationella kongressen, som öppnades av Chávez, försenades till januari 2008. Där 

inledde de 1600 delegaterna diskussionen kring partiets framtida politik, en diskussion som 

sedan fortsatte i grundorganisationens bataljoner och väntades avslutas i mars (Alvarez, 

Hermanson, Labbe, Magnusson, 2008). Vid den nationella kongressen valdes Chávez 

enhälligt till partiordförande (”Chávez vald till…”, 2008). 

 

4.6.2 Analys av bildandet av det venezuelanska socialistpartiet 

Återigen ville Chávez styra utvecklingen i sin riktning. Han ville upplösa andras partier och 

skapa ett eget av dem som var hans trogna gräsrotsanhängare. Han ville påverka hur partiet 

skulle fungera och hur det skulle styras. Det tyder på en inriktning mot det administrativa och 

tekniska, och en önskan att detaljreglera verksamheten, två drag som utmärker auktoritärt 

ledarskap. Det kan också ses som att Chávez misstrodde att politiskt intresserade anhängare 

på egen hand skulle organisera sig och ta ansvar, något som antyder teori X-tänkande hos 

Chávez, vilket i sin tur ytterligare understryker det auktoritära i ledarskapet. Oppositionens 

farhågor om ökad personlig makt för Chávez genom partibildandet skulle även det kunna ses 

som att Chávez i det här skeendet uttrycker starka auktoritära drag genom att makthungrigt 

koncentrera makt till sin egen person. Det enhälliga valet av honom till partiordförande 

väcker också tankar om maktkoncentration och auktoritärt ledarskap (en rädsla från 

delegaterna för bestraffningar från Chávez om man inte visade lojalitet?).  
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Å andra sidan kan gräsrötternas möjlighet att diskutera partiets blivande stadgar och program 

ses som ett utslag av demokratiskt ledarskap från Chávez sida, en tilltro till vanliga 

människors förmåga att hantera ett större handlingsutrymme och att ta ansvar, en tro på deras 

vilja att anstränga sig. 

 

4.7 DEN ANDRA KONSTITUTIONEN (2007) 

 

4.7.1 Beskrivning av den andra konstitutionen 

I januari 2007 började Chávez tala om stora ändringar i konstitutionen från 1999. Hans 

förslag på ändringar och tillägg lades fram i augusti samma år. De debatterades i 

nationalförsamlingen (parlamentet) och på offentliga möten över hela Venezuela. Både 

enskilda människor och organisationer lade fram förslag på ändringar. Många förslag på 

ändringar och tillägg lades till av nationalförsamlingen under hösten. Konstitutionsförslaget 

innehöll bl.a. förslag om ny politisk och territoriell organisation av landet, sex timmars 

arbetsdag, social grundtrygghet och rätten till olika slags ägande (Paulov, 2007c). Möjlighet 

att införa tidsobegränsade undantagstillstånd (vilket av vissa uppfattades som en inskränkning 

av de mänskliga rättigheterna) fanns också med (”Critics say changes…”, 2007). Dessutom 

att det skulle krävas högre andel namnunderskrifter för att få till stånd folkomröstningar, de 

två sistnämnda förslag från nationalförsamlingen (Wilpert, 2007). Men det förslag som 

tilldrog sig störst uppmärksamhet var Chávez eget förslag om att ta bort gränsen för hur 

många gånger presidenten kunde återväljas (Paulov, 2007c; Janicke & Munckton, 2007). 

Den 2 december hölls folkomröstningen. Valdeltagandet blev betydligt lägre än i tidigare val 

och det visade sig att det var chávezanhängarna som stannade hemma. Chávezsidan förlorade 

med bara drygt en procent efter att oppositionen genomfört en kraftfull kampanj genom sin 

effektiva organisering och starka mediastöd. Chávezsidan hade varit för segersäker och inte 

haft tillräckligt starkt lokalt stöd av sina valda företrädare (Paulov, 2007d).  

En bidragande orsak till chávezsidans nederlag kan också ha varit att Chávez under tiden fram 

till folkomröstningen om denna nya konstitution ville förändra venezuelanernas livsstil genom 

bl.a. högre skatter på alkohol och tobak, hastighetsbegränsningar i trafiken, uppmaningar till 

mer motionerade och kritik av bröstoperationer (Arvidsson, 2007). En annan orsak kan ha 

varit att Chávez blivit alltmer socialistisk i sin agitation och framhållit Kuba som ett 

föredöme, vilket kan ha skrämt bort en del av hans anhängare (de la Reguera, 2007). 

