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Abstract 

In this thesis the relationship between socioeconomic equality and democratic 
consolidation is evaluated through a case study of Bolivia. The country is one of 
the poorest in the Latin American region and has suffered a large degree of 
socioeconomic inequality. The country ended the transition to democracy in 1985 
and has since then met challenges in consolidating the democracy and create 
stable political, economical and societal instututions.   

A theoretical framework consisting of the theory Democratic Viability and 
additional work of Robert Dahl, Axel Hadenius and Larry Diamond is used to 
discuss and define democratic consolidation and socioeconomic development. 
With the help of the theoretical framework and the method Process Tracing the 
Law of Popular Participation that was implemented in Bolivia in 1994 is 
analyzed. The application of the theoretical framework, through the method of 
Process Tracing shows how political, economical and societal forces in the society 
can interact and oppose each other.  

The theisis concludes, through empirical and theoretical investigations that 
socioeconomic equality creates a higher degree of popular participation which 
leads to a greater amount of legitimacy. This in turn affects the democratic 
consolidation. The lack of socioeconomic equality can thus be used as an 
explanation for the lack of consolidated democracy in Bolivia.  
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1 Inledning 

Under de senaste årtiondena har många länder i Latinamerika genomgått ett skifte 
från auktoritära regimer till mer demokratiska styrelseskick. Dessa transitioner 
ingick i vad som brukar kallas för den tredje vågen av demokratiseringar, men har 
skiljt sig åt avsevärt mellan olika länder (Diamond, 1999: 24f).  I vissa stater gick 
övergången smärtfritt, vilket resulterade i fullskaliga demokratier, där både fria 
val och en allmän respekt för civila rättigheter nu är normen. Andra länder har 
däremot mött motsättningar i demokratiseringsarbetet och präglas fortfarande av 
ostabila styrelseskick (Huber – Pribble – Nielsen – Stephens, 2006: 949). Vad 
förklarar skillnaden mellan de latinamerikanska ländernas demokratiska 
utveckling? För att besvara den frågan måste fall som genomgått demokratiska 
transitioner studeras och bakomliggande faktorer som kan påverka den 
demokratiska konsolideringen undersökas. 

På senare år har civilsamhällets betydande roll för den demokratiska 
utvecklingen i allmänhet, och den demokratiska konsolideringen i synnerhet ofta 
betonats (Boussard, 2003:72). Tanken bygger på att en stabil demokrati ofta 
grundläggs hos befolkningen. Teoretiker som exempelvis Robert Putnam, har lyft 
fram civilsamhällets betydelsefulla roll när det kommer till att skapa stabila 
samhällsinstitutioner och i förlängningen en välfungerande demokrati. Grundtesen 
i detta resonemang är att det finns ett kausalt samband mellan ett välfungerande 
civilsamhälle och en stabil demokrati (Putnam, 1993: 7ff). På den 
latinamerikanska kontinenten finns det dock fall som empiriskt sett påvisar 
motsatsen. I många länder finns ett starkt civilsamhälle, trots detta saknas 
demokratisk stabilitet (Tinker Salas, 2009: 145). Detta indikerar att 
civilsamhällelig påverkanskraft i sig inte är en tillräcklig förklaring till ett lands 
demokratiska konsolidering, vilket väcker frågan om det kan finnas en annan, 
alternativ orsak.  

Latinamerika utmärker sig även som en kontinent präglad av stor ojämlikhet 
mellan människor. En liten minoritet av befolkning äger på många håll en 
majoritet av resurserna och tillgångarna medan den stora massan av befolkningen 
lever i fattigdom (Puddington, 2008: 71). Är den höga ojämlikheten mellan 
människor i Latinamerika en förklaring till att vissa länder mött svårigheter i att 
konsolidera demokratin? Eftersom ojämlikhet är ett så signifikant problem är det 
rimligt att anta att det även kan vara en förklaring till avsaknaden av demokratisk 
konsolidering. Jag vill således undersöka om det finns ett samband mellan 
jämlikhet och demokratisk konsolidering genom en fallstudie av landet Bolivia. 
Jag kommer i denna uppsats därför att studera landets demokratiseringsprocess 
utifrån ett jämlikhetsperspektiv.   
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1.1 Syfte och frågeställning 

 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om ett kausalt samband föreligger mellan 
jämlikhet och demokratisk konsolidering. Min hypotes är att ett jämlikt samhälle 
där ekonomiska och sociala resurser kommer alla medborgare till gagn förbättrar 
kvaliteten på demokratin och är en bidragande orsak till dess konsolidering. Jag 
kommer genom uppsatsen att pröva om den höga graden av ojämlikheten som 
föreligger i Bolivia, kan ha påverkat den demokratiska konsolideringsprocessen. 
Jag avser därmed att försöka vetenskapligt spåra avsaknaden av demokratisk 
konsolidering till den höga ojämlikheten i Bolivia. För att göra mitt 
forskningsområde mer konkret, och illustrera hur det kausala sambandet kan se ut, 
kommer jag att med hjälp av mina teorier att studera länkningar mellan det 
politiska, ekonomiska och sociala krafterna i samhället. 

