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Abstract 

Essay in political science, C-level, by Julia Leonsson, spring semester 2007 

Tutor: Susan Marton 

 

Freedom – The political philosophy of our time? 
 

An analysis of the ideas of the international debate about  
Chávez socialistic politic   

 

Since more than 2000 years there has been an ongoing discussion about whether state 

interference is a good thing or not. Most international organisations on the international 

political arena are today founded on neoliberal values, and it has developed in to the 

hegemonic ideology of the world. The socialistic politics of the Venezuelan president, Hugo 

Chávez is thereby a somewhat unusual strategy. The purpose of this essay is to examine to 

what extent the international debate about Chávez socialistic politic can be understood 

through a neoliberal perspective. My main research question is: Is the international 

discussion about Chávez socialistic politic imprinted by neoliberal values? 

 

The methodological approach is a qualitative text analysis and by using an analyse chart, 

bases on three dimensions, it is possible to analyse the material. The dimensions, which also 

was the basis of my specified research questions is: the state, the individual and the economy. 

 

The theoretical foundation of the essay is the neoliberal ideology and my material consists of 

newspaper articles from six different newspapers.    

 

I discovered that the topic and dimension most discussed in the articles was the economy. 

Based on my study the conclusion is that the international debate about Chávez socialistic 

politic to a large extent can be understood through a neoliberal perspective.        
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1. Inledning  

1.1 Ämnesval och problembild 
 

” Heil Hugo.”1

 

Uttalandet för osökt tankarna till 1930-talets Tyskland och de massmord som kom att 

kosta sex miljoner människor livet.2 Utrotningen var produkten av Adolf Hitlers 

diktatoriska ledarstil som innebar stora kränkningar av de mänskliga rättigheterna. I 

statens namn gjordes ingrepp i människors liv där individer nekades politiska och civila 

fri- och rättigheter. 

 

Den här gången handlar det inte om Hitler utan om Venezuelas president Hugo Chávez. 

Mellan de båda ledarna är olikheterna stora. De delar inte samma värderingar och den ena 

är ansvarig för ett av historiens största massmord. Kan det ändå argumenteras för vissa 

likheter? En del av Chávez motståndare skulle säkert säga att de båda är karismatiska 

ledare som genom statliga interventionerna i medborgarnas liv kränker den personliga 

friheten, om än med en väsentlig gradskillnad. Andra skulle säkert driva åsikten att Hugo 

Chávez är en hjälte och att det är just tack vare hans statsstärkande politik som Venezuela 

har börjat komma på fötter och äntligen lyckats reducera de stora klyftor som så länge 

präglat landet. 

 

Ända sedan de gamla filosofernas tid har det förekommit en diskussion om vilken roll 

staten skall ha i ett samhälle. Flera hundra år f.Kr. hade den berömda filosofen Sokrates en 

vision om hur en stat borde organiseras. Målet var att skapa ett samhälle där dygden och 

rättvisan främjades. Medlen som han åberopade för att åstadkomma denna idealstat var 

enligt dagens mått mycket kontroversiella och statens ingripande i medborgarnas enskilda 

liv var av betydligt högre grad än vad vi är vana vid idag. Till exempel skulle det råda 

såväl egendomslöshet (all egendom skulle vara gemensam) som familjelöshet (alla barn 

skulle tas från sina föräldrar för att sedan uppfostras till att ingå i den klass som de 

passade in i).3 På så sätt skulle all egendom vårdas och alla barn älskas utav alla.4 

                                                 
1 O´Grady M.A., ”Lights out in Caracas”, The Wall Street Journal, 2007-02-05 
2 www.ne.se, sökord: förintelsen, 2007-06-12 
3 Nordin S., Det politiska tänkandets historia, Studentlitteratur, 1999, sid. 19 f 
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Aristoteles var en utav de efterföljande filosoferna som jämfört med Sokrates hade en 

liberalare syn på statens roll. Han tog äganderätten i försvar och tvärs emot Sokrates 

trodde han att en stat där all egendom och alla barn var gemensamma skulle resultera i att 

ingen tog hand om, eller kände särskilt stort ansvar för vare sig barnen eller egendomen.5  

 

Mer än två tusen år har gått sedan diskussionen började och det råder fortfarande debatt 

om vilka områden som staten bör och inte bör blanda sig i. Under större delen av 1900-

talet var en bipolär världsordning gällande där två block med olika ideologiska 

uppfattningar stod mot varandra.6 En utav de huvudsakliga skillnaderna i de två 

ideologierna var just statens roll i samhället. Spänningen mellan blocken var stark och 

under efterkrigstiden fram till början av 1990-talet pågick en kapprustning mellan de båda 

sidorna. Denna kapprustning kom att kallas det kalla kriget.7 På den ena sidan fanns 

kapitalismen/liberalismen som leddes av supermakten USA. På den andra sidan stod 

kommunismen/socialismen med supermakten Sovjet i spetsen.8

 

Mellan de två ideologiska blocken rådde en terror balans (bl.a. MAD, Mutally Assured 

Destruction9) som kom att påverka hela världen. Ett eventuellt krig mellan parterna skulle 

leda till att de utplånade varandra. Alternativet blev då att föra krig genom ombud i andra 

delar av världen, som Vietnam, Angola och Libanon.10 På detta sätt försökte de olika 

blocken hindra den andra sidans framfart. Stundtals var situationen mellan dem så spänd 

att en katastrof eller ett tredje världskrig befarades11. Inte förrän i slutet av 1980-talet och i 

början av 1990-talet började världsordningen förändras. I samband med Sovjetunionens 

fall 199112 hade den seglivade konflikten avgjorts till kapitalismens/liberalismens och 

USA:s fördel.13 Världsordningen gick från att vara bipolär till unipolär.14

 

                                                                                                                                                         
4 Nordin S., A.a. 1999, sid. 30 
5 Ibid. 
6 Hettne B., Från Pax Romana till Pax Americana – Europa och världsordningen, Santérus, 2003, sid. 17 f 
7 Lundestad G., Öst, väst, nord, syd – Huvuddrag i internationell politik efter 1945, Studentlitteratur, 2004, sid. 
138 
8 Hettne B., A.a. 2003, sid. 83 
9 Hettne B., A.a. 2003, sid. 17 
10 Hettne B., A.a. 2003, sid. 78 
11 Lundestad G., A.a. 2004, sid. 75 
12 Lundestad G., A.a. 2004, sid. 247 
13 Hettne B., A.a. 2003, sid. 128 
14 Hettne B., A.a. 2003, sid. 17 f 
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Efter kalla krigets slut spreds den liberala ideologin och kapitalismens värderingar till 

stora delar utav världen. Idag är neoliberalism en utav de termer som flitigast används för 

att beskriva dagens trend på den internationella politiska arenan.15 Föreställningen om att 

det är den öppna och oreglerade marknaden som är den bästa för den ekonomiska 

utvecklingen är idag långt ifrån en enbart Amerikansk uppfattning.16 Ett exempel på detta 

är IMF som enligt vissa kritiker har påstått att ett land vars marknad inte är liberaliserad är 

oförmöget att locka till sig utländska investerare.17 Det finns olika åsikter om hur långt 

den fria globala marknaden och globaliseringen har nått. Robert E. Goodin är en utav de 

kritiker som menar att det inte finns en perfekt fri marknad där det råder perfekt fri 

handel.18 Oavsett hur man ställer sig i den frågan råder det enligt många forskare inget 

tvivel om att det är neoliberalismen som präglar WTO, Världsbanken, IMF och den 

internationella politiska arenan i västvärlden.19 I boken Neoliberalism A Critical Reader 

utrycker författarna detta på följande sätt: 
 

                                 The battle between neoliberalism and socialism raged through the 1970s  
                                 and 1980s. What was the outcome? It is often said that `we are all 

     capitalists now´and that the market has emerged victorious over the state.20

 

Mitt i denna globala trend och övertygelse av neoliberalism har ett intressant trendbrott 

uppenbarat sig i Latinamerika. Det är den Venezuelanske presidenten Hugo Chávez som 

utmanar den neoliberala normen med sin socialistiska politik och sina anti-USA 

uttalanden.21 Det är just detta socialistiska trendbrott som utgör grunden i mitt ämnesval.  

 

Såväl Hugo Chávez som hans politik har under åren 2006 och 2007 varit hett nyhetsstoff. 

Medier runt hela världen är snabba med att berätta om och/eller kommentera hans senaste 

politiska reformer, hans kontroversiella uttalanden eller hur han tillsammans med Kubas 

president Fiedel Castor och Bolivias president Evo Morales kan sägas bygga en 

socialistiskt ”allians”.22 Detta inte minst under den senaste tiden efter att Chávez beslutat 

                                                 
15 Klak T., Globalization and Neoliberalism – The caribbean context, Rowman & Littlefield Publishers, inc., 
1998, sid. 3 
16 Brenner N. & Theodore N., Spaces of Neoliberalism – Urban restructuring in north America and western 
Europe, Blackwell Publishing, 2002, sid. 2 f 
17 Held D. & Koenig-Archibugi M., Taming globalization – Frontiers of Governance, Polity Press, 2004, sid. 52 
18 Held D. & Koenig-Archibugi M., A.a. 2004, sid. 70 
19 Brenner N. & Theodore N., A.a. 2002, sid. 3 
20 Saad-Filho A. & Johnston D., Neoliberalism – A critical reader, Pluto Press, 2005, sid. 142 
21 Freedom in the world – Venezuela (2006), freedomhouse.org, utskrivet 2007-03-06 
22 Gustafsson E., ”Högt pris för minskad fattigdom”, Dagens Nyheter, 2007-01-26 och Janzon B., ”Venezuela på 
väg mot mer socialism”, Nyheter från Sveriges Radio – Ekot, 2007-01-09 och ”Chávez fyllde stadion med 
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att Venezuela skall lämna IMF och Världsbanken och istället försöka bygga upp liknande 

internationella institutioner utan neoliberalistiska värderingar.23 I och med detta skulle 

Chávez kunna sägas bryta, inte bara med neoliberalismen utan med hela 

globaliseringsidén och den globaliserade världen.  

 
Det finns inget återtåg från den politiska revolution som vi har påbörjat. 

Hugo Chávez, Installationstalet 199924

 

Med tanke på denna politiska revolution, som Chávez själv kallar det, mot den neoliberala 

ordningen på dagens politiska arena kan en intressant problembild skönjas. Frågan är om 

motsättningarna mellan den liberalistiska ideologin och den socialistiska ideologin 

fortfarande är lika starka? I så fall borde Chávez politik med det socialistiska återtåget i 

Venezuela uppfattas vara negativt av omvärlden. Är så fallet?  

 

Det är statsvetenskapligt relevant att ställa frågan då kampen mellan förespråkarna för de 

två ideologiska uppfattningarna har präglat den internationella politiken under större delen 

av 1900-talet. I samband med att den socialistiska rörelsen på den sydamerikanska 

kontinenten växer sig allt starkare och den hegemoniska ställningen för neoliberalismen 

på den internationella politiska arenan har de två motsatta ideologiernas kamp än en gång 

ställts på sin spets. Efter att Chávez vann valet i december 200625 pryder han, som tidigare 

nämnts tidningarna världen över vilket gör ämnet dagsfärskt. Det är inte bara Chávez som 

tillämpar en socialistisk politik på den sydamerikanska kontinenten men fallet Venezuela 

har en särställning som gör det extra intressant. På grund av Venezuelas oljeproduktion är 

landet ensamt i regionen om att ha en självständig källa för välfärdsfinansierande. Det ger 

Chávez och hans administration ett helt annat utrymme i den ekonomiska politiken att 

kunna bryta med den neoliberalistiska normen.26 Med detta i åtanke kan det argumenteras 

för att Chávez politik är mer vänsterradikal än de andra socialistiska länderna i 

Latinamerika och därför ett mer intressant fall att använda för att hitta uttryck för den 

neoliberalistiska ideologin. Jag vill ställa frågan: Till vilken grad kan omvärldens 

inställning till Chávez socialistiska politik förstås genom den neoliberalistiska ideologin? 

                                                                                                                                                         
Bushhatare”, Helsingborgs Dagblad, 2007-03-10 och Valenzuela L., ”What We See in Hugo Chávez”, The New 
York Times, 2007-03-17 och Matussek M., ”Roter Süden”, Spiegel online, 2006-07-15 och Smith P. H., ”Are we 
losing Latin America?”, Spiegel Atlantic Forum, 2007-04-03 
23 "Wolf v Wolf – Venezuela, the World Bank and the IMF”, The Economist, 2007-05-12 
24 Reimegård C., ”VENEZUELA Nye presidenten lovar politisk revolution”, Svenska Dagbladet, 1999-02-09 
25 Landguiden, Venezuela, Aktuell politik, utskriven 2007-06-12 
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1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med uppsatsen är att undersöka till vilken grad omvärldens debatt om Chávez 

socialistiska politik kan förstås utifrån den neoliberalistiska ideologin.  

 

Omvärldens debatt kommer att representeras av ett utsnitt av debatten från tidningsartiklar 

från olika tidningar. Jag vill understryka att uttrycket ”grad” inte innebär att jag har 

kvantitativa ambitioner med uppsatsen. Syftet är endast att på ett kvalitativt sätt avgöra 

om graden är hög, låg eller någon stans där emellan. Utifrån det syfte jag formulerat blir 

den övergripande forskningsfrågan följande:  

 

- Präglas den internationella diskussionen om Chávez socialistiska politik utav 

neoliberalistiska värderingar?  

 

För att kunna svara på den övergripande forskningsfrågan och därigenom uppfylla syftet 

med uppsatsen har jag utformat tre specificerade forskningsfrågor. De är hämtade från 

min teoretiska anknytning, d.v.s. de är kopplade till olika ämnen som är viktiga i den 

neoliberalistiska ideologin. Dessa ämnen kommer också att utgöra grunden för 

analysverktygets dimensioner (se avsnitt 2.2 om analysinstrument). De specificerade 

forskningsfrågorna är: 

 

1.   Vilken syn på staten uttrycks i artiklarna?  

2. Vilken syn på individen uttrycks i artiklarna? 

3. Vilken syn på ekonomin uttrycks i artiklarna? 

 

Min hypotes är att den internationella diskussionen om Chávez socialistiska politik till 

hög grad kan förstås utifrån neoliberalistiska värderingar.   

 

1.3 Metod 

Utifrån uppsatsens syfte är det tydligt att det är en deduktiv studie. Med det menas att 

teorin (den neoliberalistiska ideologin) används för att säga något om verkligheten 

(omvärldens debatt om Chávez socialistiska politik). För att kunna undersöka omvärldens 

                                                                                                                                                         
26 Cleary M. R., “Explaning the Left´s Resurgence”, 2006, Journal of Democracy, Issue 17.4, sid. 45 f 
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debatt har jag valt att ta del av tidningsartiklar från olika delar av världen. Med detta som 

utgångspunkt står det klart att det är någon typ av textanalys som skall göras. 

 

1.3.1 Val av metodologiskt tillvägagångssätt 

I mitt sökande efter lämplig metodologiskt tillvägagångssätt var det framförallt två 

metoder som jag tyckte passade denna studie bättre än andra. Dessa var innehållsanalys 

och idé/ideologianalys. Nedan följer en redovisning för hur mina tankar gick när jag 

skulle välja mellan dessa två metoder. 

 

Innehållsanalysen är kvantitativ och går ut på att förekomsten utav vissa företeelser i ett 

material räknas eller mäts för att sedan analyseras.27 Det som eftersöks är tendenser och 

sådant som uttrycks explicit, men också sådant som inte är tydligt uttryckt.28 Med hjälp 

utav detta tillvägagångssätt kan allmänna värderingar i ett samhälle upptäckas.29  

 

När det gäller idé/ideologianalys blir första uppgiften att avgöra om det är en idé eller en 

ideologi som jag skall undersöka. Med hänvisning till syftet tycker jag att det står klart att 

det inte är den neoliberalistiska ideologin jag skall studera utan till vilken grad omvärldens 

åsikter (idéer) om Chávez socialistiska politik kan kopplas till den neoliberalistiska 

ideologin. Det skulle alltså vara en idéanalys.  

 

Det finns olika inriktningar inom idéanalysen. Den inriktning som passar bäst till mitt 

syfte är den som kallas ”innehållslig idéanalys” och den är kvalitativ. Enligt Bergström 

och Boréus går den ut på att man identifierar de olika åsikter och argument som figurerat i 

en omfattande debatt. Efter det sammanställs och analyseras åsikterna och 

argumentationen i hopp om att finna uttryck för en eller flera ideologier.30 Det är just detta 

som är målet med min uppsats.  