Chávez erkände snabbt valförlusten men sade att han tänkte fortsätta att ”bygga socialismen”. 

Han erkände att processen gått för fort och att tidpunkten kunde ha varit fel vald (Paulov, 
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2007d). Men han sade också att han inte tänkte ändra någonting i förslagen och att de 

fortfarande var mycket levande. Det här var Chávez första valförlust sedan han blev vald till 

president 1998. USA:s regering uttryckte sin tillfredsställelse med valresultatet och ansåg att 

det lovade gott för Venezuelas framtida frihet (”Chavez defeated over…”, 2007). 

Oppositionen förstärktes inför omröstningen genom en ny studentrörelse, chávesanhängarna 

framstod som desillusionerade och alltmer apatiska pga. den bolivarianska revolutionens 

inkompetens och konstitutionsförslagen öppnade en klyfta mellan olika grupperingar på 

chávezsidan (”The beginning of…”, 2007). 

 

4.7.2 Analys av den andra konstitutionen 

De detaljerade förslagen från Chávez om ändringar i konstitutionen kan vara det auktoritära 

ledarskapets kännetecken: styrning i detaljer. Att folket gavs utrymme att debattera 

konstitutionsförslagen och komma med egna ändringsförslag tyder dock på ett teori Y-

tänkande (typiskt för demokratiskt ledarskap), dvs. att om man skapar lämpliga förhållanden 

så är människor kreativa och ansvarsfulla.  

Chávez förslag om obegränsade återval av presidenten kanske kan ses som makthunger, i så 

fall ett utslag av auktoritärt ledarskap, och som att människorna behöver bli styrda av en fast 

hand, dvs. Chavez egen (teori X som sägs vara typisk för auktoritära ledare).  Att han under 

det här skeendet ville påverka människors livsstil i detaljfrågor kan också tolkas som ett 

utslag av auktoritär ledarstil och teori X: att vanliga människor behöver bli kontrollerade av 

den ”starke mannen”. 

Den relativt svaga valkampanjen från chávezsidan kan vara ett tecken på laissez- 

faireledarskap, att Chávez inte tog del i organiseringen som han borde. Att Chávez snabbt 

erkände valförlusten och anledningarna till den kan ses som ett tecken på demokratisk 

personlighet: han är öppen och tolerant och tar till sig människors åsikter. Men att han i 

samma andetag sade att han trots valutgången, mot väljarmajoritetens vilja, tänkte fortsätta att 

”bygga socialismen” och inte ändra sina förslag alls, kan ses som makthunger och 

manipulation, slutenhet mot påverkan och motstånd mot förändring, alltså uttryck för ett 

auktoritärt ledarskap.  
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4.8 SUMMERING AV ANALYSEN: HUR HAR CHÀVEZ LEDARSKAP SETT UT 

UNDER OLIKA SKEENDEN? 

 

För att göra ovanstående analyser mer överskådliga har jag här nedan skapat en figur med de 

olika skeendena och symboler för de tre ledarstilarna. Varje ledarstil har fått en symbol som 

innebär att det finns mycket av den i ett skeende, en annan symbol för att ledarstilen 

förekommer ”medelmycket” och en symbol för att ledarstilen bara förekommer lite i 

skeendet. Eftersom Chávez kan ha visat prov på olika ledarstilar i samma skeende kan det 

finnas mer än en symbol i varje rad av figuren. Han kan också ha visat lika mycket eller olika 

mycket av olika ledarstilar i samma skeende, varför olika symboler av samma eller olika färg 

kan förekomma i samma rad av figuren. Man bör, när man ser nedanstående figur, inte tänka 

att summan i varje rad ska bli ”100 % ”, utan se det som att Chávez kan ha visat mycket, 

”medelmycket” eller lite ledarskap av olika slag i ett och samma skeende. Figuren är tänkt att 

hjälpa till att svara på de tre frågeställningarna i början av uppsatsen, nämligen: 

– Hur har Hugo Chávez ledarskap sett ut under olika skeenden? 