Om hypotesen visar sig stämma kan jämlikhet ses som en bakomliggande 
orsak som kan förklara demokratisk konsolidering och generaliseras bortom mitt 
enskilda fall.  Mot bakgrund av detta är min frågeställning: 
 

 

• Hur påverkar socioekonomisk jämlikhet den demokratiska 
konsolideringsprocessen i Bolivia? 

 

1.1.1 Motivering av forskningsämne och empirisk avgränsning 

 
För att besvara forskningsfrågan genomförs en fallstudie av landet Bolivias 
demokratiska utveckling. Bolivia är en avgränsad analysenhet som utifrån det 
resonemang som fördes i inledningsavsnittet kan ses som ett typiskt 
latinamerikanskt fall. Bolivia har hållit fria och allmänna val sedan 1985, men är 
inte en konsoliderad demokrati. Enligt forskningsinstitutet Freedom House rankas 
de frihetliga, politiska och civila rättigheterna som en trea på den tiogradiga 
skalan (Freedom House). Samtidigt är landets resurser ojämnt fördelat mellan 
befolkningen vilket på senare tid lett till en ökad social oro och massprotester 
(Arocena, 2008:12). På grund av detta är Bolivia ett intressant fall att undersöka.    

För att genomföra arbetet tas befintliga teoribildningar inom jämlikhets- och 
demokratiforskningen till hjälp. Därigenom når forskningsproblemet en hög grad 
av inomvetenskaplig relevans och knyter an till forskningens krav på 
kumulativitet. Samtidigt kan forskningsproblemet sägas vila på kontraintuitiva 
grunder eftersom befintlig teoribildning, som bland annat lyfter fram 
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civilsamhällets betydelsefulla roll för ett lands demokratiska konsolidering, inte 
helt tycks kunna förklara fallet Bolivia. Forskningsproblematiken är därför, trots 
sin klara teoristyrning, angeläget även utanför akademin och knyter således an till 
det utomveteskapliga kriteriet. Genom att undersöka om ett samband föreligger 
mellan socioekonomisk jämlikhet och demokratisk konsolidering i fallet Bolivia 
nås en högre kunskap om bakomliggande faktorer till ett lands demokratisering. I 
förlängningen kan detta även leda till att forskningsproblemet kan generaliseras 
bortom det enskilda fallet (Teorell – Svensson, 2007: 18f). 

Fallstudien avgränsas tidsmässigt till perioden efter år 1985 och fram till idag, 
där tyngdpunkt läggs vid den demokratiska processen under 1990-talet. Under 
mitten på 1980-talet demokratiserades Bolivia och landets konsolideringsprocess 
tog därmed vid (Whitehead b, 2001: 28f). Under 1990-talet genomfördes många 
politiska, sociala och ekonomiska reformer i landet (Barr, 2005:80). Eftersom 
uppsatsen syftar till att undersöka om den socioekonomiska jämlikheten har 
påverkat den demokratiska konsolideringen genom att studera länkningar mellan 
politiska, ekonomiska och sociala krafter i samhället lämpar sig denna tidsperiod 
bra.  

Vidare avgränsas studien även när det gäller jämlikhetsbegreppet. Jag kommer 
att skilja mellan etnisk och socioekonomisk jämlikhet och är i denna uppsats 
mestadels intresserad av att undersöka det senare av dessa två. Samtidigt är jag 
medveten om att klyftor i en befolkning sällan skapas på enbart socioekonomiska 
eller etniska grunder utan ofta tenderar att vara sammanfallande (Hadenius, 
2006:46). För denna uppsats är det dock mer intressant med en inriktning på den 
socioekonomiska jämlikhetsaspekten då politiska, ekonomiska och sociala krafter 
i samhället, snarare än kulturella studeras.  

 

1.2 Metod 

Nedan följer en redogörelse för forskningsfrågans teoretiska ansats där 
vetenskapsteoretiskt ställningstagande och metodval problematiseras. Detta kan 
beskrivas som en ram för det vetenskapliga arbetet. Därefter följer en 
metodologisk specificering där jag presenterar metoden Processpårning. Genom 
detta följer även en redogörelse av uppsatsens struktur och upplägg.   