 

Ett problem med att använda innehållsanalys kan vara att det ibland inte spelar någon roll 

hur många gånger något sägs utan hur det sägs. Utifrån den aspekten skulle idéanalysen 

vara bättre för min uppsats eftersom jag i mitt syfte är ute efter att undersöka omvärldens 

                                                 
27 Bergström G. & Boréus K., Textens mening och makt, Studentlitteratur, andra upplagan, 2005, sid. 43 
28 Bergström G. & Boréus K., A.a. 2005, sid. 45 
29 Bergström G. & Boréus K., A.a. 2005, sid. 47 
30 Bergström G. & Boréus K., A.a. 2005, sid. 155 f 
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debatt. 31 Bergström och Boréus påpekar också att det kan vara lätt att glida ifrån en 

innehållsanalys till en idéanalys.32  

 

Av diskussionen ovan att döma anser jag att det utifrån uppsatsens syfte är bäst att göra en 

innehållslig idéanalys.  

 

1.3.1.1 Metod för insamling och urval av material 

Eftersom den metod som jag kommer att använda mig av är en textanalys (innehållslig 

idéanalys) består materialet som skall undersökas utav tidningsartiklar från olika delar av 

världen. Utifrån detta kan det konstateras att världens dagstidningar är den population som 

skall undersökas.33 Dagstidningar är ett smidigt sätt att undersöka omvärldens debatt på 

då de finns tillgängliga i databaser och på internet. I kombination med vad uppsatsen 

syftar till att undersöka (omvärldens debatt) blir dessa tidningsartiklar primärkällor.   

 

När populationen är identifierad måste två urval göras. Det första handlar om vilka 

tidningar som skall få representera den population och den debatt som uppsatsen syftar till 

att undersöka. Då det inte är möjligt att undersöka samtliga tidningar i världen tvingas jag 

att göra ett strategiskt urval bland dem. Med tanke på hur många tidningar som ges ut 

varje dag i världen och den tid som finns tillgänglig står det klart att det endast finns 

möjlighet att undersöka en mycket liten del utav dem. Jag ser det inte som ett stort 

problem då mitt syfte inte är att kartlägga hela debatten utan endast att få en förståelse för 

debatten utifrån den neoliberalistiska ideologin. För att ändå försöka bemöta denna 

svaghet har jag tagit fram vissa egenskaper som jag vill lägga in i urvalet. De är: 

 

- Jag vill att tidningarna skall vara relativt stora och välkända. 

- Jag vill att tidningarna skall komma från några olika viktiga delar av världen. 

- Jag vill att tidningarna ska ha olika positioner på höger - vänster skalan.  

 

Genom att ta hänsyn till dessa egenskaper när jag gör urvalet tycker jag att möjligheten att 

säga något om omvärldens debatt blir större. Enligt författarna till boken Metodpraktikan 

har det länge rått diskussion i forskarvärlden angående möjligheten att generalisera 

                                                 
31 Bergström G. & Boréus K., A.a. 2005, sid. 77 
32 Bergström G. & Boréus K., A.a. 2005, sid. 45 
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resultat utifrån ett litet antal fallstudier. De som står för en kvantitativ forskning hävdar 

ofta att det inte är möjligt att dra några stora slutsatser från några enstaka fall. Författarna 

konstaterar dock att de flesta undersökningar med generaliseringsambitioner inom 

samhällsvetenskapliga ämnen mer eller mindre kan anses vara studier av enstaka fall.34 

Denna uppsats har dock inga ambitioner att förklara min studie utifrån teorin, ett 

samband eller liknande och jag vill förtydliga att det inte finns någon önskan att 

generalisera mina resultat till liknande fall. Det är en fallstudie och målet är att utifrån den 

neoliberalistiska ideologiska inriktningen få en förståelse och inblick i diskussionen kring 

Chávez politik.  Målet är alltså inte att förklara hur debatten ser ut utan att förstå den 

utifrån neoliberalismen. I boken Varför vetenskap? definierar man teoretisk förståelse 

som att ha en åskådlig abstrakt modell av något35.    

 

De tidningar som jag har valt att använda mig av är The New York Times, The Wall 

Street Journal, The Financial Times, The Economist, Le Monde Diplomatique och Dagens 

Nyheter.   

 

The New York Times är en stor amerikansk tidning som publiceras i New York. Den når 

dagligen ett stort antal läsare och är liberal till karaktären. The Wall Street Journal är även 

den en stor amerikansk tidning från New York men den har en ståndpunkt som ligger mer 

till höger än The New York Times. The Financial Times är en stor tidning som publiceras 

i London i Storbritannien och den säger sig vara liberal. Även The Economist är en 

välkänd tidning från Storbritannien och London och den befinner sig relativt långt ut till 

höger på skalan. Den vänsterorienterade tidningen Le Monde Diplomatique är i grunden 

en fransk tidning men den finns tillgänglig på en rad olika språk, bl.a. på engelska och det 

är den versionen som jag kommer att använda mig av. Den ges ut en gång i månaden och 

specialiserar sig på analys av politiska händelser och kulturer. Den sista tidningen är den 

svenska tidningen Dagens Nyheter som kommer från Stockholm. Den säger sig vara 

liberal.  

 

I och med att jag har valt dessa tidningar har jag fått en bra fördelning när det gäller 

politisk färg. De är alla stora tidningar som når ut till många läsare och många av dem ges 

                                                                                                                                                         
33 Esaiasson P., Gilljam M., Oscarsson H. & Wängnerud L., Metodpraktikan, Norstedts Juridik, tredje upplagan, 
2007, sid. 178 f 
34 Esaiasson P., Gilljam M., Oscarsson H., & Wängnerud L., A.a. 2007, sid. 180 
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ut i stora delar av världen. De kommer från fyra olika länder som jag har valt strategiskt.  

Jag valde USA och New York eftersom att USA är ledande inom många områden och inte 

minst på den internationella politiska arenan. New York är en stor och viktig stad i inte 

bara sitt område utan i hela världen. Även Storbritannien är en viktig aktör på den 

politiska arenan och London är en av de viktigaste huvudstäderna i Europa. Frankrike har 

precis som Storbritannien en stor roll internationellt och inte minst inom den Europeiska 

Unionen och på den europeiska kontinenten. Anledningen till att jag ville inkludera 

Sverige i studien är att Sverige är det största skandinaviska landet och Stockholm är en 

viktig stad i detta område av världen.      

  

Det andra urvalet handlar om vilka och hur många artiklar som skall väljas ut från de 

tidningar som skall ingå i undersökningen. Även här rör det sig om ett strategiskt urval 

och baserat på tidsaspekten har jag valt att undersöka mellan 40 och 50 artiklar från dessa 

sex olika tidningar. Jag vill att artiklarna skall vara så aktuella som möjligt då, som jag 

tidigare poängterat Chávez socialistiska politik på senare tid varit mycket 

uppmärksammad i media. Jag har också valt att använda mig utav ledare i den mån som 

det har varit möjligt. Detta eftersom ledarna inte bara rapporterar om vad som har hänt 

utan också uttrycker en åsikt om det ämne de behandlar.  

 

1.3.1.2 Metod för analys 

I en kvalitativ studie, som detta är, får författarens subjektiva tolkningar av materialet en 

avgörande betydelse. Hur materialet upplevs utav forskaren blir avgörande för de resultat 

som studien kommer att uppvisa. Dessa tolkningar kan självklart innebära problem för 

studiens reliabilitet, d.v.s. avsaknad av slumpmässiga mätfel (se avsnitt 1.3.3 om validitet 

och reliabilitet).36 För att hantera de problem som kan uppstå i samband med tolkningar 

behövs en operationalisering utav teorin. För att göra denna kommer jag att använda mig 

utav dimensioner (som är en utav de metoder för analys som ingår i idéanalysen). Det går 

ut på att olika sakområden som har anknytning till den neoliberalistiska ideologin utgör de 

olika dimensionerna, dessa är syn på staten, syn på individen och syn på ekonomin.37 Jag 

valde dessa sakområden som dimensioner för att de alla har en stor betydelse i den 

neoliberalistiska ideologin. Dimensionerna kommer att utgöra grunden i mitt 

                                                                                                                                                         
35 Bjereld U., Demker M. & Hinnfors J., Varför vetenskap?, Studentlitteratur, andra upplagan, 2002, sid. 53 
36 Bergström G. & Boréus K., A.a. 2005, sid. 37 
37 Bergström G. & Boréus K., A.a. 2005, sid. 164 f 

 14



analysverktyg. Utifrån analysverktyget kommer jag sedan att analysera mitt material, men 

analysverktyget kommer också att hjälpa mig på ett annat sätt. När jag läser materialet 

kommer jag att registrera i tabeller (se bilaga) i hur många artiklar jag kan hitta uttryck för 

de olika påståendena som ingår i analysinstrumentet. Ur dessa tabeller kan jag sedan läsa 

ut vilka områden inom den neoliberalistiska ideologin som har haft större närvaro i den 

internationella debatten om Hugo Chávez socialistiska politik. Jag vill här understryka att 

jag inte gör en kvantitativ undersökning. Dessa tabeller är endast till för att utläsa mönster 

och trender i artiklarna och för att visa mig vilka delar som bör poängteras när jag skriver 

mitt materialkapitel. Siffrorna i tabellerna är i sig inte relevanta och de kommer inte att 

användas för att räkna ut graden utav neoliberalism på ett kvantitativt sätt. Jag har valt att 

bifoga tabellerna för att de på ett bra sätt visar vilka områden av den neoliberalistiska 

ideologin som betonats i artiklarna och för att alla skall kunna utläsa samma saker som jag 

har kunnat göra. Tabellerna kan ses som en del utav redovisningen av mitt material men 

det bör inte läsas in för mycket in dem.  

 

Enligt Tingsten består en ideologi av tre delar. Den första är värderingar, den andra är 

verklighetsomdömen och den tredje delen är handlingsrekommendationer.38 Det hade 

kunnat vara bra att ordna teorikapitlet, empirikapitlet och kanske också analysen efter 

dessa tre element men jag anser att det är svårt i min uppsats. Jag tror att dessa tre element 

skulle passa bättre i en analys av t.ex. ett partiprogram. I de olika artiklarna är inte delarna 

så väl representerade som i ett helt program. I tidningsartiklarna blir jag istället tvungen 

att tolka utifrån det som skrivits, vilket ibland bara är några rader om ett ämne. Det kan 

röra sig om endast en värdering eller ett verklighetsomdöme. Därav kommer jag bara att 

använda mig utav de olika dimensionerna, vilka också är en del utav idéanalysen, som jag 

tidigare har gått igenom.  

 

1.3.2 Avgränsningar 

I metodkapitlet kan olika avgränsningar som jag har blivit tvungen att göra utläsas men 

för att göra dem tydligare skall jag nu gå igenom dem en och en. 

  

Jag gjorde en avgränsning av fall när jag valde att undersöka debatten i samband med 

Chávez socialistiska politik. Anledningen till att jag valde Chávez politik och inte någon 
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annan har jag redan berört i min problembild men jag vill här förtydliga det igen. I och 

med Venezuelas oljeproduktion har Chávez en annan möjlighet att genomföra 

socialistiska ekonomiska reformer och att öka de statliga utgifterna mer än många andra 

politiker i socialistiska länder idag. Chávez är inte främmande för att utnyttja denna 

möjlighet och det har resulterat i att nyhetsrapporteringen om honom och hans politik har 

blivit stor. I dagsläget har jag inte tillgång till något bättre fall där det praktiseras radikal 

vänsterpolitik som skulle fungera bättre som grund för min uppsats.  

 

I uppsatsens syfte konstateras att det är omvärldens debatt som skall undersökas. För att 

kunna göra detta, trots tidsaspekten, var jag tvungen att göra en avgränsning till att endast 

undersöka tidningsartiklar och inte tv, radio och andra eventuella källor som skulle kunna 

tänkas spegla debatten. 

 

När det gäller urvalet utav de tidningar som skall undersökas har jag avgränsat mig till att 

endast använda tidningar som ges ut på engelska eller svenska. Detta på grund av mina 

språkkunskaper.  

 

Den tredje avgränsningen är en avgränsning i tid. Jag har tidigare poängterat att jag vill 

använda mig utav artiklar som är så aktuella som möjligt, men för att få tillräckligt många 

artiklar att arbeta med har det varit nödvändigt att göra en något bredare avgränsning än 

vad jag först hade planerat. De artiklar som jag kommer att använda är tryckta mellan 

2003-10 och 2007-05. De flesta är dock från år 2007. 

 

1.3.3 Validitet och reliabilitet 

Validitet är en av de viktigaste att tänka över när en studie görs och Bergström och Boreus 

gör i sin bok en liknelse för att belysa det hela:  

 
God validitet borgar inte fullt ut för en god undersökning. Även om det är bättre att 
klumpigt hantera en yxa när man vill hugga ved än att vara expert med skruvmejseln  
krävs förstås ett visst handlag med yxan.39

 

                                                                                                                                                         
38 Bergström G. & Boréus K., A.a. 2005, sid. 150 
39 Bergström G. & Boréus K., A.a. 2005, sid. 36 
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I begreppet validitet ryms två delar. Den första är begreppsvaliditet och den andra är 

resultatvaliditet. Begreppsvaliditet innebär att det i uppsatsen råder frånvaro av 

systematiska fel och att överensstämmelsen mellan den teoretiska definitionen och 

operationaliseringen är god. Resultatvaliditet syftar till att det som sägs undersökas 

verkligen är det som undersöks. Resultatvaliditeten beror på en kombination mellan 

begreppsvaliditeten och reliabiliteten (reliabilitet tas upp nedan). Om begreppsvaliditeten 

och resultatvaliditeten är god betyder det att uppsatsen har en god intern validitet.40 Det 

vill säga att uppsatsen är väl genomförd men den interna validiteten säger inget om vilka 

möjligheter som finns att generalisera resultatet till andra fall. Generaliseringsmöjligheten 

kallas istället för extern validitet.41  För att inte uppsatsen skall drabbas av 

validitetsproblem har jag lagt ner mycket tid på mitt teorikapitel som är grunden för mitt 

analysinstrument. Jag har använt mig utav ett stort antal källor med kända författare. De 

beskriver alla den neoliberalistiska ideologin på liknande sätt vilket gör att jag känner mig 

trygg i mitt teorikapitel och mitt analysinstrument.     

 

Under den period som jag samlade in mitt material dök ett flertal problem som rörde mitt 

material upp som i förlängningen skulle kunna ha haft betydelse för validiteten. De 

franska artiklarna var mycket svåra att få tag på via internet. För att hitta de svenska, 

engelska och amerikanska artiklarna hade jag använt mig utav Karlstads 

Universitetsbibliotek och i viss mån var jag ibland tvungen att ta hjälp utav en kontakt på 

Göteborgs Universitet för att få tag på det jag sökte. För att lösa problemet med de franska 

artiklarna försökte jag med samma tillvägagångssätt. Det visade sig dock att det den här 

gången varken hjälpte att logga in via Karlstads Universitet eller Göteborgs Universitet. 

Bestämde mig då för att beställa en prenumeration på tidningen men efter att det var gjort 

fick jag till svar att det skulle ta cirka en månad att behandla mina uppgifter. Jag tog 

kontakt med kundtjänsten på Le Monde Diplomatique och fick till sist mina 

inloggningsuppgifter till deras hemsida och därmed tillgång till alla deras artiklar. 

Problemen slutade tyvärr inte här. Så fort jag lyckats logga in på hemsidan upptäckte jag 

att det fanns väldigt få artiklar om Chávez från år 2007. Detta beror antagligen på att Le 

Monde Diplomatique inte är en dagstidning, som de övriga tidningarna som jag använder 

mig utav. Den kommer endast ut en gång i månaden och därav har tidningen ett mindre 

utbud av artiklar. Jag har dock lyckats få ihop lika många artiklar om Chávez från Le 

                                                 
40 Esaiasson P., Gilljam M., Oscarsson H., & Wängnerud L., A.a. 2007, sid. 61 
41 Esaiasson P., Gilljam M., Oscarsson H., & Wängnerud L., A.a. 2007, sid. 171 
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Monde Diplomatique som från de övriga tidningarna. Jag är medveten om att det kan ses 

som ett validitetsproblem att den franska tidningen skiljer sig från de övriga när det gäller 

koncentrationen av artiklar till år 2007 och det faktum att den inte ges ut dagligen. Jag vill 

dock påpeka att det inte är att undersöka tidningarna i sig och deras separata uppfattningar 

om Chávez politik som är syftet med denna uppsats. Jag ämnar inte heller att göra en 

kvantitativ analys (d.v.s. räkna ord) utav materialet. Det är stora mönster och trender som 

jag söker att identifiera. Tidningsartiklarna syftar endast till att visa dessa trender i stort 

och inte till att förse mig med information om hur de specifika tidningarna ser på saken. I 

det avseendet blir Le Monde Diplomatiques olikheter mindre betydande.        