– Har Hugo Chávez ledarskap förändrats genom åren, i så fall hur? 

– Anpassar Hugo Chávez sitt ledarskap efter omständigheterna, i så fall hur? 

Här nedan symbolerna och deras betydelse:  

 

 

rektangel = auktoritär, ellips = demokratisk, triangel = laissez-faire 
       svart = mycket, blått = medel, vitt = lite 

 
 

 
 

 

Sammantaget skulle analysen av Chávez ledarstil se ut som nedan. 
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                    Ledarstilar 
Skeenden Auktoritär Demokratisk Laissez-faire 
Den första 
konstitutionen 

   

Statskuppen 
 

   

Strejken/lockouten 
 

   

Folkomröstningen 
 

   

”Djävulstalet” inför 
FN 

   

Det nya 
venezuelanska 
socialistpartiet 

   

Den andra 
konstitutionen 

   

 
Figur 1. De olika ledarstilar som Chávez gett prov på i olika skeenden. 

 

 

V DISKUSSION 

 

5.1 HUR HAR HUGO CHÁVEZ LEDARSKAP SETT UT UNDER OLIKA 

SKEENDEN? 

 

Han har sällan renodlat sitt ledarskap till att bara omfatta en ledarstil i ett visst skeende, 

undantaget skulle vara statskuppen där han framstår som ovanligt passiv och därmed en 

laissez-faireledare. Utifrån figur 1 ovan kan man se att den auktoritära ledarstilen är den 

starkaste sammantaget för alla skeenden, med demokratisk som tvåa och laissez-faire som den 

svagaste. De två skeenden där han tydligast gett prov på laissez-faireledarstil är de två 

skeenden som han inte varit initiativtagare till utan varit tvungen att reagera istället för att 

agera: statskuppen och strejken/lockouten. I övriga skeenden har det främst handlat om en 

kombination av auktoritär och demokratisk ledarstil av olika styrka. Starkast tycks både 

demokratiskt och auktoritärt ledarskap kommit till uttryck hos honom när det gäller arbetet 

med konstitutionerna. Därmed anses ovanstående frågeställning besvarad. 
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5.2 HAR CHÁVEZ LEDARSKAP FÖRÄNDRATS? 

 

Det finns ingen tydlig trend i Chávez ledarskap, t.ex. från auktoritärt mot demokratiskt eller 

tvärtom. Man kan knappast säga att hans ledarstil har förändrats över tiden. Hans ledarskap 

har snarare varit olika i olika situationer oberoende av när i tiden de inträffat. I liknande 

situationer, som skeendet kring de två konstitutionerna, har det snarast varit likartat. Chávez 

har under åren vid makten stärkt presidentskapets roll i Venezuela, kanske av egoistiska skäl, 

kanske för att komma runt partisystemet och lättare kunna kommunicera med folket och 

påverka statsapparaten och det civila samhället för att genomföra sina socialistiska visioner. 

Därmed anses ovanstående frågeställning besvarad. 

 

5.3 ANPASSAR HUGO CHÁVEZ SITT LEDARSKAP?  

 

Om han anpassar sitt ledarskap är en tolkningsfråga. Kanske kan man säga att han gör det 

eftersom att han uppvisar olika ledarstilar vid olika tillfällen, eller också är det så att han 

tvingas av omständigheterna att ta fram olika ledarstilar, att det ”bara blir så”. Som tidigare 

nämnts är det två av de analyserade skeendena när Chávez inte varit initiativtagare, nämligen 

statskuppen och strejken/lockouten. Det är också de två tillfällen när han tydligast gett prov 

på laissez-faireledarskap, i övrigt har det mest rört sig om inslag av auktoritär och 

demokratisk ledarstil. 

Därmed anses ovanstående frågeställning besvarad. Genom att besvara de tre ovanstående 

frågeställningarna anser jag också att syftet med arbetet, dvs. att studera och analysera Hugo 

Chávez ledarskap utifrån teorier om ledarskap, uppnåtts. 