1.2.1 Teoretisk ansats 

Vetenskaplig forskning grundar sig på ontologi, läran om verkligheten, och 
epistemologi, läran om kunskapen (Hollis, 2002:8f). Forskningsproblemet grundar 
sig på empiriska observationer av verkligheten, givet detta försöker jag belägga ett 
kausalt samband mellan socioekonomisk jämlikhet och demokratisk konsolidering 
(Esaiasson mfl., 2007:21f).  
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Forskningsproblemet angrips med hjälp av en fallstudie av Bolivia och 
därigenom studeras landets demokratiska process. Syftet är att gå på djupet i det 
enskilda fallet. Då just en process eller ett händelseförlopp ska studeras lämpar sig 
därför fallstudiemetoden, där det enskilda fallet är satt i centrum, bra som metod 
(Teorell – Svensson, 2007: 82f). Fallstudien är av förklarande natur, där svar söks 
på frågan varför Bolivia inte är en konsoliderad demokrati. Utvecklingen i landet 
studeras för att på så sätt belägga den socioekonomiska jämlikhetens 
förklaringskraft. Hypotesen kommer sedan att prövas med hjälp av teorier på det 
empiriska fallet (Teorell – Svensson, 2007: 27).  

Forskningsfrågan syftar till att med hjälp av teori belägga ett kausalt samband 
mellan socioekonomisk jämlikhet och demokratisk konsolidering, därigenom 
finns en teoriprövande ambition.  För att genomföra detta krävs dock en 
djupgående analys av Bolivias demokratiska utveckling ur ett socioekonomiskt 
jämlikhetsperspektiv. Genom detta går det även att hävda att jag tillskriver den 
oberoende variabeln, socioekonomisk jämlikhet, en hög grad av tilltänkt 
förklaringskraft och därigenom skulle kunna ha en teoriutvecklande ambition.   

Det metodologiska dilemmat mellan teoriprövning och teoriutveckling 
beskrivs av Teorell och Svensson som antingen en hypotetisk-deduktiv metod 
eller som en abduktion (Teorell – Svensson, 2007:50f). Hypotetisk-deduktiv 
metod går ut på att spåra empiriska konsekvenser ur en teoribildning. Därefter 
testas denna teoretiska tankegång genom en empirisk studie. Med andra ord görs 
ett teoretiskt antagande som sedan testas på verkligheten (Teorell – Svensson, 
2007: 50). Abduktion vilar på samma resonemang som den hypotetisk-deduktiva 
metoden men istället för att först konstruera en teoretisk hypotes tar man sin 
utgångspunkt i ett empiriskt förhållande som därefter prövas mot teorin (Teorell – 
Svensson 2007:51f). Min forskningsfråga grundar sig på en empirisk observation. 
Många länder i Latinamerika inte är fullt konsoliderade demokratier. Kontinenten 
lider samtidigt av en hög grad av socioekonomisk ojämlikhet. Utifrån denna 
observation konstrueras hypotesen om variablernas samband. Därför kan 
forskningsfrågan sägas vara sprunget ur en abduktion och främst ha teoriprövande 
ambitioner. Eftersom det inte finns någon solklar gränsdragning mellan 
teoriprövande och teoriutvecklande forskningsambitioner är det dock viktigt att ett 
kritiskt resonemang gällande teoretisk ansats förs eftersom metodvalet i stor 
utsträckning bestämmer uppsatsens riktning (Teorell – Svensson, 2007:48f). 

1.2.2 Processpårning 

Eftersom hela den demokratiska processen i Bolivia sedan år 1985 studeras i syfte 
att spåra en specifik orsak som påverkar landets demokratiska konsolidering 
lämpar sig metoden Processpårning väl att tillämpa. Processpårning innebär att 
observerbara mellanliggande variabler i processen studeras, en så kallad inom-
fallsanalys genomförs (George - Bennett, 2005: 223). Process spårning kan ses 
som en slags beskrivning av ett händelseförlopp där mer konkreta och 
observerbara variabler, som tyder på att den ursprungliga förklaringsteorin 
stämmer identifieras. Med hjälp av processpårning går man bakåt i historien och 
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letar efter belägg för att givet en viss variabels förekomst, inträffade något annat 
(Teorell – Svensson, 2007: 247).  