 

Med att en uppsats har god reliabilitet menas att slumpmässiga mätfel och felkällor är 

eliminerade. Vid en kvantitativ studie handlar det om att vara noggrann vid 

sammanräknandet av resultatet och i en kvalitativ studie (som denna) rör det sig om 

noggrannhet vid forskarens tolkningar av materialet. Det är också viktigt att alla steg i 

studien görs. Om något steg i processen hoppas över kan det leda till just dessa 

slumpmässiga fel.42 För att undvika reliabilitetsproblem har jag varit noggrann och tydlig 

vid sammanställningen av mitt analysinstument. Reliabiliteten ökar också då jag använder 

mig utav direktcitat ur materialet och tabeller som hjälper mig att se mönster. Det faktum 

att jag i studien blir tvungen att till viss del använda mig av engelska artiklar skulle kunna 

utgöra ett problem då jag skall göra tolkningar av materialet. Direktcitaten gör dock att 

språkfrågan får mindre betydelse eftersom läsaren själv kan se mitt material. Jag har varit 

noggrann när jag gjort kodningen av artiklarna utifrån mitt analysinstrument och för att 

inte problem skulle uppstå gjorde jag kodningen två gånger. I de fall som jag inte tolkade 

materialet på samma sätt som innan blev det tvunget att se och tänka över både hur 

materialet skulle tolkas och vad innebörden av påståendet i analysinstrumentet egentligen 

var.   

 

 

 

 

 

                                                 
42 Bergström G. & Boréus K., A.a. 2005, sid. 37 
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1.4 Definitioner 

Bolivarian revolution - Även kallad petrodollarsocialism, är den socialistiska revolution 

som Venezuelas president, Hugo Chávez leder. Med oljeintäkter finansieras sociala 

reformer som fri sjukvård, subventionerad mat, storsatsningar på bostäder och     

skolor. Chávez förebild är Simón Bolívar (1783 – 1830) som ledde självständighetskriget 

mot spanjorerna under sin tid.43

  

Neoliberalism - Definieras i kapitel 2. Teorikapitel. 

 

1.5 Tidigare forskning  

Den forskning som tidigare gjorts på dagens attityder mot Chávez eller socialism är 

ganska bristfällig. När det gäller forskning om Chávez politik så har Miriam Kornblith 

från Central University of Venezuela skrivit artikeln ”The Referendrum in Venezuela – 

Elections versus Democracy”. Hon refererar till den argentinska socionomen Norberto 

Ceresole när hon skriver att det politiska projekt som Chávez påbörjat är uppbyggt på en 

stark man, en stark militär och folket istället för principen om maktdelning, 

institutionaliserade partier och respekt för alla individers rättigheter och friheter.44  

Matthew R. Cleary skriver i sin artikel ”Explaning the Left´s Resurgence” att anledningen 

till de vänstervindar som blåser, inte bara i Venezuela utan i stora delar av Latinamerika är 

den kraftiga ojämlika ekonomiska fördelningen i samband med en relativt hög välfärd och 

utveckling i övrigt. Oftast brukar den ekonomiska jämlikheten öka i samband med att 

länder blir rikare men Latinamerika har inte följt mönstret.45 Cleary konstaterar också att 

Venezuela skiljer sig från övriga Latinamerikanska socialistiska länder när det gäller 

ekonomiska policys. De andra länderna har ”tvingats” till en relativt neoliberalistisk 

ekonomisk politik på grund av åtaganden man gjort inom regionen, en ökad ekonomisk 

globalisering och interaktion och många är beroende av internationell handel och 

kapitalflöden in i landet. Dessa neoliberalistiska tendenser ses som en positiv ekonomisk 

politik av den ekonomiska eliten i länderna och därmed känner de sig inte så skrämda av 

vänstervågen. Då det är tydligt att de flesta latinamerikanska länder blir påverkade av den 

ledande ekonomiska ordningen så utgör Venezuela (som tidigare påpekats) ett undantag. 

                                                 
43 ”Rumbles in the revolutionary ranks – Venezuela”, The Economist, 07-03-10 
44 Kornblith M., “The Referendrum in Venezuela – Elections versus Democracy”, Journal of Democracy, 
volume 16, nummer 1, januari 2005, sid. 13 
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Som tidigare nämnts har Venezuela en stor oljeproduktion vilket medför att Venezuela är 

det enda landet i regionen som har en självständig källa för välfärdsfinansierande. Det 

innebär att Chávez får en större möjlighet att styra sin ekonomiska politik åt ett mer 

vänsterradikalt håll och ett bättre utgångsläge för att kunna bryta med den 

neoliberalistiska normen.46        

 

Anderw Gamble har skrivit en artikel som heter ”Neo-liberalism”. Citatet nedan är hämtat 

därifrån.  
 

Neo-liberalism is still by itself not very good at winning electoral support. But a number of  

                  politicians have been adroit either at combining the neo-liberal economic programme 

                  with conservative policies which do appeal to particular interests and groups, or at recasting  

                  the neo-liberal economic policies in ways that resonate as popular commonsense.47

 

Gamble konstaterar här att renodlade neoliberalistiska åsikter kan vara svåra att hitta trots 

att det är den ledande ideologiska trenden i världen idag.48 Likt många andra forskare 

fastställer han dock, trots bristen på renodlad neoliberalistisk övertygelse att 

neoliberalismen har blivit världsledande.49 Detta ger mig stöd för min hypotes.   

 

Kan neoliberalismens hegemoniska ställning ha något med globaliseringen att göra? 

Globaliseringen innebär öppnande av gränser, friare rörelse av kapital och människor. 

Detta är viktiga delar inom neoliberalismen, men kan globaliseringen också leda till att 

åsikter, värderingar och idéer sprids och att aktörer på de lokala, regionala, nationella och 

globala arenorna blir likriktade?  

 

Interaktion över statsgränser är inget nytt fenomen och enligt Djelic och Quack har det 

pågått under ett antal olika tidsperioder, men det är den sista, och den period som vi kallar 

för globaliseringen som deras bok Globalization and institutions behandlar.50 De 

konstaterar att världsbilden har förändrats. Från att relativt isolerade och självständiga 

nationalstater satte upp sina egna spelregler till att ett nätverk idag utvecklats. Privata, 

                                                                                                                                                         
45 Cleary M. R., A.a. 2006, Issue 17.4, sid. 37  
46 Cleary M. R., A.a. 2006, Issue 17.4, sid. 45 f 
47 Gamble A., “Neo-liberalism”, Capital & Class, autumn 2001, Issue 75, sid. 133
48 Ibid. 
49 Gamble A., A.a. autumn 2001, Issue 75, sid. 127 
50 Djelic M-L. & Quack S. Globalization and institutions, Edward Elgar Pub, 2003 sid. 302 
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offentliga, lokala, nationella och globala aktörer konkurrerar eller samarbetar för att 

bestämma spelreglerna. Utifrån dessa slutsatser som dras i boken ser Djelic och Quack att 

det skulle vara mycket intressant att röra sig ifrån de traditionellt starka staterna och 

istället studera hur globaliseringsprocessen påverkar institutionernas uppbyggnad och 

förändringar i andra delar av världen.51 Jag frågar mig om det i och med globaliseringen 

finns utrymme för stater och aktörer att gå sin egen väg eller måste alla vara lika? Djelic 

och Quack konstaterar att det finns en risk att de som inte följer de globala normerna 

riskerar att få en exkluderad roll52. Detta talar för att artiklarna som utgör uppsatsens 

material kommer att följa den neoliberalististiska normen och det ger mig återigen stöd för 

min hypotes att den internationella diskussionen om Chávez socialistiska politik till hög 

grad kommer att kunna förstås utifrån neoliberalistiska värderingar. 

 

1.6 Disposition 

Efter att ha avklarat inledningskapitlet har ämnesval och problembild, syfte och 

frågeställningar, metod, definitioner och operationaliseringar och tidigare forskning tagits 

upp.  

 

Nästa kapitel är teorikapitlet och det kommer att hantera den neoliberalistiska ideologin 

utifrån dess syn på staten, individen och ekonomin. Detta kapitel avslutas med ett 

analysinstrument uppbyggt på de tre dimensionerna staten, individen och ekonomin.   

 

Efter teorikapitlet kommer jag att redovisa för mitt material, d.v.s. mina artiklar. Här 

kommer de områden som varit mest berörda i de olika artiklarna, liksom de som varit 

mest iögonfallande att radas upp och citeras. 

 

Därefter väntar analys och sedan slutsats och reflektioner. I analysen kommer jag att 

jämföra mitt material med den neoliberalistiska teorin. Det innebär att jag kommer att 

svara på de specificerade forskningsfrågorna under denna rubrik. I slutsatsen kommer jag 

presentera det resultat som jag genom analysen kommit fram till och på detta sätt svara på 

syftet och den övergripande forskningsfrågan.  Mina egna tankar om såväl denna uppsats 

som fortsatt forskning kommer jag att förmedla under rubriken ”reflektioner”.  

                                                 
51 Djelic M-L. & Quack  A.a. 2003, sid. 328 f 
52 Djelic M-L. & Quack S. A.a. 2003, sid. 328 
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2. Neoliberalistisk teori  
 

”Människan föds fri, ändå är hon överallt fjättrad.” 
Jean-Jacques Rousseau53

 
 

Vad är egentligen frihet och liberalism? Enligt Lena Halldenius som är fil. doktor i 

praktisk filosofi vid Lunds universitet har de liberalistiska idéerna i dagens sekulariserade 

stater blivit politiskt allmängods. Detta kan förklaras av att vissa saker, som åsiktsfrihet 

och personlig integritet idag ses som politiskt självklara och därigenom har förlorat 

ideologisk betydelse.54 Det innebär dock inte att liberalismen är utdöd som ideologi. 

Tvärtom är den, genom de neoliberalistiska strömmingarna, idag en hegemonisk och 

internationellt dominerande politisk trend.55 Det är, som jag tidigare klargjort dessa 

neoliberalistiska strömningar som utgör min teoretiska anknytning och grunden i mitt 

analysinstrument men låt oss börja från början. 

 

2.1 Neoliberalismens bakgrund 

Som nämnts i problembilden började diskussionen om statens roll för flera tusen år sedan 

men en idé som kom att bli extra intressant för den liberalistiska ideologin var tanken om 

ett samhällskontrakt. En utav de första att diskutera kontraktsteori var Thomas Hobbes 

(1588-1679). År 1651 gav han offentlighet åt sin politiska teori genom att skriva den 

välkända boken Leviathan. Han hade en tanke om ett naturtillstånd där människorna levde 

i ett inbördeskrig och ständig fruktan då de själva bar ansvaret att skydda sig själv och 

sina eventuella tillgångar. För att slippa denna obehagliga tillvaro menar Hobbes att 

människorna sluter sig samman i ett samhällskontrakt. De ger alltså upp en del av sin 

totala frihet för att få trygghet. Genom att kontraktet ingås frivilligt får suveränen sin 

legitimitet.56 John Locke (1632-1704) var även han mycket intresserad av tanken om ett 

samhällskontrakt. Hans idé om naturtillståndet skilde sig dock lite från Hobbes. I Lockes 

naturtillstånd levde människorna i total jämlikhet och frihet. Där hade varje människa rätt 

att försvara sig själv och sin egendom. Denna frihet och rätt till egendom låter ju som 

positiva aspekter men det var i själva verket dessa som enligt Locke i förlängningen skulle 

                                                 
53 Thurén T., Ideologi och politik – Den svåra konsten att ta ställning, Liber, 2004, sid. 71 
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leda till ett samhällskontrakt. Rätten att försvara sig själv och sin egendom i kombination 

med avsaknaden av lagar och en gemensam rättsskipning skulle enligt Locke leda till ett 

inbördeskrig där varje människa var tvungen att ta lagen i egna händer. Inbördeskriget 

skulle i sin tur leda till att människorna var villiga att säga upp en del av sin frihet till 

någon form av politisk makt för att kunna skydda sina naturliga rättigheter. Det är i det 

ögonblicket som samhällskontraktet upprättas. Locke såg alltså egendom som en naturlig 

rättighet, vilket enligt hans tankar innebär att samhällskontraktet är upphävt i samma stund 

som någon förlorar rätten till sin egendom eller andra naturliga rättigheter.57   

 

De neoliberalistiska ekonomiska idéerna är till stor del grundade på den klassiska 

nationalekonomen Adam Smiths (år 1723 - 1790) teorier.58 Smith var påverkad av Lockes 

tankar om naturlig frihet och han förenade Lockes politiska liberalism med sin egen 

ekonomiska liberalism. På grund av Smiths idéer om ”den osynliga handen” som styr 

marknaden har han för många blivit den liberala marknadens och kapitalismens profet.59

 

Ett av de mer nutida stora namnen inom den neoliberalistiska ideologin är Harvard 

filosofen Robert Nozick. Han säger sig, likt Smith, vara influerad utav Lockes filosofi och 

det är också så han brukar beskrivas. År 1974 gavs hans bok ”Anarchy, State and Utopia” 

ut och där slår han fast att statens hela existens kan ifrågasättas utifrån de rättigheter som 

en individ har. Han medger en nattväktarstat som den största tillåtna staten men allt 

därutöver ses som en kränkning utav de rättigheter som varje människa innehar i 

naturtillståndet. Hans ståndpunkt är till stor del baserad på en individualistisk människo- 

och samhällssyn.60 Nozicks bok väckte stor uppmärksamhet när den kom ut men han var 

inte först med att föra fram neoliberalistiska tankar. Det var på Chicagos universitet på 

1930-talet som de nya ideologiska idéerna började växa fram.61 Milton Friedman är 

kanske det mest kända namnet utav de som ingick i Chicagoskolan. Han kom till Chicagos 

universitet 194662 och 1976 fick han ta emot Nobelpriset i ekonomi för sina teorier om 

den fria marknaden.63 Han var den som först började intressera sig för att återuppväcka 

gamla monetaristiska tankar. De gick ut på att ett lands inflation är beroende utav 
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tillväxten av landets penningmängd. Därför bör den ekonomiska politiken fokusera på att 

stabilisera utvecklingen av penningmängden.64     

 

En annan ekonom som har spelat stor roll för utvecklingen av den neoliberalistiska 

ideologin är F.A. Hayek. Han anser att en samhällsordning inte kan byggas upp på 

konstlad väg. Det mänskliga förståndet räcker inte till för en sådan komplex uppgift. Det 

är bara genom en spontan och evolutionär process som ett gott samhälle kan skapas.65 

Med vetskap om detta är det inte särskilt förvånande att han är negativt inställd till 

välfärdsstaten. Han anser att välfärdsstaten är en fara för individens trygghet och frihet då 

fördelningspolitik kräver olika behandling av samhällets individer.66   

 

John Maynard Keynes (1883 – 1946) var under sin tid en utav de mest inflytelserika 

ekonomerna. 1936 utkom hans mest berömda verk, The General Theory of Employment, 

Interest and Money. Där konstaterade han att den enda lösningen på massarbetslösheten 

låg i en aktiv finanspolitik där efterfrågan stimulerades. Det betyder att han accepterade 

vissa interventioner i ekonomin för att lösa arbetslöshetsfrågan. Denna syn på 

macroekonomi blev efter andra världskriget ledande i stora delar av västvärlden.67 Keynes 

tankar var alltså baserade på efterfrågan (demand). Tillsammans med synen på statliga 

interventioner är det något som i och med neoliberalismen har fått en ändrad betydelse.    

 

2.2 Den neoliberalistiska ideologin 

Ordet ideologi kommer från grekiskan och betyder läran om idéer. Enligt författarna till 

boken Textens mening och makt kan det definieras på olika sätt, till exempel som 

idésystem.68 Den neoliberalistiska ideologin är, som tidigare påpekats mångfacetterad69 

och i detta avsnitt följer olika idéer som tillsammans ingår i den. Först kommer jag att gå 

igenom den neoliberalistiska synen på staten. Under den rubriken kommer internationella 

relationer, rättsväsendet, den centrala maktutövningen och välfärdsstaten att behandlas. 

Därefter följer ett avsnitt där neoliberalismens syn på individen behandlas. Den sista 

rubriken innan analysinstrumentet presenteras är neoliberalismens syn på ekonomi.   