 

5.4 SLUTSATSER 

 

Slutsatser som jag drar är att Chávez i sitt ledarskap inte uppvisar någon enhetlig bild utan att 

det beror väldigt mycket på situationen vilken typ av ledarstil som Chávez visar upp och 

vilken styrka den har: det kan röra sig om såväl auktoritär som demokratisk eller laissez-

faireledarstil. Dessa tre ledarstilar kan också uppträda tillsammans i olika kombinationer 

under samma skeende. Möjligen kan man säga att i skeenden som han inte kontrollerar 

kommer laisse-faireledarstilen tydligast fram och att de skeenden där hans ledarskap, både 

auktoritärt och demokratiskt, är starkast är i arbetet med konstitutionerna. Någon tydlig 

förändring över tid av hans ledarskap är svår att se.  
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Kanske är det så att det är situationen som leder till en viss ledarstil, inte att Chávez väljer att 

uppträda på ett visst sätt men att det är förväntningar och situationens förutsättningar som 

leder till att den ena eller andra ledarstilen kommer fram. Sedan kan man också undra om 

laissez-faire är en verklig ledarstil eller om det istället rör sig om en form av maktlöshet som 

av omgivningen tolkas som att man valt att agera på ett visst sätt. 

Chávez tycks vara en man som väcker starka känslor både hos anhängare och hos 

motståndare. Hans orädda och bombastiska kritik av USA, starka övertygelse om att han själv 

har rätt och förmåga att formulera sig slagkraftigt i tal tyder på en karismatisk personlighet. 

 

5.5 SAMMANFATTANDE KOMMENTARER 

 

I bakgrunden berättade jag om varför jag intresserat mig för ämnet och om Hugo Chávez liv i 

korta drag. Syftet var att studera och analysera Hugo Chávez ledarskap utifrån teorier om 

ledarskap. De frågeställningar som togs upp var hur Hugo Chávez ledarskap sett ut under 

olika skeenden, om och i så fall hur hans ledarskap förändrats under årens gång och om och i 

så fall hur Chávez anpassade sitt ledarskap efter omständigheterna. Metoden som användes 

var kvalitativa litteraturstudier som omfattade ett antal böcker, tidskrifter och webbplatser. 

Metoden kan sägas ha varit, åtminstone delvis, kvalitativ med en deduktiv ansats och ett 

hermeneutiskt synsätt. 

Resultatet visade att Chávez inte har någon ledarstil som han alltid använder sig av utan att 

han visar prov på såväl auktoritärt, demokratiskt som laissez-faireledarskap. De tre 

ledarstilarna uppträder inte isolerat i alla de skeenden som beskrivits ovan, utan det kan finnas 

upp till tre ledarstilar i samma skeenden, ibland lika starka, ibland av olika styrka. Det finns 

ingen tydlig trend i Chávez ledarskap, t.ex. från auktoritärt mot demokratiskt eller tvärtom. 

Laissez-faireledarstilen visar sig i skeenden han inte kontrollerar, starkast är hans ledarstilar 

då det gäller konstitutionerna. Om han anpassar sitt ledarskap är en tolkningsfråga. Kanske 

kan man säga att han gör det eftersom att han uppvisar olika ledarstilar vid olika tillfällen, 

eller också är det så att han tvingas av omständigheterna att ta fram olika ledarstilar, att det 

”bara blir så”.  
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5.6 AVSLUTANDE DISKUSSION: QUO VADIS2, HUGO CHÁVEZ? 

 

När allt detta är sagt kan man undra vart Hugo Chávez ledarskap är på väg och hur det 

kommer att påverka Venezuela och Latinamerika, ja resten av världen, i framtiden. Den bild 

av Chávez ledarskap som tonar fram tyder på att han kan komma att reagera med olika 

ledarstilar även i framtiden, beroende på vilket skeende som han måste hantera. Man kan 

också tro att han inte heller i framtiden enbart kommer att renodla någon ledarstil i ett visst 

skeende utan ge prov på en blandning av dem även under samma skeende. Kanske kan man 

av ovanstående analyser dra slutsatsen att i de skeenden där han kommer att vara 

initiativtagaren så kommer han att ömsom ge uttryck för auktoritär ledarstil, ömsom 

demokratiskt. Det ligger också nära till hands att tro att i de skeenden där han inte är subjekt 

utan objekt, så kommer han att uppträda som passiv laissez-faireledare.  