Detta innebär att Bolivias demokratiska utveckling studeras i syfte att finna 
belägg för att den oberoende variabeln, socioekonomisk jämlikhet, faktiskt har 
påverkat den demokratiska konsolideringen. Jag tar med andra ord min 
utgångspunkt i Bolivias okonsoliderade demokrati och letar efter bevis för att den 
socioekonomiska ojämlikheten har orsakat den. Mer konkret ses politiska, 
ekonomiska och sociala krafter i samhället som mellanliggande analysenheter. 
Det är genom att studera länkningarna mellan det politiska, ekonomiska och 
sociala krafterna som det kausala sambandet mellan socioekonomisk jämlikhet 
och demokratisk konsolidering kan illustreras. Dessa tre analysenheter kan även 
ses som en genomgående struktur i uppsatsen.  

I kapitel två presenteras en teoretisk diskussion av begreppen demokratisk 
konsolidering och socioekonomisk jämlikhet, där olika teoretiska infallsvinklar 
belyser begreppen. Detta mynnar ut i teoretiska definitioner av demokratisk 
konsolidering och socioekonomisk jämlikhet. Därefter följer kapitel tre som är 
uppsatsens teoretiska ramverk. Med hjälp av detta specificeras hur det politiska, 
ekonomiska och sociala krafterna kan förstås utifrån begreppen socioekonomisk 
jämlikhet och demokratisk konsolidering. Det teoretiska ramverket kan även ses 
som en teoretisk processpårning där sambandet mellan socioekonomisk jämlikhet 
och demokratisk konsolidering utreds. I kapitel fyra följer en empirisk redogörelse 
av Bolivias demokratiska konsoliderings process där tonvikt läggs på att empiriskt 
förklara den politiska, ekonomiska och sociala utvecklingen i landet. I detta 
kapitel tas även lagen om folkligt deltagande upp. Lagen kan ses som ett exempel 
på en interaktion mellan politiska, ekonomiska och sociala krafter i Bolivia.  

I kapitel fem appliceras det teoretiska ramverket på Bolivias demokratiska 
utveckling. Här kommer hypotes om det kausala sambandet mellan 
socioekonomisk jämlikhet och demokratisk konsolidering att prövas genom att 
titta på länkarna mellan sociala, politiska och ekonomiska aktörer i samhället 
empiriskt. Konkret kommer lagen om folkligt deltagande att analyseras.  

Två mellanliggande variabler i den demokratiska processen studeras: 
representativitet och legitimitet. Givet den höga socioekonomiska ojämlikheten i 
landet undersöker jag om detta påverkar möjlighet till politiskt och ekonomiskt 
deltagande genom representativa organ. Om så är fallet undersöker jag om 
representationen även påverkar hur stor legitimitet som befolkningen har för 
politiska och ekonomiska samhällsinstitutioner. Visar det sig att legitimiteten, 
som en konsekvens av representativiteten även är låg tror jag att detta kan ge 
effekter även på den demokratiska konsolideringen. 

Genom att använda mig av metoden processpårning både på ett teoretiskt och 
empiriskt plan kan jag med andra ord definiera mina begrepp och göra de 
mätbara. Det hjälper mig även att peka ut uppsatsens riktning då de 
mellanliggande variablerna hjälper mig att visa hur och var som socioekonomisk 
jämlikhet kan påverka demokratisk konsolidering. Detta underlättar även min 
operationalisering och ger min uppsats en hög grad av validitet (Teorell – 
Svensson, 2007:56).   
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1.3 Material 

För att besvara forskningsfrågan används sekundärmaterial i form av redan 
existerande källor. Grunden i arbetet är därmed teorier och vetenskapliga artiklar 
som sedan tidigare finns inom ämnet demokratisering och socioekonomisk 
jämlikhet (Teorell – Svensson, 2007: 87).  

Till den empiriska delen av uppsatsen, som behandlar Bolivias demokratiska 
utveckling, används till största delen vetenskapliga artiklar som rör landets 
politiska och ekonomiska system, demokratiska utveckling, och socioekonomiska 
förhållanden. För att nå en större helhetssyn och vidga perspektiven används även 
material som berör hela den latinamerikanska kontinenten. Då en viktig del av 
uppsatsen behandlar den bolivianska lagen om folkligt deltagande har jag även 
fördjupat mig i en engelsk översättning av denna lag.  

Genom att studera ett omfattande empiriskt material, från olika källor når 
uppsatsen en högre grad av reliabilitet och skyddas därigenom från osystematiska 
mätfel i analysen (Teorell – Svensson, 2007:59).  