                                                 
64 Eklund, K., Vår ekonomi, Prisma, tionde upplagan, 2004, sid. 236 
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2.2.1 Neoliberalismens syn på staten   

Synen på staten som något negativt där ofrihet och påtryckningar hämmar individuella 

initiativ är grundläggande inom den neoliberalistiska ideologin.70 Det är emellertid få 

neoliberalistiska förespråkare som går lika långt som Robert Nozick och kräver en 

minimal nattväktarstat. Istället tror man på privatiseringar där makten överförs från 

producenterna till konsumenterna.71  

 

I boken The globalization of world politics beskriver författarna olika neoliberalistiska 

tankar som rör den internationella politiska arenan. En fri marknad med fri handel och 

kapitalistisk ekonomi är de mål som eftersträvas och de anses generera fred och välstånd i 

världen. Den neoliberala institutionalismen ser också integration och samarbeten över de 

nationella gränserna som ett viktigt sätt att skapa ekonomisk tillväxt och att möta 

regionala och globala problem. Internationellt sett är staten den viktigaste aktören men 

många förespråkar att staterna skall ge upp lite utav sin suveränitet för att skapa 

integrerade gemenskaper, likt den Europeiska Unionen.72 Genom att öka integrationen 

och globaliseringen minskas olika handelshämmande statliga påfund, som tullar och 

handelshinder.73 Stater ses som rationella aktörer som i den globala konkurrensen strävar 

efter maximal utdelning för sina intressen. Givet detta rationella beteende kan staterna 

inse de fördelar som samarbete och uppsägning av delar av den statliga suveräniteten 

inom vissa områden medför, till exempel en friare marknad och möjligheten att påverka 

på den internationella politiska arenan.74  

 

Enligt ett neoliberalistiskt synsätt finns det en klar motsättning mellan stat och individ där 

individens preferenser, så som frihet och handlingsutrymme alltid skall gynnas.75 Staten 

skall ha de institutionella egenskaper som behövs för att säkerställa individuell frihet för 

medborgarna. Äganderätt, rättssäkerhet och fri marknad är några utav de viktigaste. 

Privatisering och avreglering ses som en viktig företeelse för att skapa effektivitet, 

produktivitet och för att garantera den individuella äganderätten i en stat. Det är emellertid 
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212 ff 
73 Saad-Filho A. & Johnston D., A.a. 2005, sid. 73 
74 Baylis J. & Smith S., A.a. 2005, sid. 212 ff 
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tvunget att staten skapar regler och lagar för hur marknadssystemet skall se ut och 

fungera. Detta för att avlägsna eventuella oklarheter men också för att se till att olika 

nödvändiga aspekter, som miljötänkande, bakas in i produktionskedjan. Lagarna ses som 

ett frivilligt ingått kontrakt som skall försvara den individuella friheten och staten har 

därför rätt att använda sig utav sitt våldsmonopol för att upprätthålla kontraktet.76  

 

Demokrati ses idag som det mest accepterade sättet att styra en stat men den neoliberala 

teorin ser demokratin som problematisk. F. A. Hayek menar att demokratin, till skillnad 

från individuell frihet som har ett naturlig värde, endast har ett instrumentellt värde77. 

Neoliberalismen har påverkats utav Public Choice-skolans idéer i denna frågan.78 Dessa 

går till stor del ut på att det politiska systemet med representativ demokrati som skapades 

på 1800-talet idag saknar förmågan att balansera samhället efter den utveckling och alla 

förändringar som har skett. Det är alltså inte den kapitalistiska ekonomin som bär ansvaret 

för arbetslöshet, inflation och orättvisor utan det föråldrade politiska systemet.79 

Neoliberalismen ser också problem med att majoriteten utav medborgarna styr. Detta 

kallas ibland för majoritetens tyranni80 och uppfattas som ett hot mot den individuella 

friheten.81 Detta då demokrati enligt den neoliberala teorin innebär godtycklig 

maktutövning utav ämbetsmän, ombytlighet från den lagstiftande maktens sida såväl som 

likriktning utav åsikter.82 Utifrån detta menas att det statliga styrandet skall begränsas och 

utföras utav experter istället för demokratiskt valda politiker. För att begränsa det statliga 

inflytandet skall viktiga institutioner, som centralbanken avskiljas från styret och 

konflikter i samhället skall lösas juridiskt genom rättsväsendet. Detta förväntas generera 

större rättssäkerhet.83 David Harvey tar upp frågan om demokrati i sin bok A brief history 

of neoliberalism och visar hur många neoliberaistiska förespråkare resonerar i frågan. 

Problemet skulle kunna lösas genom att integrera det statliga beslutsfattandet med den 

kapitalistiska ekonomin, den fria marknaden och individerna. Detta kan till exempel 

åstadkommas genom samarbeten mellan den offentliga och den privata sfären. Tanken är 

att det skall råda ett gott samarbete mellan de två sfärerna under lagstiftande- och 
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policyprocesser.84  Det är dock viktigt att påpeka att neoliberalismen är negativt inställd 

till intresseorganisationer och andra kollektiva rörelser. Dessa organisationer och deras 

arbete för att påverka politiken ger politiker och tjänstemän privilegier. Enligt Reidar 

Larsson förknippas detta beteende med den korporatistiska staten.85 Statliga interventioner 

i kombination med intresseorganisationer ger en politisk skevhet.86     

 

Flera utav de ekonomer som har varit ledande inom utformningen av tankarna i den nya 

liberalismen har intresserat sig för välfärdsstatens effekter. I boken I morgon kapitalism 

radar författaren upp en rad olika områden som har varit föremål för forskning och 

diskussion ( till exempel minimilönen87, socialförsäkringen88 och kampen mot 

fattigdomen89).90 Med tanke på de grundläggande värden som den neoliberalistiska 

ideologin står för så är den inte så förvånande att inställningen till välfärdsstaten hos dessa 

ekonomer och den neoliberala sfären i övrigt är negativ. Växande orättvisor är enligt det 

neoliberalistiska synsättet en produkt utav välfärdsstatens fullständiga sammanbrott och 

har inget att göra med den kapitalistiska marknaden eller ekonomiska lagar. Statliga 

transfereringssystem, vars mål är att omfördela inkomster från de rika till de fattiga har 

enligt detta synsätt ofta visat sig generera motsatt effekt. Omfördelningen har många 

gånger gått från de fattiga till de som har haft det bättre ställt samtidigt som administrativa 

kostnader tillkommit för samhället. Allt fler ekonomer menar att välfärdsstarten är 

ineffektiv och oförmögen att klara upp de problem som den är satt att lösa.91   

 

2.2.2 Neoliberalismens syn på individen 

Som tidigare påpekats är tanken om individens frihet en utav de viktigaste aspekterna i 

den neoliberalistiska ideologin. Varje människa är individuell och olik alla andra och det 

är också så som neoliberalismen tycker att det ska förbli. De preferenser en person har 

bestäms utifrån dennes egenintresse, d.v.s. samtliga intressen och värderingar. Eftersom 

alla individer har olika mål och önskningar är den marknadsstyrda ekonomin där staten 

gör så få ingrepp som möjligt det bästa sättet att förverkliga dem. Människor anses vara 
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rationella individer som själva klarar av att agera på marknaden och bedöma vilka val som 

passar dem bäst.92 De ses som uträknande och kalkylerande och anses söka, nästan 

uteslutande efter privat nyttomaximering. Våld är dock inte ett tillvägagångssätt för att 

målen skall uppfyllas.93    

 

Under den neoliberalistiska eran har synen på individen mer och mer förvandlats från en 

medborgare till en konsument. Förr sågs individen som en medborgare som kunde 

påverka politiskt genom val och liknande. I och med den negativa neoliberalistiska 

inställningen till demokrati och byråkrati blev den nya tanken att individer skulle ha större 

möjlighet att uttrycka sin identitet och sina preferenser genom konsumtion. Idag är 

politiken marknadsförd likt varor på marknaden och pengar blivit en nyckel till att kunna 

påverka politiskt.94     

 

2.2.3 Neoliberalismens syn på ekonomin 

Norberto Bobbio konstaterar att de neoliberalistiska idéerna till stor del är inriktade på 

ekonomi och i hans bok Liberalism och demokrati skriver han följande: 
 

Nyliberalism uppfattas idag som en konsekvent ekonomisk doktrin, medan  

politisk liberalism bara är en utav de former (därtill inte alltid nödvändig) som 

den förra förverkligas i; eller så är nyliberalismen ett maximalt engagemang  

för ekonomisk frihet, där politisk frihet endast är dess naturliga följd.95

 

Att grunden för det neoliberalistiska samhället ligger i olika ekonomiska idéer är tydligt 

då en stark individuell äganderätt och en fri marknad är några utav ideologins viktigaste 

beståndsdelar.96  

 

När det talas om marknaden i en ekonomisk kontext menas enligt Smart en ”abstract 

price-making mechanism” som påverkar resursallokeringen i en ekonomi.97 Den fria 

marknaden hade under en längre tid begränsat stöd till fördel för det Keynesianska 
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synsättet.98 Keynes, som argumenterade för fri konkurrens och fri marknad menade trots 

det att statliga interventioner var nödvändiga för att stabilisera ekonomin.99 Efter Keynes 

har synen på statliga interventioner förändrats och enligt neoliberalismen är det den 

kapitalistiska ekonomin med fri marknad och fri handeln med som skall gälla.100 

Aktieaffärer och spekulationer på marknaden är bara några delar som kännetecknar vad 

den neoliberalistiska ideologin står för.101 Marknadens möjlighet att prestera fullt ut är 

beroende utav att marknaden avregleras. De statliga interventionerna anses stoppa upp 

marknadens kapacitet eftersom den utgör en alldeles för komplex ordning för att staten 

skall kunna tillgodogöra sig all information och fatta rätt beslut.102 När staten dras tillbaka 

genom privatiseringar och avregleringar kommer den fria marknaden automatiskt att få en 

mer framträdande roll. I det skeendet kommer priser att bestämmas utifrån tillgängliga 

resurser och konsumenternas preferenser istället för att politiska intressen spelar in. Detta 

ger, enligt neoliberalismen bra incitament för produktion och konsumtion.103 Till skillnad 

från Keynes är neoliberalistisk ekonomisk teori mer fokuserad på utbud (supply) än 

efterfrågan (demand). Det betyder att staten skall inrikta sig på att stimulera produktion 

istället för konsumtion. Höga statliga utgifter anses resultera i höga skatter, vilket i sin tur 

leder till att produktionen hämmas och att ekonomin skadas.104

 

Neoliberalismen vill inte bara se fri rörlighet av kapital innanför gränser utan även mellan 

sektorer, regioner och länder. För att detta skall vara möjligt måste tullar, skatter och 

andra handelshinder avvecklas utom i speciellt viktiga fall. Det innebär att den statliga 

suveräniteten blir mindre men det anses inte vara ett problem och det framhålls istället att 

konkurrens mellan individer och företag på den internationella marknaden är 

eftersträvansvärt. Den anses eliminera byråkrati, sänka skattebelastningen, öka 

effektiviteten och produktiviteten samt sänka priserna och inflationen. Genom den sänkta 

skatten och de lägre priserna kommer konsumenter så väl som producenter att gynnas och 

det hela leder i förlängningen till ett bättre affärsklimat. 105
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Enligt Keynes var arbetslösheten det största problemet i en ekonomi. Förespråkare för 

neoliberalismen ser istället inflation som det största hotet. Detta eftersom marknaden, som 

är den centrala delen i neoliberalismen, är baserad på att just köpa och sälja. Pengar är det 

som binder den samman. Att värdet på pengarna är stabilt har därför en stor betydelse för 

marknadens hälsa. Om förtroendet för de fiskala medlen faller kommer människor att vara 

mindre benägna att aktivera sig ekonomiskt.106

 

Inom den fria marknaden är varje individ fri att själv forma sitt liv vad gäller utbildning, 

sjukvård och välfärd i största allmänhet. I och med den frihet som avsaknaden av statliga 

interventioner och en minimal välfärdsstat innebär blir varje individ ansvarig för sin egen 

lycka men också för sina egna misslyckanden.107

 

Neoliberalistiska förespråkare vill se en effektivisering inom de områden som trots allt bör 

tillhöra den statliga förvaltningen, men inte genom att omorganisera och avskaffa 

dubbelarbete. Detta leder bara till en ökad koncentration av makt hos myndigheterna. Det 

man vill åstadkomma är optimala resultat till en minimal kostnad och då måste 

konkurrensförhållanden föras in i den offentliga förvaltningen. Det skulle kunna göras 

genom att använda privata företag som leverantörer utav tjänster.108 Då privatisering anses 

vara en lösning och ett positivt fenomen är det inte så förvånande att neoliberalismen har 

en negativ inställning till ökat förstatligande. Nationalisering av t.ex. industrier anses leda 

till ineffektivitet och slöseri med skattebetalarnas pengar då de inte drivs av ett 

vinstintresse.109

 

Äganderätt (det privata ägandet) betraktas, som tidigare påpekats, vara en utav de 

viktigaste komponenterna i en stat för att ekonomisk utveckling och ökad mänsklig 

välfärd skall skapas. Den anses också vara ett utav de bästa skydden mot att medborgare 

skall överexploatera gemensamma nyttigheter så som vatten. För att skapa denna starka 

ställning för äganderätten bör de flesta sektorer som är reglerade utav staten privatiseras. 
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Det tillsammans med konkurrensen på den fria marknaden kommer att leda till ökad 

produktivitet-, effektivitet- och teknikutveckling.110

 

Det är dock inte enbart p.g.a. alla positiva effekter som följer av äganderätten som 

neoliberalismen förespråkar den. Rätten att äga ses också som en individuell rättighet och 

en del i den individuella friheten. Ingripanden i ekonomin från statens sida som har en 

begränsande effekt på äganderätten betyder moraliska legitimitetsproblem.111     

 

Det privat ägandet (privatiseringen) har också varit viktig i den neoliberalistiska ideologin 

för att öppna upp nya områden för kapitalackumulering.112 Kapitalackumuleringen är en 

viktig aspekt för neoliberalistiska förespråkare och alla sociala solidariska rörelser så som 

fackföreningar anses hindra den. Därav har flexibilitet blivit ett utav de viktigaste målen 

när det gäller arbetsmarknaden.113 Den har blivit ett tecken på en välfungerande 

kapitalistisk ekonomi.114 Denna flexibilitet innebär bl.a. underlättande förhållanden för 

anställning och avskedande och eliminering av kollektivavtal.115

 

2.3 Analysinstrument 

Analysinstrumentet är uppbyggt utav tre olika dimensioner som har anknytning till den 

neoliberalistiska ideologin. Dessa är staten, individen och ekonomin. De olika 

dimensionerna är också grundade på de specificerade forskningsfrågorna. Till varje 

dimension hör ett antal påståenden som kan kopplas samman med den neoliberalistiska 

ideologin. I materialet kommer jag sedan att leta efter uttryck för dessa påståenden och 

därefter kan jag avgöra till hur stor grad omvärldens debatt kan förstås utifrån den 

neoliberalistiska ideologin.  
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Figur 2.1. Dimension 1, staten.  

A. Staten är något negativt (där ofrihet hämmar individuella initiativ). 

B. Staten är en av de viktigaste aktörerna på den internationella arenan. 
C. Staten bör säga upp lite av sin suveränitet till fördel för integration. 
D. Stater är rationella aktörer som strävar efter nyttomaximering. 
E. Statliga institutioner skall säkra individuell frihet (t.ex. äganderätt och 
yttrandefrihet). 
F. Staten skall i stora drag reglera marknadssystemet (t.ex. miljöfrågor). 
G. Staten och medborgarna har ingått ett frivilligt kontrakt, vilket 
legitimerar statens våldsmonopol.  
H. Systemet med den representativa demokratin är föråldrat, och det bär 
ansvaret för t.ex. arbetslöshet, inflation och orättvisor. 
I. Majoritetens tyranni är ett hot mot den individuella friheten. 
J. Demokrati innebär godtycklig maktutövning 
K. Experter bör styra efter att det statliga inflytandet begränsats. 
L. Det skall råda ett gott samarbete mellan den offentliga- och den 
privata sfären i lagstiftande- och policyprocesser. 
M. Intresseorganisationer leder till lobbying och skevhet i det statliga 
beslutsfattandet.  
N. Fackföreningar skapar arbetslöshet och en rigid arbetsmarknad. 
O. Välfärdsstaten är ett negativt fenomen.  
P. Statliga interventioner är en negativ företeelse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Staten 

Q. Staten kan inte hantera all information som finns på marknaden. 
Figur 2.1. föreställer den första dimensionen i mitt analysinstrument, staten, och en mängd påståenden som 

hör samman med den neoliberalistiska synen på staten.  

 

Figur 2.2. Dimension 2, individen.  

A. Varje människa är individuell.  
B. Mänsklig mångfald är positivt. 
C. Individens preferenser bestäms utifrån dennes egenintressen (d.v.s. 
samtliga intressen och värderingar).  
D. Människor är rationella individer som själva kan agera på marknaden 
och vet vad som passar dem bäst.  
E. En individ är en konsument. 
F. Individen har större möjlighet att uttrycka sina preferenser genom 
konsumtion än genom politiska val.  
G. Möjligheten att delta på marknaden är en rättighet och ingår i den 
individuella friheten.   