Kanske innebär också de politiska reformer som genomförts under Chávez tid vid makten, 

framför allt stärkandet av den lokala demokratin, att han kommer att styra landet alltmer bort 

från den liberala (representativa) demokratin och mot ett system av direktdemokrati men med 

en stark centralmakt koncentrerad hos presidenten själv. Hur de organiserade intressena, t.ex. 

politiska partier, fackföreningsrörelsen och arbetsgivarorganisationen, kommer att agera i ett 

sådant system är oklart och kan påverka den politiska kursen och maktförhållandena en hel 

del. Även mediernas rapportering såväl internt i Venezuela som externt kan få konsekvenser 

för den politiska utvecklingen i landet genom att det påverkar opinionen. 

Det är i alla fall bara att hoppas för Venezuela, Latinamerika och resten av världen att Chávez 

i framtiden i första hand agerar i skeenden där hans demokratiska ledarstil når full styrka. Om 

hans ledarstil påverkar andra ledare i världen och här i Sverige får man hoppas att det i första 

hand är den demokratiska stilen som efterliknas.  

Hur man i framtiden kommer att bedöma Chávez och hans ledarskap är svårt att sia om. 

Förmodligen kommer han att anses ha varit en karismatisk ledare som ville genomföra stora 

förändringar inte bara i sitt eget land utan globalt.  Om han kommer att räknas till de ”stora” 

ledarna beror på om hans socialistiska experiment lyckas eller inte. 

 

5.7 METODDISKUSSION 

 

De problem som nämndes under rubriken Metodproblem visade sig skapa brister med studien. 

Det faktum att jag inte förstår spanska begränsade materialet till svenska och engelska om en 

                                                 
2 Quo vadis (lat.), Vart går du 
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person där det finns massor av information på spanska, vilket eventuellt kunde ha förändrat 

bilden av presidentens ledarskap. Detta gäller framför allt webbplatserna på engelska och 

svenska, då de allra flesta av dessa är västerländska och till stor del kan sägas vara 

”borgerliga”, och därmed kan ha en tendens att vara chávezkritiska. Jag har själv en till 

övervägande del positiv syn på Chávez, vilket å andra sidan kan ha snedvridit urvalet av 

material och tolkningen av det i chávezpositiv riktning. Min metod att bara använda litterära 

källor gör att jag sett Chávez genom dessa skribenters ideologiska filter. Presidenten har som 

tidigare nämnts inte själv fyllt i någon enkät med frågor utifrån olika ledarstilar. Det skulle ha 

gett information direkt från huvudpersonen i denna studie. Materialet, inte minst på Internet, 

är ofta starkt vinklat för eller mot Chávez, vilket gjorde det svårt att få en objektiv bild. Vissa 

källor kan upplevas som sakliga då det gäller fakta men inte i kommentarerna till dessa. Det 

är också svårt att bedöma vilka källor som är positiva, neutrala eller negativa till Chávez och 

utvecklingen i Venezuela. För att komma runt allt detta behövs fortsatt forskning. 

 

5.8 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

 

En intressant idé vore att utforma en enkät med frågor utifrån olika ledarstilar, även sådana 

som inte nämnts i den här uppsatsen, och få presidenten själv att fylla i den eller genomföra 

en intervju med honom i syfte att utröna vilken eller vilka ledarstilar han använder sig av. Det 

vore intressant att fråga ut Chávez medarbetare (ministrar, sekreterare etc.) om hans 

ledarskap. Dessutom vore det bra om man kunde jämföra Chávez ledarskap som president 

med det ledarskap han utövade som militär, ung politiker eller förälder, detta för att se om det 

finns några likheter eller skillnader i ledarskapet mellan de olika rollerna. Även i de fallen 

skulle man kunna fråga ut människor runt Chávez, dvs. vänner (och ovänner), fruar samt 

barnen. Allt detta borde göras på spanska, deras modersmål, för att göra det möjligt för 

deltagarna att uttrycka sig mer precist. En så inflytelserik ledare som Hugo Chávez bör 

analyseras ytterligare.  

Kanske borde man också analysera andra ledares ledarskap på ett liknande sätt som i den här 

uppsatsen, att man väljer ut vissa skeenden och ser vilken typ av ledarskap som de uppvisar i 

de olika situationerna. Det är möjligt att vissa ledare som av allmänheten anses mycket starkt 

företräda en viss ledarstil i själva verket använder flera andra ledarstilar pga. skeendets art och 

att deras ledarskap därmed skulle omvärderas.  
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