 
 
 
 
 
2. Individen 

H. Individens frihet och handlingsutrymme skall alltid gynnas. 
Figur 2.2. föreställer den andra dimensionen i mitt analysinstrument, individen, och en mängd påståenden 

som hör samman med den neoliberalistiska synen på individen.  
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Figur 2.3. Dimension 3, ekonomin. 

A. Det skall råda fri marknad, fri handel och kapitalistisk ekonomi. 
B. Marknadens möjlighet att prestera fullt utifrån sin kapacitet hindras 
genom statliga interventioner. 
C. Fri rörlighet av kapital mellan sektorer, regioner och länder bör 
eftersträvas. 
D. En fri marknad, internationellt och nationellt ökar effektivitet, 
produktivitet och sänker priserna.  
E. Tullar, skatter och andra handelshinder måste avvecklas. 
F. Konkurrens förbättrar affärsklimatet. 
G. Konkurrens håller inflationen i schack.  
H. Det är mycket viktigt att hålla inflationen nere.  
I. Investerare är ansvariga för sina egna misstag.  
J. Staten skall arbeta för att producenterna skall producera mer. 
K. Privatisering inom den traditionellt offentliga sfären skapar optimalt 
resultat till en minimal kostnad. 
L. Nationalisering av t.ex. industri leder till ineffektivitet och slöseri med 
skattebetalarnas pengar.  
M. Äganderätten är en utav de viktigaste komponenterna i en stat för 
ekonomisk utveckling, effektivitet och teknisk utveckling.  
N. Äganderätten är en rättighet och ingår i den individuella friheten.   
O. Privatisering öppnar nya områden för kapitalackumulering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ekonomin 

P. Flexibilitet på arbetsmarknaden är positivt.  
Figur 2.3. föreställer den tredje dimensionen i mitt analysinstrument, ekonomin, och en mängd påståenden 

som hör samman med den neoliberalistiska synen på ekonomin. 

 

Trots att samtliga påståendena i analysverktyget är viktiga i den neoliberalistiska 

ideologin är det troligt att de kommer att ha olika stor närvaro i tidningsartiklarna och 

därför olika stor relevans för uppsatsen. Jag tror att de viktigaste påståendens i dimension 

1, staten kommer att vara de som rör sig om statliga interventioner och internationella 

relationer, t.ex. 1C och 1P. I dimension 2, individen tror jag att de påståenden som berör 

frihet och handlingsutrymme, som 2g och 2H,  kommer att få störst utrymme i artiklarna. 

Dimension 3, ekonomin är den dimension som jag tror kommer vara mest relevant i fallet 

Venezuela. Inom denna dimension tror jag att de flesta påståendena kommer att vara 

närvarande i artiklarna men kanske mest de som berör den öppna och den fri marknaden, 

t.ex. 3A, och de som rör nationalisering och äganderätten, t.ex. 3 L, 3M och 3N.    
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3. Artiklarnas syn på Chávez socialistiska politik 
Hur ser då de sex olika tidningarna på fallet Chávez? I detta kapitel skall jag redogöra för 

hur rapporteringen angående hans socialistiska politik ser ut och jag kommer att ta upp de 

olika ämnen som figurerat mest i artiklarna och de kommer att redovisas under tre 

rubriker. (Dessa rubriker är på intet sätt sammankopplade med teorikapitlets uppdelning 

utan syftar endast till att återge hur artiklarna sett ut och vilka ämnen som har varit mest 

förekommande.) Rubrikerna är Venezuela och världen, Demokrati och Politisk ekonomi.   

 

3.1 Venezuela och världen  

Relationer och jämförelser mellan Venezuela och andra stater är ett ämne som ganska ofta 

tas upp i artiklarna.116 Ibland jämförs Latinamerikas tillväxtsiffror med övriga världen och 

det konstateras att det är den region med utvecklingsländer som växer långsammast och 

att när oljepriserna faller kommer Venezuelas ekonomi att försämras avsevärt.117 Ibland 

kopplas Venezuela samman med välkända diktaturer och länder där demokratin är hotad. 

Kuba är en kommunistisk enpartistat där makten är samlad kring Fiedel Castor.118 I 

Vitryssland har alla val efter 1996 bedömts innehålla fusk och presidenten styr i praktiken 

genom dekret.119 Iran saknar demokratiska val.120 Syrien säger sig vara en socialistisk 

folkdemokrati, men president har i praktiken full kontroll över parlamentet.121 Ryssland är 

ett annat land där presidenten har mycket stora befogenheter.122 De är alla länder med 

antikapitalistiska värderingar och demokratiska problem som i citatet nedan jämförs med 

Venezuela.      

 
En ny international växer fram av länder som visar fingret åt den kapitalistiska  
världsordningen: Venezuela, Kuba, Iran, Syrien, Vitryssland och Ryssland.123

 

Det är inte heller ovanligt att Venezuela på ett oattraktivt sätt jämförs med 1900-talets 

kommunism.124

                                                 
116 Till exempel: Artikel 6: Dagens Nyheter, artikel 6: The Wall Street Journal, artikel 7: The Wall Street 
Journal, artikel 5: The Economist och artikel 3: The New York Times 
117 Artikel 6: Dagens Nyheter 
118 Landguiden, Kuba, Politiskt system, utskrivet 2007-06-12 
119 Landguiden, Vitryssland, Politiskt system, utskrivet 2007-06-12 
120 Landguiden, Iran, Politiskt system, utskrivet 2007-06-12 
121 Landguiden, Syrien, Politiskt system, utskrivet 2007-06-12 
122 Landguiden, Ryssland, Politiskt system, utskrivet 2007-06-12 
123Artikel 1: Dagens Nyheter 
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Den senaste stora utmaningen mot den liberala idén var kommunismen, som inte  
visade sig kapabel att leverera annat än stridsvagnar. Men nu är det dags igen, 
i något mindre skala.125

 

Ibland jämförs också Venezuela med andra totalitära stater där socialism och marxism 

präglar statsledningen t.ex. Zimbabwe. 

 
`It is surreal that we´ve arrived at a point where we are in danger of squandering  
a major oil boom,´ said Jose Guerra, a former chief of economic research at  
Venezuela´s central bank, who left Mr. Chavez´s government in 2004.  
`If the government insists on sticking to policies that are clearly failing, we may be  
headed down the road of Zimbabwe.´126  

 

Även Le Monde Diplomatique gör jämförelser med kommunismen. Ibland genom att visa 

på skillnader där Venezuela tros kommer lyckas bättre. Venezuela anses inneha receptet 

på att få folket att delta i 2000-talets socialism. Detta ses som avgörande för utvecklingen, 

då det var avsaknaden av just detta deltagande som anses vara anledningen till att 1900-

talets socialism och kommunism misslyckades.127

 
The Spanish political analyst Juan Carlos Monedero observed that the main reason 
 20th-century socialism failed was a lack of participation by the people. Communal  
councils may be instrumental in the construction of Venezuela´s  
21th -century socialism. 128

 

Ibland använder Le Monde Diplomatique också citat för att visa på de likheter i totalitärt 

styre och politisk filosofi som oppositionen i Venezuela ser mellan 1900-talets 

kommunism och Chavez politik.129   

 
This law is based on communist ideas, as collectivist policies usally are, rather than  
political philosophy. What is emerging is a totaliterian attitude.130

 

                                                                                                                                                         
124 Till exempel: Artikel 1: Dagens Nyheter, artikel 7: The New York Times 
125 Artikel 1: Dagens Nyheter 
126 Artikel 7: The New York Times 
127 Artikel 1: Le Monde Diplomatique 
128 ibid 
129 Artikel 4:Le Monde Diplomatique 
130 ibid 
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3.1.1 Relationen mellan Venezuela och USA 

De flesta tidningarna rapporter om en fientlig inställning till USA från Chávez sida.  

Denna rapportering kan ske genom att artiklarna citerar ett tal av Chávez där han till 

exempel kallar USA för ”imperiet”131 på ett nedlåtande sätt men det kan också vara lika 

enkelt uttryckt som nedan.132

 
Här finns två gemensamma nämnare: motviljan mot USA och fossila rikedomar.  
Chavez, Putin och Ahmadinejad kan köra sitt eget race eftersom de sitter på en  
kran som sprutar pengar. 133

 

Le Monde Diplomatique ger också bilden utav en spricka mellan nord och syd Amerika 

och mellan Venezuela och USA. I denna tidning kan uttryck hittas för en tydlig ställning 

för Chavez och Venezuela i konflikten då den argumenterar för att USA utnyttjar de 

svagare ländernas ställning för att sprida sin ”ultra-liberalism.134

 
Commercial and financial liberalisation measures have allowed United States and  
European corporations to seize control of the internal markets of Latin American nations,  
while accentuating the economies´ dependence on external markets.135  

 

Detta görs enligt Le Monde Diplomatique genom att USA skaffar allierade och dikterar 

överenskommelser på sina villkor. 

 
But Venezuela´s Hugo Chávez, along with Fiedel Castro, is the only president to  
advocate a development model that differs substantially from the Washington consensus. 
[…] Since the 1990s the US offensive has taken the form of free tradeagreements, starting  
with […] NAFTA and culminating in […] FTAA, meant to spread ultra-liberalism  
throughout the continent this January. But the plan has been dogged by opposition from the  
social movements in the campaign against the FTAA, rejection by the Common Market of the  
South, and opposition from Venezuela. To get around those difficulties, the US hastily signed  
bilateral agreements with the central America and the Dominican Republic, […] Ecuador,  
Colombia and Peru. As with the former FTAA, these agreements cover both economic issues 
and state management, employment law, intellectual property, the enviroment, natural and  
energy resources, health and education. In the pseudo-negotiations the Latino countrys are  
allowed to make only a few amendments, with no concession from the US on the substance 
and in the US interest only.”136

                                                 
131 Artikel 5: The Economist 
132 Till exempel: Artikel 4: Dagens Nyheter, artikel 2: The Wall Street Journal, artikel 5: The Economist, artikel 
4: The New York Times 
133 Artikel 1: Dagens Nyheter 
134 Till exempel: Artikel 3: Le Monde Diplomatique, artikel 6: Le Monde Diplomatique 
135 Artikel 5: Le Monde Diplomatique 
136 Artikel 2: Le Monde Diplomatique  
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3.1.2 Integration mellan länder 

När de olika tidningarna har tagit upp ämnet integration och samarbete över gränserna har 

det till största del handlat om IMF och världsbanken. Chávez beslut att lämna dessa 

internationella institutioner för att istället försöka skapa ett alternativ med socialistiska 

värderingar har varit ofta återkommande i artiklarna.137 Vissa artiklar lägger ingen 

värdering i Chávez beslut. Ett sådant exempel kan ses nedan. 

 
Venezuela har beslutat att lämna Världsbanken och Internationella Valutafonden (IMF),  
säger landets president Hugo Chávez.138  

 

Andra artiklar menar att IMF och Världsbanken får ta mycket obefogad kritik för problem 

som de inte har skapat och att de latinamerikanska länderna har varit flitiga på att dra 

nytta av dessa internationella institutioner men att de också är snabba att skylla sina 

problem på dem.139 Den franska tidningen Le Monde Diplomatique tar också upp ämnet 

integration i sina artiklar. Dock med en lite annorlunda inställning. I den franska tidningen 

menar man att de latinamerikanska ländernas försök till integration och samarbete över 

gränserna ständigt förhindras utav neoliberalistiska policies.140  

 
Latin America is in its own class a victim of neoliberal policis. Every attempt at  
regional integration has been tarnished by neoliberalism.141

 
 

3.2 Demokrati i Venezuela  
Demokrati är ett ämne som tas upp i samtliga tidningar. Oftast ges bilden av Venezuela 

som en odemokratisk stat och Chávez som en diktator. Detta är en genomgående åsikt 

som kan hittas i engelska, amerikanska och svenska artiklar.142

 
If he continues on the same path, Latin America´s democrats will soon 
have to consider whether he belongs in their clubs.143

 

                                                 
137 Till exempel: Artikel 1: Dagens Nyheter, artikel 3: Dagens Nyheter, Artikel 4: Dagens Nyheter, artikel 2: The 
Wall Street Journal, artikel 1: The Economist, artikel 2: The Economist och artikel 1: The Wall Street Journal  
138 Artikel 4: Dagens Nyheter 
139 Artikel 1: The Economist, artikel 2, The Economist 
140 Artikel 5: Le Monde Diplomatique 
141 ibid 
142 Till exempel: Artikel 2: Dagens Nyheter, artikel 3: Dagens Nyheter, artikel 6: The Wall Street Journal, artikel 
4: The Economist, artikel 6: The Economist, artikel 7: The Economist och artikel 4: The New York Times 
143 Artikel 5: The Economist 
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Den franska tidningen skiljer sig ännu en gång från de övriga tidningarna. Här poängteras 

att Chávez faktiskt har vunnit valet demokratiskt.144

 
The Opposition accuses Chávez of dictatorship. In reality, the victims come from among 
 the supporters of democratically- elected president: in this conflict forgotten by media,  
74 campesions have been killed in two years, and more than 120 since 1999.145

 

I de franska artiklarna förekommer det även att Chávez citeras då han har gjort 

demokrativänliga uttalanden. 
 

A bold claim, since at that moment, Chávez had never seemed more relaxed. `If  
they get the signatures they need,´ he told us, `we shall have a referendrum and,  
if they win, I´ll go. We managed to get them to this point: to respect the constitution.  
But accordning to our information, I don´t think they are going to get the  
signatures they need. ´146

 
 

3.2.1 Fri och rättigheter 

Ett ämne som ofta poängterats och som artiklarna uttrycker oro över i samband med 

Chávez socialistiska politik är fri och rättigheter. Oförmågan att säkra dessa 

grundläggande mänskliga värden ses som en allvarlig brist i den Venezuelanska staten.147   

De flesta tidningar beskriver också, dock inte i samtliga artiklar, på vilket sätt dessa 

övergrepp på den individuella friheten ser ut från statens sida.148 The New York Times 

skriver till exempel att Chavez hotar att fängsla de ägare till mataffärer om de överträder 

det system för priskontroll som staten skapat. Detta i kombination med den höga 

inflationen gör det svårt för många av ägarna att få företaget att gå ihop rent 

ekonomiskt.149  

   
Faced with an inflation rate and shortages of basic food like beef, chicken and milk, 
President Hugo Chavez has threatened to jail grocery store owners and nationalize  
their businesses if they violate the country´s expanding price controls.150

 

                                                 
144 Till exempel: Artikel 6: Le Monde Diplomatique 
145 Artikel 4: Le Monde Diplomatique  
146 Artikel 8: Le Monde Diplomatique 
147 Till exempel: Artikel 4: The New York Times, artikel 6: The Wall Street Journal, artikel 1: Dagens Nyheter 
och artikel 6: The Financial Times 
148 Till exempel: Artikel 2: Dagens Nyheter, artikel 6: The Wall Street Journal, artikel 3: The Economist, artikel 
6: The New York Times, artikel 6: The Financial Times  
149 Artikel 7: The New York Times 
150 ibid 
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Dessa åsikter återfinns till störst del i den amerikanska tidningen The New York Times 

men de går, som jag tidigare poängterat att hitta dem i samtliga tidningar förutom den 

franska tidningen Le Monde Diplomatique. Där saknas den typen av fri och 

rättighetstänkande. Istället framhåller man vikten utav att bekämpa orättvisor och 

marginaliserande. En relativt vanlig åsikt som kan hittas i Le Monde Diplomatiques 

artiklar är att den ökade nationaliseringen är positiv och leder till att hela folket, och inte 

bara en liten förmögen del, får ta del utav landets rikedomar.151

 
Gradually the majority of Venezuelans are beginning to benefit from the  
country´s wealth, especially its oil reserves, which were controlled until 
 recently by a small, wealthy minority.152

 

Det förekommer dock att Le Monde Diplomatique citerar oppositionen i Venezuela och 

därigenom berör fri och rättigheter.153  

 
There were immediate reactions from groups such as the Táchira section  
of Venezuela´s powerful employers´organisation, the Fedecámaras. `The  
law is interventionist. It imposes state control and ignores the right to  
property, which is a fundamental human right,´ it said.154

 

Det bör emellertid understrykas att detta är den Venezuelanska oppositionens åsikter och 

inte något som den franska tidningen diskuterar närmare. Vissa utav de övriga tidningarna 

tar också upp problematiken med att vissa människor lever i extrem fattigdom eller under 

svåra förhållanden, men här anses det ofta vara ett problem som kan och bör lösas genom 

liberalistiska tillvägagångssätt.155

 
”Ingen modell har varit effektivare för att utrota fattigdom än marknadsekonomin”156

 

En utav artiklarna i The Wall Street Journal menar dock att de liberalistiska idéerna inte 

alltid räcker till för att komma till rätta med problemet. Ytterligare åtgärder måste vidtas 

för att en förändring skall vara möjlig. Det poängteras att de människor som lever under 

                                                 
151 Till exempel: Artikel 2: Le Monde Diplomatique, artikel 4: Le Monde Diplomatique  
152 Artikel 6: Le Monde Diplomatique 
153 Artikel 4: Le Monde Diplomatique 
154 ibid 
155 Till Exempel: Artikel 7: Dagens Nyheter, artikel 1: The New York Times  
156 Artikel 1: Dagens nyheter 
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fattiga förhållanden inte ser avsaknad av fri handel och fria val som det största och mest 

viktiga problemet att lösa.157  

 
In those parts of the developing world that suffers from deep social cleavages  
and inequalities,free elections and free trade have relatively little resonance  
for the great majority of the population that is poor.158

 
Det konstateras också att USA måste börja fundera på en plan för sociala problem om man 

vill fortsätta att sprida den liberala demokratin i världen. 
 

If U.S. wants to support liberal democracy around the world, it needs to start  
thinking seriouslyabout a well-designed social agenda that will appeal to  
the poor.159

 

3.3 Politisk ekonomi 

Marknadsekonomi och fri handel är något som de flesta tidningarna förespråkar och är det 

ämne som återkommer mest frekvent. I de svenska, amerikanska och engelska artiklarna 

kan uttryck hittas för den fria marknaden, fri handel och den kapitalistiska ekonomin i så 

gott som alla artiklar.160  Många talar om Chavez som en ledare med färgstark 

personlighet, men som inte har de rätta verktygen för att kunna lösa de problem som 

Venezuela står för. Det rätta receptet anses istället vara konkurrens, en liberaliserad 

marknad och fri handel, både nationellt och internationellt.161

 
If your taste runs to three –hour speeches, chiseling away at democracy and 
 a world-class personality cult, Mr. Chavez is your man. But if the goal is to 
 lift millions of people out of grinding poverty, only a major effort by  
the United States – the hemisphere´s biggest economy and  
strongest democracy – can make a serious difference.162

 

I den svenska tidningen Dagens Nyheter kan liknande åsikter om att Venezuelas 

utveckling är beroende av den fria marknaden. 

 

                                                 
157 Artikel 7: The Wall Street Journal 
158 ibid 
159 ibid 
160 Till exempel: Artikel 1: Dagens Nyheter, artikel 3: Dagens Nyheter, artikel 5: Dagens Nyheter, artikel 6: 
Dagens Nyheter, artikel 7: Dagens Nyheter, artikel 1: The Wall Street Journal, artikel 2: The Wall Street Journal, 
artikel 4: The Wall Street Journal, artikel 5: The Wall Street Journal, artikel 1: The Economist, artikel 2: The 
Economist, artikel 3: The Economist, artikel 1: The New York Times, artikel 2: The New York Times, artikel 3: 
The New York Times, artikel 4: The New York Times, artikel 1: The Financial Times, artikel 3: The Financial 
Times, artikel 4: The Financial Times, artikel 5: The Finanacial Times och artikel 6: The Financial Times 
161 Artikel 6: The New York Times och artikel 6: Dagens Nyheter 
162 Artikel 6: The New York Times 
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 I dagens globala ekonomi, som i extremt hög grad präglas av konkurrens, 
finns det ingen hållbar tredje väg som ger länder möjlighet att undvika fortsatt 
liberalisering och markandsinriktade reformer. Tvärt om talar allt för att det  
aktuella avsnittet i serien latinamerikansk socialism kommer att följas av repriser  
på tragiska episoder i det förgångna.163      

 
 

Le Monde Diplomatique har en annan syn på marknad och handel än vad de övriga 

tidningarna har. Istället för att förespråka ”free trade” talar man om ”fair trade”164: (Alba 

som nämns nedan förklaras i stycket Förkortningar, se sidan 3.) 

 
Alba is a perfect exemple of genuinely fair trade: each country provides  
what it is best placed to produce, in return for what it most needs, independent 
of global market prices. […] Alba can only work among governments already  
determined to effect major structural transformations to ensure they have  
some power over their own economics.165  
 

3.3.1 Nationalisering eller privatisering  

Även Venezuelas allt mer progressiva nationalisering visade sig vara ett återkommande 

ämne i tidningarnas artiklar. Eftersom de flesta utav artiklarna är positivt inriktade mot en 

fri handel och kapitalistisk ekonomi är det inte så överraskande att de flesta är negativa 

mot nationalisering utav till exempel industrier och banker. Vissa artiklar innehåller 

endast rapporter om att allt fler företag förstatligas men många uttrycker också en åsikt 

om detta kommer att innebära negativa följder.166 Nedan följer tre exempel. Det första är 

hämtat från The New York Times. 

 
President Hugo Chavez is deepening efforts to assert greater control over 
the economy by dictating changes to the operation of a large Argentine-controlled  
steel maker and threatening to nationalize banks controlled by financial institution 
from the United States and Spain.167

 

Det andra exemplet kommer från The Wall Street Journal. 

 
President Hugo Chavez´s threat to nationalize Venezuela´s largest steel producer 
and its banks may have as much to do with the fiery leader´s inability to deal  
with the country´s gallopinginflation and widespread shortages as with his  

                                                 
163 Artikel 6: Dagens Nyheter 
164 Artikel 5, Le Monde Diplomatique 
165 ibid 
166 Till exempel: Artikel 1: Dagens Nyheter, artikel 3: Dagens Nyheter, artikel 5: Dagens Nyheter, artikel 6: 
Dagens Nyheter, artikel 5: The Wall Street Journal, artikel 6: The Wall Street Journal, artikel 1: The New York 
Times, artikel 2: The New York Times, artikel 4: The New York Times, artikel 1: The Economist, artikel 2: The 
Economist, artikel 3: The Economist, artikel 4: The Economist, artikel 1: The Financial Times, artikel 2: The 
Financial Times, artikel 3: The Financial Times 
167 Artikel 1: The New York Times 
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ideological drive for total state control of Venezuela´s economy.168

 
Det tredje exemplet kommer från The Financial Times. 

 
 

Nationalisation of Venezuela´s banks could seriously destabilise the Venezuela´s 
economy…169

 
I ett litet antal artiklar kan också utläsas att nationaliseringen, som betyder en 

inskränkning av äganderätten också är en negativ utveckling för tekniken.170

 
Much has been made of the threat to seize private property in Orinoco oil fields, 
and to be sure this is a serious matter. Oil companies tend to yield to tyrants and 
Venezuela is likely to get away with a lot, even though it badly needs 
private-sector technology. But the oil industry is not the only one getting  
pummeled. An equally alarming assault on the property rights the promised  
expropriation of the most reliable supplier of electricity in the country:  
Electricidad de Caracas (EDC), now owned by the U.S. company AES.171  

 

 Le Monde Diplomatique skiljer sig från de andra tidningarna även inom detta ämne. I 

vissa artiklar utger man sig för att veta att vanliga venezuelanska medborgare känner att 

nationaliseringen inte varit stor nog och att dessa människor istället ser privatiseringen 

som ett hot.172    
 

Faced with this almost blatant neo-colonisation, ordinary people grumble- ’I think 
they will end up privatising the state’ or ’If things go on like this, we will wake up  
one morning to find the country belongs to Coca-Cola.’173

 

3.3.2 Statliga interventioner och sociala reformer 

Många utav artiklarna ser välfärdsstaten som ett negativt fenomen och menar att området 

för statliga interventioner har blivit för stort. 174

 

                                                 
168 Artikel 1: The Wall Street Journal 
169 Artikel 4: The Financial Times 
170 Till exempel: Artikel 7: The Wall Street Journal, artikel 6: The New York Times, artikel 2: The Economist, 
artikel 1: The Financial Times 
171 Artikel 6: The Wall Street Journal 
172 Artikel 2: Le Monde Diplomatique 
173 ibid 
174 Till Exempel: Artikel 3: Dagens Nyheter, artikel 6: Dagens Nyheter, artikel 7: Dagens Nyheter, artikel 1: The 
Wall Street Journal, artikel 2: The Wall Street Journal, artikel 6: The Wall Street Journal, artikel 7: The Wall 
Street Journal, artikel 1: The Economist, artikel 2: The Economist, artikel 3: The Economist, artikel 1: The New 
York Times, artikel 2: The New York Times, artikel 3: The New York Times, artikel 4: The New York Times, 
artikel 6: The New York Times, artikel 3: The Financial Times, artikel 4: The Financial Times, artikel 5: The 
Financial Times, artikel 9: The Financial Times  
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Oljans axelmakter gör befolkningen till klienter. Istället för att uppmuntra 
en växande medelklass och normal ekonomisk tillväxt delar man ut pengar, 
mat, bensin och slagord.175

 

Tack vare Venezuelas olja kan regeringen finansiera sociala reformer, men när oljepriset 

faller menar tidningarna att det kommer att uppstå problem.176 Staten har, som tidigare 

nämnts tagit över kontrollen av priserna inom många näringar. På det sättet vill man göra 

varorna tillgängliga för alla medborgare, men istället resulterar det i att producenterna inte 

har råd att producera lika mycket, varorna tar slut i affären och istället får folk vända sig 

till den informella marknaden där priserna är betydligt högre.177

 
Food prices are rising even faster than the overall index. That is  
despite – or because of – the fact that food, medicines and basic 
services have been the subject to price controls since 2003. Meat, 
milk black beans and sugar are among many products that, from  
time to time, disappear from the shelves – even those of Mercal,  
the government-run supermarket chain. Often, though, these goods 
 can be found at much higher prices in the hands of street traders.178   

 

Den negativa inställningen till statliga interventioner bland artiklarna kan främst förklaras 

av två olika saker. Den första handlar om att staten inte har förmågan att förstå och 

hantera marknaden.179 Den andra handlar inte om ekonomiska faktorer utan om mänskliga 

värden. I vissa artiklar argumenteras det för att interventionerna kränker de individuella 

friheterna och det är inte bara inom ekonomin och inom välfärdsstaten som Chavez utökar 

de statliga interventionerna. Under påskdagarna 2007 införde han ett alkoholförbud för att 

minska bilolyckorna. Artikel 6, The Financial Times är den enda utav artiklarna som 

rapporterar om denna händelse. Här konstateras att trots att folket i Venezuela har sett allt 

radikalare politiska beslut under Chávez tid vid makten så var detta för mycket. Vissa 

delar utav Venezuela lever till stor del utav turism och i de områdena var beslutet att 

förbjuda alkohol under påskhelgen inte populärt.180

 

 

 

 

                                                 
175 Artikel 1: Dagens Nyheter 
176 Artikel 6: Dagens Nyheter 
177 Artikel 3: The Economist 
178 Artikel 3: The Economist 
179 Till exempel: Artikel 6: The Wall Street Journal, artikel 6: The New York Times, artikel 4: The Financial 
Times, artikel 8: The Financial Times  
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Why they may be growing accustomed to the increasingly radical policy  
announcements of Hugo Chavez´s ”21st-century socialism”, this was too 
close to the bone. People on Margarita Island in the Caribbean, which 
relies heavily on tourism, protested by painting `No to the dry law´ on 
the rear windscreens of their cars.181    

 

Trots att denna sorts beslut innebär ett stort ingripande i en individs liv och fungerar 

hämmande på näringslivet kunde tidningen ändå berätta om människor som såg positivt 

på händelsen.182

 
But to many that is a small price to pay. `Even if just one lie has been sade, 
it will have been worthwhile. So what if some greedy capitalists make a bit less  
money for a few days?´ said Eva Otero, outside the church in La Candelaria 
squarein central Caracas on Easter Sunday. `In any case, Easter is not  
a time for getting drunk.´183

  

Den franska tidningen har en helt annan inställning till de statliga interventionerna och de 

sociala reformer som utökar välfärdsstaten än de övriga tidningarna. Istället för att se det 

som att det är liberalisering utav marknaden som skall lösa de sociala problemen i 

samhället anses liberaliseringen vara en orsak till problemen.184  

 
In Latin America that has too long been dominated by liberal fundamentalism –  
with 225 million people in poverty, 43.9% of the population – governments are 
sitting on a potential explosion.185

 

Nedan visas hur Le Monde Diplomatique argumenterar för att de statliga interventionerna 

ökar utvecklingen. 

  
Well before the recent increases in crude oil prices, major socialprogrammes were 
already achieving spectacular results. Public helth missions called bario adentro were 
penetrating shantytowns, education was improving, land rights being reorganiserd 
more fairly and protection for small-time fishermen had been introduced. The  
government was working to generate new economic activities and ensure that  
basic necessities were wiedly available at affordable prices.186   
 

                                                                                                                                                         
180 Artikel 6: The Financial Times 
181 ibid 
182 ibid 
183 ibid 
184 Till Exempel: Artikel 2: Le Monde Diplomatique, artikel 6: Le Monde Diplomatique 
185 Artikel 2: Le Monde Diplomatique 
186 Artikel 6: Le Monde Diplomatique 
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3.3.3 Inflation 

Förra året var Venezuelas inflation 17 procent och den högsta på hela den latin 

amerikanska kontinenten. Sedan dess har inga tecken på en förbättring synts till. Faktum 

är att många ekonomer uppskattar att inflationen i år kommer att landa något över 20 

procent.187 Inflationen är något som alla sex tidningar kommenterar och ser som ett 

problem. De svenska, engelska och amerikanska artiklarna ser statliga utgifter som en 

utav anledningarna.188 Det första citatet som visar på detta är hämtat från The New York 

Times. 

 
Government spending – fuled by the nations oil welth – rose an extraordinary  
48 percent last year, and is one of the main forces driving inflation. Private-sector 
investment, meanwhile, has weakened since Mr. Chavez decided to nationalize 
utility companies earlier this year.189

 

Även det andra citetet kommer från The New York Times. 

  
’There seems to be a basic misunderstanding in Chavez´s government of what is 
driving scarcity and inflation’ said Francisco Rodriguez, a former chief economist 
at Venezuela´s National Assembly who teaches at Wesleyan University.’ There 
are competent people in the government who know that Chavez need to lower 
spending if he wants to defeat these problems,’ Mr. Rodriguez said. ’But there 
are few people in positions of power who are willing to risk telling him what he  
needs to hear.’190

 

Le Monde Diplomatique ser också inflationen som ett stort problem men tar bara upp det 

vid något enstaka tillfälle. Då skriver man att det finns en hög inflation och att den hör 

samman med den gamla politiska kulturen som fortfarande är utbredd.191 Såhär skriver Le 

Monde Diplomatique om inflationen: 

 
True, the rise in inflation and unemployment had caused an increase in poverty, 
and that, linked to the old political culture, bureaucratisation, vote-catching and  
corruption were still rife.192

                                                 
187 Artikel 1: The Wall Street Journal 
188 Till exempel: Artikel 6: Dagens Nyheter, artikel 1: The Wall Street Journal, artikel 5: The Wall Street 
Journal, artikel 3: The Economist, artikel 7: The Economist, artikel 4: The New York Times, artikel 7: The New 
York Times, artikel 4: The Financial Times, artikel 5: The Financial Times och artikel 9: The Financial Times 
189 Artikel 4: The New York Times 
190 Artikel 7: The New York Times 
191 Artikel 8: Le Monde Diplomatique 
192 Artikel 8, Le Monde Diplomatique 
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4. Analys 
Det är tydligt att många utav de svenska, engelska och amerikanska artiklarna har en 

negativ inställning till Chávez politik, även då de inte nämner någon speciell anledning till 

detta. En fientlig syn på socialism och framförallt kommunism förmedlas till läsaren i de 

flesta artiklarna. Dessa reflektioner betyder emellertid inte att åsikterna som speglas i 

artiklarna måste vara sprungna ur neoliberalistiska värderingar. För att få reda på om så är 

fallet och därigenom svara på mitt syfte och min övergripande forskningsfråga måste jag 

utgå från analysverktygets tre dimensioner och de påståenden som hör dit. Där igenom 

kommer jag nu att svara på mina tre specificerade forskningsfrågor.   

 

4.1 Syn på staten 

Staten har överlag inte blivit särskilt uppmärksammad i någon utav de tidningar som jag 

har undersökt. De påståenden som hör till den första dimensionen (staten) som ändå 

diskuteras är främst följande fem: 1C. Staten bör säga upp lite utav sin suveränitet till 

fördel för integration, 1E. Statliga institutioner skall säkra individuell frihet (t.ex. 

äganderätt och yttrandefrihet), 1O.Välfärdsstaten är ett negativt fenomen, 1P. Statliga 

interventioner är en negativ företeelse och 1Q. Staten kan inte hantera all information som 

finns på marknaden.  

 

Integration över statsgränserna är något som samtliga tidningar är positiva till men på 

olika sätt. IMF och Världsbanken är överstatliga organisationer som i utbyte mot lån 

ställer krav på länder att anpassa sig till deras värderingar i styrelseprocessen, detta är 

neoliberala värderingar. Även om de inte kan ses som organisationer för global 

governance innebär deras verksamhet att staterna ger upp en del av sin suveränitet och 

likriktas efter den neoliberala ideologin. Där ingår t.ex. internationell fri handel, fri rörelse 

av kapital, avvecklande av tullar och mycket som leder till att statsgränserna blir 

suddigare och ländernas ekonomier och kulturer integreras. De svenska, engelska och 

amerikanska artiklarna ser IMF och Världsbanken som ett bra sätt att organisera 

samarbete och integration (se fotnot 138 - 140). Detta är ett tydligt uttryck för 1C. i 

analysschemat och därmed ett neoliberalistiskt argument.  
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Le Monde Diplomatique värdesätter också integration, vilket är ett tecken på 

neoliberalism, men sättet de uttrycker sig på gör klart att de menar integration på ett annat 

sätt än de övriga tidningarna och att de inte har några neoliberalistiska motiv till att 

förespråka integration. De menar att neoliberalismen har förstört de försök som gjorts till 

integration i den latinamerikanska regionen (se fotnot 141 och 142). Det tycks vara mer 

viktigt för den franska tidningen att länderna i Latinamerika skall kunna skapa en egen 

integration där de själva kan sätta sina normer och inte styras av neoliberala idéerna och 

följa globaliseringens trender.   

 

Påstående 1E. statliga institutioner skall säkra individuell frihet (t.ex. äganderätt och 

yttrandefrihet), har också varit ett utav de påståenden som jag ofta hittat uttryck för i de 

svenska, engelska och amerikanska artiklarna som jag studerat. Som tidigare påpekats kan 

en ”oro” över den venezuelanska statens bristande förmåga att garantera de politiska fri 

och rättigheterna utläsas i vissa artiklar. I fotnot 151 exemplifieras detta genom ett citat ur 

tidningen The New York Times som handlar om hur Chávez hotar att fängsla människor 

och ta ifrån dem deras affärsrörelser om de bryter mot de priskontroller som införts, 

samtidigt som dessa kontroller har gjort det nästan omöjligt för ägarna att kunna hålla liv i 

sina rörelser (se fotnot 148 och 151). Detta är ett tydligt tecken på neoliberalistiska 

värderingar.  

 

Som jag tidigare klargjort finns denna typ av värderingar som tas upp i stycket ovan 

närvarande i samtliga svenska, engelska och amerikanska tidningar, dock till störst del i 

The New York Times. Det är bara i den franska tidningen Le Monde Diplomatique som 

de är helt frånvarande. Istället sprider man ett budskap om att orättvisor och 

marginaliserande som till exempel kommit genom kapitalismen måste bekämpas (se 

fotnot 152 och 153). Detta talar emot att Le Monde Diplomatique skulle stå för 

neoliberalistiska värderingar.  

 

  

1 O. Välfärdsstaten är ett negativt fenomen och 1P. Statliga interventioner är en negativ 

företeelse, är båda ämnen som diskuterats i samtliga tidningar. Dock inte alltid på 

liknande sätt. De svenska, engelska och amerikanska artiklarna poängterar hur fel sociala 

reformer kan slå, och då framför allt de som Chávez administration format (se fotnot 175 

– 179). Även här har dessa tidningar en tydlig dragning mot neoliberalismen då det 
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diskuteras att t.ex. priskontrollerna resulterar i att producenterna inte längre har råd att 

producera och när affärerna saknar varor utvecklas istället en informell marknad. Det hela 

bygger på att det argument som är 1Q. i analysverktyget, -staten kan inte hantera all 

information som finns på marknaden. Diskussionen om välfärdsstaten och de sociala 

reformerna är besläktad med den om de statliga interventionerna eftersom det i grund och 

botten handlar om samma sak, staten har en för stor roll i individernas liv.  

 

Le Monde Diplomatique är återigen den tidning som skiljer sig från de övriga. Här hittar 

man en mycket mer positiv inställning till statliga interventioner, välfärdsstaten och de 

sociala reformer som hör till den. Istället för att se liberalismen som en lösning på de 

problem som Venezuela står inför ser man snarare liberalismen som orsak till problemen 

(se fotnot 185 – 187). Artiklarna är uttalat mot de liberala idéer som kan hittas i 

Latinamerika och kallar dem för fundamentala. Le Monde Diplomatique är tydligt emot 

de neoliberalistiska värderingarna även i denna fråga.   

 

Ett annat ämne som är mycket uppmärksammat, där samtliga tidningar går emot den 

neoliberalistiska ideologin (vilket också är anledningen till att det inte syns i tabell 1 i 

bilagan) är diskussionen om demokratin. Påståendena 1H, 1I, 1J, 1K och 1L i 

analysverktyget handlar alla om demokrati på ett eller annat sätt. De uttrycker en viss 

misstro mot demokratin och det ses som en föråldrad och godtycklig styrelseform. 

Samtliga tidningar, svenska, engelska, amerikanska och franska står bakom det 

demokratiska styret till fullo. Trots alla tidningars positiva syn på det demokratiska 

styrelsesättet kan ändå stora skillnader mellan den franska och de andra tidningarna 

identifieras. De svenska, engelska och amerikanska artiklarna menar att Chávez är en 

odemokratisk ledare ( se fotnot 143 och 144) och inte allt för sällan jämförs Chávez med 

länder som Kuba, Vitryssland, Ryssland och Iran där demokratin kan ifrågasättas (se 

fotnot 119 – 124) eller med 1900-talets kommunism (se fotnot 126).  

 

Artiklarna i Le Monde Diplomatique är också positiva till demokratiska värderingar, men 

de ser till skillnad från de övriga tidningarna på Chávez och hans politik som demokratisk. 

Här utmålas Chávez anhängare som offer då de röstat fram sin president på demokratiskt 

vis bara för att sedan se världens medier döma ut demokratin i landet (se fotnot 145 – 

147).  
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Även här görs jämförelser med 1900-talets socialism men med ett annat bakomliggande 

syfte. Le Monde Diplomatique är inte ute efter att kritisera socialismen varken då eller nu 

utan menar istället att Chávez kan ha hittat nya vägar för att den skall lyckas (se fotnot 

128 – 129). Vare sig artiklarna argumenterar för att Chávez upprätthåller de demokratiska 

värdena eller inte så råder det samförstånd i att demokratin är det mest legitima och 

eftersträvansvärda styrelsesättet. Det visar att igen av tidningarna går så långt i sin 

neoliberalism att man förespråkar den typ av styre som tas upp i teorikapitlet (se fotnot 78 

– 85). 

  

4.2 Syn på individen 

Den dimension som diskuteras minst i artiklarna var dimension 2, individen. Tidningarna 

Dagens Nyheter och The Wall Street Journal var flitigast att rapportera om saker som 

hörde till denna dimension men även där var det sparsamt.  

 

Det påstående som uppmärksammades mest i denna dimension är 2H. Individens frihet 

och handlingsutrymme skall alltid gynnas. Uttryck för detta påstående hittades i samtliga 

tidningar (dock väldigt få gånger) utom den franska (se nedan). Påstående 2H. visar sig 

ibland i artiklarna i form av argumentation för äganderätten i samband med att 

privatisering och nationalisering diskuteras (se fotnot 171 och 172) men också då ämnet 

statliga interventioner tas upp. Det bästa exemplet kommer ur The Financial Times och 

det handlar om det förbud mot alkohol som Chávez införde under påsken 2007 (se fotnot 

181 och 182). Artikeln är klart negativt inställd till det ingrepp i medborgarnas privatliv 

som beslutet innebär vilket är en klar neoliberalistisk tanke.      

 

När det gäller fri och rättigheter intar Le Monde Diplomatique som ovan påpekats en 

särställning. Tankar om att dessa fri och rättigheter skall försvaras hittas mycket sällan 

och då endast när tidningen citerar oppositionen i Venezuela (se fotnot 155). Det skulle 

kunna betyda att tidningen tycker att dessa tankar är viktiga att publicera för att man delar 

dem, vilket i så fall skulle vara ett neoliberalistiskt inslag. Det är dock inte troligt att så är 

fallet. Oftare framhåller skribenterna vikten av att ett samhälle skall vara rättvist. Tankar 

om att det är fel att endast en liten del av befolkningen skall få ta del utav landets 

rikedomar samtidigt som stora delar av befolkningen lever i stor fattigdom är istället ett 

tecken på att neoliberalismen inte finns närvarande i denna diskussion. Här är jämlikheten 
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och inte individens frihet det viktigaste. Dessa åsikter som är inriktade på kollektivet 

istället för individen strider klart mot den neoliberalistiska ideologin. 

 

4.3 Syn på ekonomin 

Den tredje dimensionen är den dimension som är mest uppmärksammad i artiklarna. Som 

kan ses i bilagan har de flertalet av tidningarna haft med de flesta påståendena från den 

tredje dimensionen. De påståenden som har fått störst utrymme är dock 3A. Det skall råda 

fri marknad, fri handel och kapitalistisk ekonomi, 3C. Fri rörlighet av kapital mellan 

sektorer, regioner och länder bör eftersträvas och 3L. Nationaliserad ekonomi leder till 

ineffektivitet och slöseri med skattebetalarnas pengar.  

 

Det är väldigt vanligt att det argumenteras för saker som en fri marknad, fri handel, och 

kapitalistisk ekonomi (se fotnot 161) vilket är uttryck för 3A. Chávez anses inte kunna 

lösa Venezuelas problem med sin politik. I artiklarna hävdas istället att lösningen är 

konkurrens och fri handel på såväl en nationell som en internationell liberaliserad 

marknad (se fotnot 162 – 164) vilket talar för argument 3C. Detta sätt att resonera kring 

marknaden kommer ur själva grunden i den neoliberalistiska ideologin och är därför en 

stark indikator på att neoliberalismen är närvarande i diskussionen. 

 

Inte helt oväntat är artiklarna från Le Monde Diplomatique av en annan uppfattning än de 

övriga artiklarna vad gäller lösningen på Venezuelas ekonomiska problem.  Den höga 

inflationen är ett utav Venezuelas dilemman som kommenteras i samtliga tidningar som 

undersökts. Överallt ses den som ett stort problem men där de svenska, engelska och 

amerikanska artiklarna vill möta problemet med liberala medel (se fotnot 189 – 191) anser 

Le Monde Diplomatique att det inte beror på den socialistiska politiken utan på den gamla 

politiska kulturen (se fotnot 192 och 193). 

 

I de svenska, engelska och amerikanska artiklarna förespråkas, som jag ovan konstaterade 

den fria handeln på den fria marknaden (se fotnot 163 och 164) men i den franska 

tidningen talar man istället om fair trade som något önskvärt. Alba hyllas för sin rättvisa 

handel och precis som tidigare värdesätter man kollektivet istället för den individuella 

friheten (se fotnot 165 och 166).    

 

 50



Då de flesta artiklar är positivt inriktade till fri handel, fri marknad och en del även 

uttrycker ett starkt stöd för äganderätten, som hör till påstående 3M. är det inte så 

förvånande att den nationalisering som pågår i Venezuela anses vara problem för 

ekonomin (se fotnot 169 – 172). Påstående 3L. handlar om den negativa inverkan som 

nationaliseringarna anses ha på ekonomin och det är utan tvekan det påståendet som oftast 

har framkommit i artiklarna.  

 

Le Monde Diplomatique har en motsatt uppfattning när det gäller nationalisering och 

privatisering. De ser inte nationaliseringen som ett hot på samma sätt som de övriga 

tidningarna, men uttrycker istället oro över att privatiseringen har gått för långt ( se fotnot 

173 och 174). Lika mycket som Le Monde Diplomatique intar en icke neoliberalistisk 

ställning i denna fråga så står de övriga tidningarna återigen på den neoliberalistiska sidan.     

 

Enligt Le Monde Diplomatique utnyttjar USA och även i viss mån Europa sina starka 

ställningar när avtal skall slutas och tvingar på Latinamerika sin ”ultra-liberalism”. Den 

anses i förlängningen ha gjort den ekonomiska situationen svårare i Venezuela (se fotnot 

135 – 137) men det är inte bara Le Monde Diplomatique som diskuterar den fattigdom 

som många i Venezuela lever i. De flesta utav de svenska, engelska och amerikanska 

artiklarna menar att problemet med fattigdomen bara kan lösas med liberala metoder (se 

fotnot 156 och 157) vilket tyder på neoliberalism. Det är dock intressant att en utav 

artiklarna i The Wall Street Journal i frågan om fattigdom har intagit en mellan position 

mellan Le Monde Diplomatique och de övriga tidningarna på den neoliberalistiska skalan. 

Man menar att fri handel och en kapitalistisk ekonomi knappast är det som först tilltalar de 

allra fattigaste människorna utan att det behövs åtgärder för att hantera de sociala 

problemen i världen för att man skall kunna sprida de liberala tankarna vidare.      
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4.4 Sammanställning av de olika dimensionerna 

Det är inte helt enkelt att dra slutsatser utifrån studien. När de olika dimensionerna har 

analyserats var för sig kan helhetsbilden framstå som ganska svårtolkad och diffus.  

 

För det första ger inte de tre dimensionerna samma bild av hur stor del av debatten som 

kan förstås genom den neoliberalistiska ideologin. I den tredje dimensionen, där den 

neoliberalistiska ekonomiska teorin avhandlas är de flesta påståenden representerade i de 

flesta tidningar. Det är utan tvekan den dimension som har varit mest närvarande under 

studien av artiklarna. Den andra dimensionen som innehåller påståenden som rör 

individen har inte alls varit lika frekvent återkommande i artiklarna och av tabellen i 

bilagan att döma har detta ämne nästan inte berörts alls utifrån den neoliberalistiska 

ideologin. Den första dimensionen där påståendena angående staten har samlats hamnar 

mitt emellan de andra två dimensionerna. Anledningen till att resultaten ser så olika ut 

beroende på vilken dimension man undersöker är inte att tidningarna har visat upp en 

annan syn på individen eller på staten som kan härledas till någon annan ideologi. 

Anledningen är istället det faktum att artiklarna varit mest inriktade på den ekonomiska 

delen. Det kanske inte är så förvånande då den neoliberalistiska ideologin i mångt och 

mycket är en ekonomisk ideologi.  

 

De olika artiklarna har under studiens gång varit relativt lika. Med det menar jag att deras 

författare har resonerat på liknande sätt, varit intresserade av samma ämnen (mest inom 

den ekonomiska dimensionen) och de flesta idéer och tankar jag stött på kan förstås ur ett 

neoliberalistiskt perspektiv. Det är bara artiklarna från den franska tidningen Le Monde 

Diplomatique som har utmärkt sig. Här kunde väldigt få uttryck för den neoliberalistiska 

teorin hittas. Till skillnad från de övriga artiklarna berodde det inte på att tidningen avstod 

från att diskutera ekonomi, stat eller individ utan att artiklarna istället sympatiserade med 

den socialistiska ideologin. Min tanke med uppsatsen var dock inte att analysera 

tidningarna var för sig, utan att titta på hela materialet och därefter svara på syftet: till 

vilken grad omvärldens debatt om Chávez socialistiska politik kan förstås utifrån den 

neoliberalistiska ideologin.  
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5. Slutsats 
Den övergripande forskningsfrågan som jag ställde i början av uppsatsen var: Präglas 

den internationella diskussionen om Chávez socialistiska politik utav neoliberalistiska 

värderingar? Efter att jag analyserat artiklarna utifrån analysverktyget har jag kommit 

fram till att svaret på den övergripande forskningsfrågan är att den internationella 

diskussion om Chávez socialistiska politik präglas av den neoliberalistiska ideologin och 

då främst ur ett ekonomiskt perspektiv.  

 

Uppsatsens syfte var att undersöka till vilken grad kan omvärldens debatt om Chávez 

socialistiska politik förstås utifrån den neoliberalistiska ideologin. Utifrån mitt material 

och mitt analysverktyg står nu det klart att artiklarna till hög grad kan förstås utifrån den 

neoliberalistiska ideologin.  

 

Även om det är den ekonomiska delen som har fått störst utrymme i artiklarna så har det 

överlag inte funnits några tecken på några andra tankar angående staten eller individen. 

Det är på grund av detta faktum och att den neoliberalistiska ideologin till stor del är 

uppbyggd på ekonomiska idéer som jag bygger min slutsats. Jag vill dock påpeka att 

analysverktyget också har gjort det tydligt att inte hela den neoliberalistiska ideologin är 

representerad i debatten till lika hög grad.   

 

Detta innebär att det tycks finnas stöd för hypotesen, att den internationella diskussionen 

om Chávez socialistiska politik till hög grad kan förstås utifrån neoliberalistiska 

värderingar, som jag ställde upp i avsnittet 1.2 Syfte och forskningsfrågor.   
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6. Reflektioner 
Resultatet utav denna studie visar, som ovan kan ses, att omvärldens debatt till hög grad 

kan förstås utifrån den neoliberalistiska ideologin, men det var som jag har påpekat inte 

helt lätt att dra slutsatsen att så var fallet. Jag har redan diskuterat problematiken med att 

den ekonomiska dimensionen var överrepresenterad i artiklarna. Samtidigt som vissa delar 

av ideologin inte var representerade speciellt mycket i artiklarna så kunde jag inte säga att 

artiklarna inte till en hög grad kunde förstås genom den neoliberalistiska ideologin. Detta 

eftersom min uppfattning var att alla artiklar utom de franska nästan enbart var uppbyggda 

på neoliberalistiska tankar. Jag hade förväntat mig en mer jämn fördelning mellan de tre 

dimensionerna men under mitt arbete att sätta mig in i den neoliberalistiska ideologin blev 

det ganska snart klart att det är i ekonomidimensionen som den största delen av 

neoliberalismens ligger. Med tanke på att många av tidningarna också har ett stort 

ekonomiskt intresse var det ändå ganska väntat att fördelningen mellan dimensionerna 

blev som den blev. Trots att jag bara har undersökt en liten del av hela den internationella 

debatten visar mina resultat ändå på samma tendenser som andra forskare hävdar. Det vill 

säga att neoliberalismen idag är en ledande politisk trend. Det stärker mina resultat även 

då jag bara använt mig utav sex tidningar och ca 50 artiklar. Andrew Gamble konstaterade 

till exempel denna ledande ställning för neoliberalismen men han påpekade också att den 

kan vara svår att hitta i sin renaste form. Kanske kan det vara en förklaring till att inte alla 

dimensioner hade lika stort utrymme i artiklarna.  

 

De problem som jag mötte på under uppsatsens gång hade mest med insamlingen utav 

materialet att göra. Som jag berättat om i metoden så var det inte lätt att få tillgång till alla 

tidningar som jag behövde och när jag väl fick tag på artiklarna från Le Monde 

Diplomatique insåg jag att den bara gavs ut en gång i månaden. Om jag hade kunna läsa 

franska eller om jag hade haft någon som skulle kunnat översätta artiklarna åt mig skulle 

jag antagligen valt att analysera dagstidningen Le Monde istället.  

 

Vad har då mina val haft för betydelse för resultatet? Jag upptäckte ganska snart att den 

socialistiska tidningen Le Monde Diplomatique skilde sig mer från de andra tidningarna 

än vad jag hade trott. Det betyder att jag antagligen hade fått ett annat resultat om jag hade 

inkluderat ett större antal socialistiska tidningar i mitt urval. Jag hade också fått ett annat 

resultat om jag inte hade haft med någon socialistisk tidning. Det är dock viktigt att 
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påpeka att det inte hade varit representativt för populationen om det inte hade funnits 

representanter för såväl socialistiska, liberala som konservativa tidningar och det var vad 

jag försökte åstadkomma.  

 

Ett förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att göra en kvantitativ textanalys där ett 

stort antal artiklar skulle studeras. Detta för att undersöka om de tendenser som jag har 

upptäckt när jag genomfört min studie på ett litet antal artiklar finns där när 

undersökningen blir större. Det skulle i detta fall vara extra viktigt att alla tidningar 

representerades utav lika många artiklar eftersom det skulle bli en kvantitativ analys. Det 

skulle betyda att jag skulle vara tvungen att byta Le Monde Diplomatique till en annan 

fransk tidning som har ett större utbud av artiklar. Det skulle också betyda att jag 

antagligen skulle behöva hjälp med översättningen av det franska språket om jag inte 

skulle kunna hitta ännu en fransk tidning på engelska.  

 

 Jag tycker att det är intressant att notera att trots att neoliberalismen hade en stor närvaro i 

diskussionen, går ingen av artiklarna så långt att de kopplar sin syn på demokrati till 

neoliberalismen. Jag trodde inte att den neoliberalistiska synen på demokrati skulle få ett 

stort utrymme i artiklarna men kanske att det skulle diskuteras lite mer då nationalstaten i 

och med globaliseringen har fått en annorlunda roll. Thörn diskuterar i sin bok 

Globaliseringens dimensioner om nationalstatens ställning och han menar att det finns 

argument i dagens globaliserade värld som talar såväl för som emot att nationalstaten har 

försvagats.193 Hur det än är med den saken konstaterar han att nationalstaten har fått en 

förändrad karaktär. Det råder en ny maktgeografi och vissa delar av staten (t.ex. 

centralbankerna) har fått en starkare ställning. Detta visar enligt Thörn att ”nationalstaten 

fortlever, men får nya betydelser mot bakgrund av en ny global kontext”.194 I avsnittet där 

jag behandlar tidigare forskning tar jag upp boken Globalization and institutions av Djelic 

och Quack. Även de konstaterar likt Thörn att världsordningen har förändrats från att vara 

uppbyggd på självständiga stater till att bestå av privata, offentliga, lokala, nationella och 

globala aktörer som befinner sig i ett nätverk av interdependens. De menar också att denna 

interdependens och utsuddning av nationella gränser medför en risk att de som inte följer 

de internationella normerna (som för tillfället alltså är baserade på neoliberalistiska 

värderingar) riskerar att bli exkluderade. Jag kan inte låta bli att fråga mig själv: Finns det 

                                                 
193 Thörn, H., Globaliseringens dimensioner, Atlas, 2004, sid. 42 ff 
194 Thörn, H., A.a. 2004, sid. 51 
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i och med denna interdependens som neoliberalismen och globaliseringen innebär 

utrymme för stater och aktörer att gå sin egen väg eller måste alla vara lika? Måste alla 

följa den neoliberalistiska hegemoniska normen och spela spelet på samma sätt? Finns det 

utrymme kvar för neoliberalismens hjärtefråga: mångfald och individualism? David 

Harvey skriver det så här: ”The freedom of the masses would be restricted in favour of the 

freedoms of the few”195.  

 

Som jag tidigare diskuterat var det en tidning som stack ut och skilde sig från de övriga. 

Att det var Le Monde Diplomatique var kanske inte så förvånande med tanke på att de 

själva skriver att de står för socialistiska värderingar men jag tycker också att det är värt 

att notera att tidningen är fransk. Under den våren 2007 fick Frankrike en ny president och 

en ny regering. Nicolas Sarkozy, som tidigare varit inrikesminister, tillträdde 

presidentbefattningen den 16 maj i år.196 Hans seger följdes av ett antal mindre 

sammandrabbningar men franska medier analyserade valresultatet som att den franska 

befolkningen ville ha en snabb och tydlig kurs ändring.197 Sarkozy tillhör högerblocket 

men under en lång tid har Frankrikes politiker fört en politik baserad på starkt statligt 

inflytande.198 Även Sverige har en historia av socialistiska värderingar. Vi använder oss 

till exempel av den socialdemokratiska välfärdsstatsmodellen, vilken i korthet innebär att 

staten är huvudaktör, att bidragen är höga och att medborgarskap är det enda kravet för att 

få åtnjuta välfärden.199 Frankrike sorteras in i den konservativa välfärdsstatsmodellen200 

men under årens gång har landets politik ändå till stor del haft socialistiska inslag och 

värderingar som Sverige. Den franska staten har gett omfattande stöd till den franska stål- 

och bilindustrin. Under 1980-talet satsades också finansiellt stöd till företag inom till 

exempel data och flygindustrin. Frankrike har också varit ett utav de länder i Europa som 

har haft störst statlig sektor.201 Med det i baktanken är det kanske inte heller så konstigt att 

den tidning som utmärker sig som mer socialistisk än de andra faktiskt kommer från 

Frankrike. 

 

                                                 
195 Harvey D., A.a. 2007, sid. 70 
196 Landguiden, Frankrike, Aktuell politik, utskrivet 2007-08-17 
197 Larsson, L., ”Franska pressen: mandat för kursändring”, Dagens Nyheter, 2007-05-07, utskrivet 2007-08-17 
198 Landguiden, Frankrike, Aktuell politik, utskrivet 2007-08-17 
199 Denk T., Staten som trensfererare – komparativ studie om statliga transfereringssystem, Karlstad University 
Studies 2000:24, 2000, sid. 45 
200 Denk T., A.a. 2000, sid., 38 
201 Landguiden, Frankrike, Ekonomi, utskrivet 2007-08-17 
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På vilken sida man än ställer sig gällande kampen mellan liberalism och socialism får 

diskussionen inte blandas ihop med den som förs angående Chávez metoder och huruvida 

han är demokratisk eller inte. Precis som Le Monde Diplomatique påpekar måste 

omvärlden respektera folket och deras valresultat även om inte den ideologiska 

uppfattningen delas. Så länge det inte förekommer övergrepp och brått mot mänskliga 

rättigheter måste vi acceptera medborgarnas vilja. Historien har dock visat att 

utvecklingen från demokrati till diktatur kan gå fortare än man tror och exemplet 

Zimbabwe vittnar om hur farligt det kan bli när de statliga interventionerna blir för stora i 

ett land. Robert Mugabe är landets president och sedan han gjorde förändringar i 

grundlagarna för att öka presidentens makt är han den enda som har innehaft positionen. I 

det senaste valet blev han hårt kritiserad av omvärlden för att han på ett våldsamt sätt 

tryckt ner oppositionen. Mugabe tillhör det socialistiska partiet Zimbabwe African 

National Union – People´s Front, även kallat ZANU – PF. I rättvisans och jämlikhetens 

namn genomförde han en jordreform i början av 2000-talet. Den gick ut på att omfördela 

jordbruksmarken från de vita människorna som ägde de stora gårdarna till de svarta 

småbönderna. Reformen fick en blodig karaktär då den genomfördes genom vräkningar, 

hot, misshandel och ett tiotal mord på de vita markägarna.202  

 

Jag tror att USA och alla andra aktörer som vill stärka liberalismen och den liberala 

demokratin måste lära sig att lyssna. Francis Fukuyama resonerar i samma bana i artikeln 

Keeping up with the Chavezes  från The Wall Street Journal. 

 
If the U.S. wants to support liberal democracy around the world, it needs to start  
thinking seriously about a well-designed social agenda that will appeal to the poor. 
There is both an inherent and an instrumantal reason for this. In itself, the world´s 
poor desperately need help, and have often been ill-served by the interventions of 
well-intentioned outsiders. And if true supporters of liberal democracy and free 
markets are ever to compete successfully with the Islamists and populists of the   
world, they need to have a social agenda that gives some hope not just to the  
middle-class and educated, but to those who are isolated and excluded as well.  
Above all, we need to stop seeing this issue through the old left – right ideological 
lens of American domestic politics, and recoginze that our influence is dependent  
in large measure on our ability to offer people around the world what they want, 
and not what we think they should want.203

 

Jag håller med Francis Fukuyama. Kanske har kampen mellan höger och vänster präglat 

den internationella politiska arenan allt för länge. Kanske är det hög tid att fundera över 

                                                 
202 Landguiden, Zimbabwe, Aktuell politik och Historia, utskrivet 2007-08-17 
203 Fukuyama F., ”Keeping Up With the Chavezes”, The Wall Street Journal, 2007-02-01,  
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vad vi kan lära oss från de båda sidorna. Om vi i västvärlden inte börjar anpassa den hjälp 

som vi erbjuder u-länder och utsatta människor världen över till vad dessa människor 

faktiskt behöver och vill ha, kommer vi aldrig kunna konkurrera med populistiska ledare. 

Då låter vi dem få en roll som påminner om den som Chávez har idag. Han har lyssnat till 

vad hans folk vill och behöver och i gengäld ser många av dem honom som en förebild 

eller en far. Uttalande som ”Förr var jag blind. Nu ser jag allt mycket klarare, […] Tack 

Herr president!”204 och ”Jag älskar verkligen Chávez. Han är en förebild för mig – faktiskt 

nästan som en far.”205 är inte ovanliga när man läser om honom. Att en ledare får en roll 

som påminner om den som Chávez har kan få allvarliga konsekvenser. I artikeln ”Högt 

pris för minskad fattigdom” intervjuas en venezuelansk kvinna som inte är en 

Chávezanhängare. Hon vittnar om oliktänkandes situation. 

 
Hon vill inte uppge sitt namn av rädsla att inte få delta i kvällsundervisningen 
om det kommer ut att hon är kritisk mot Chávez. Denna oro, välgrundad eller ej 
är ett återkommande tema bland dem som inte sympatiserar med presidenten. 
[…] det säger en del om det sociala tryck som oliktänkande upplever.206

 

Klimatet som beskrivs i citatet ovan är knappast stimulerande för demokratin. Det kan 

sluta med att ingen ifrågasätter Chávez politik, kanske för att ingen vågar. 

 

För över två tusen år sedan var diskussionerna om de statliga ingreppen långt mer 

filosofiska. Det handlade om idealstater och artificiella situationer. Idag är de högst 

värkliga och denna uppsats har varit ett försök att förstå dagens internationella debatt 

angående jämlikhet, frihet och statliga interventioner. Syftet är uppfyllt men jag lämnar en 

debatt som är brännande het och högst aktuell. Det är tydligt på vilken sida majoriteten av 

aktörerna på den internationella politiska arenan står idag men jag vågar säga att 

diskussionen som Sokrates och Aristoteles startade en gång för länge sedan är långt ifrån 

avslutad.     

 

 

 

                                                 
204 ”Chávez – revolutionären”, Svenska Dagbladet, 2006-07-09 
205 Gustafsson E., ”Högt pris för minskad fattigdom”, Dagens Nyheter, 2007-01-26  
206 Ibid. 
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- www.landguiden.se, Zimbabwe, Historia 

- www.ne.se, sökord: förintelsen 
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De olika människor som intervjuats i artiklarna ger en mångfacetterad bild utav Hugo 

Chávez. Vissa framställer honom som en diktator samtidigt som hans anhängare beskriver 

honom på ett liknande sätt som nedan: 

 
Who am I to question the second Liberator of the Republic, 
the messiah God sent to save the people?207

   

Med hjälp av tabellerna nedan blir det lättare att få en bättre uppfattning om vad som 

egentligen uttrycks i artiklarna.  

 

Tabellerna är gjorda efter analysschemat och de tre dimensionerna staten, individen och 

ekonomin. Tabell 1 redogör för staten, tabell 2 redogör för individen och tabell 3 redogör 

för ekonomin. Bokstäverna A, B ,C etc. står för de olika påståendena som hör ihop med 

respektive dimension.208 Siffrorna står för i hur många artiklar i de olika tidningarna som 

jag har hittat uttryck för de olika påståendena.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
207 Artikel 4: The Economist 
208 Se avsnittet 2.2 Analysinstrument för att koppla samman bokstäverna från de tre dimensionerna med 
respektive påstående.  
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Tabell 1. Dimension 1, staten. 

 
Dim. 1 

Staten 

Dagens 

Nyheter 

The Wall Street 

Journal 

The New York 

Times 

The Economist The Financial 

Times 

Le Monde 

Diplomatique 

A.   1 

B.  1  

C. 1 2 2 1 

D. 1 1  

E. 1 1 4 1 1 

F.  1  

G.   

H.   

I.   

J.   

K.   

L.   

M.  3  1 

N.   

O. 1 2 3 2 

P. 4 5 5 3 8 

Q.  1 1 4 
Summa 8 12 15 9 17 1 

 
Tabell 3. visar i hur många artiklar som jag hittat uttryck för de olika påståendena från analysverktygets 
dimension nummer 3. 
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Tabell 2. Dimension 2, individen. 

 
Div. 2 

Individen 

Dagens  

Nyheter 

The Wall Street 

Journal 

The New York 

Times 

The Economist The Financial 

Times 

Le Monde 

Diplomatique 

A. 1      

B. 1 1     

C.       

D.  1    1 

E.       

F.       

G. 1 1     

H. 3 1 1 1 1  
Summa 6 4 1 1 1 1 
 
Tabell 2. visar i hur många artiklar som jag hittat uttryck för de olika påståendena från analysverktygets 
dimension nummer 2. 
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Tabell 3. Dimension 3, ekonomin. 

 
Div. 3 

Ekonomin 

Dagens  

Nyheter 

The Wall Street 

Journal 

The New York 

Times 

The Economist The Financial 

Times 

Le Monde 

Diplomatique 

A. 3 6 7 5 7  

B. 2 2 3 2 7  

C. 4 4 4 3 5  

D.  3 4 1 4  

E.  2 3 2   

F. 2  2 1 1  

G. 1 1 2 1 2  

H. 1 3 3 2 3 1 

I.       

J.  1 2 1 1  

K. 1 2 1  1 1 

L. 5 3 4 7 8 1 

M. 4 4 1 1 2  

N. 1 2 1 2 1  

O. 1      

P. 1      
Summa 26 33 37 28 42 3 

 
Tabell 3. visar i hur många artiklar som jag hittat uttryck för de olika påståendena från analysverktygets 
dimension nummer 3. 
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