Materialet som teoridelen är baserad på är hämtat från tidigare forskning som 
gjorts av teoretiker som bland annat Laurence Whitehead, Larry Diamond, Juan J. 
Linz och Alfred Stepan och Axel Hadenius.  I vissa fall har jag dock inte lyckats 
spåra originalkällan, utan har varit tvungen att förlita mig på omskrivningar. Jag 
är medveten om att detta i vissa avseenden kan skada uppsatsens reliabilitet 
(Esaiasson, 2007:70).   
 

1.4 Definition av demokratisk konsolidering och 
socioekonomisk jämlikhet 

I det nästkommande kapitlet utvecklas och diskuteras begreppen demokratisk 
konsolidering och socioekonomisk jämlikhet utifrån olika teoretiska perspektiv. 
Det kan dock vara bra att redan här närmare ringa in och specificera vad som 
menas med de två termerna. En demokrati kan ses som konsoliderad då alla olika 
samhällsinstanser, från politiska makthavare till befolkningen, är eniga om att 
demokrati är det rådande styrelseskicket. En demokratisk konsolideringsprocess 
är den process som tar vid efter att transitionen till demokrati är avslutad. Med 
andra ord, den fas som landets demokrati befinner sig i medan den stabiliseras 
(Linz – Stepan, 1996:3).  

Jämlikhet är ett brett begrepp som kan få många olika typer av innebörder 
beroende på hur det används. Ett jämlikt politiskt, socialt och ekonomiskt 
inflytande och en jämlik fördelning av ett samhälles resurser är det som i 
huvudsak avses med begreppet i denna uppsats (Nationalencyklopedin). 
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2 Teori 

För att analysera Bolivias demokratiska utveckling och undersöka om ett kausalt 
samband föreligger mellan socioekonomisk jämlikhet och demokratisk 
konsolidering krävs teoretiska definitioner av de två begreppen. Teorikapitlet är 
uppbyggt kring en teoretisk diskussion av begreppen demokratisk konsolidering 
och socioekonomisk jämlikhet. Med hjälp av Transitionsteorin och teorin om 
Democratic Viability diskuterar jag hur demokrati och demokratisk konsolidering 
kan förklaras och uppnås. Därefter används Moderniseringsteorin, 
Beroendeskolan samt teorier utvecklade av bland andra Axel Hadenius och Larry 
Diamond för att diskutera socioekonomisk utveckling och socioekonomisk 
jämlikhet.   

 Genom att redogöra för dessa teorier och diskutera dess syn på demokratisk 
konsolidering och socioekonomisk jämlikhet belyser jag samtidigt hur politiska, 
ekonomiska och sociala krafter i samhället kan samspela och motsätta sig 
varandra. I det nästkommande kapitlet, som är mitt teoretiska ramverk, kommer 
jag att återkomma till detta och teoretiskt länka samman begreppen. 
 

2.1 Teoretisk diskussion, demokratisk konsolidering 

2.1.1 Transitionsteorin 

Transitionsteorin är ursprungligen utvecklad av Guillermo O’Donnell, Phillippe 
C. Schmitter och Laurence Whitehead. I boken Transitions from Authoritarian 
Rule, som utkom år 1986, beskriver författarna hur ett skifte från en auktoritär 
regim till ett demokratiskt styrelseskick kan gå till. Teorin betonar de nationella 
förutsättningarna och det komplexa samspelet mellan olika aktörer i samhället 
(O’Donnell – Schmitter – Whitehead, 1986:ix). Schmitter menar exempelvis att 
demokrati varken kan ses som någonting nödvändigt eller oåterkalleligt. Vidare 
finns ingen på förhand inslagen väg som autokratier ska ta för att nå demokrati. 
Förutsättningarna, liksom utfallen av en transition, skiljer sig åt från fall till fall. 
Detta gör det viktigt att studera den nästföljande fasen, demokratisk 
konsolidering, eftersom den kan ge kunskap om demokratins uppkomst 
(Schmitter, 1995:15f).   Teorin tecknar en bred bild av vad demokratisk 
konsolidering är och hur det kan uppnås, både strukturer och aktörers avgörande 
roller lyfts fram som betydelsefulla (O’Donnell – Schmitter – Whitehead, 
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1986:ix). Transitionsteorin har haft stor genomslagskraft och vidareutvecklades 
senare av Juan Linz och Alfred Stepan. I boken Problems of Democratic 
Transition and Consolidation beskriver Linz och Stepan hur demokratisk 
konsolidering kan uppnås.  

En fungerande stat är ett första kriterium för att demokrati ska vara möjligt. 
Linz och Stepan menar att det finns en relation mellan nation, stat och demokrati. 
Om en stat består av olika samhällsgrupper, separerade på exempelvis etiska eller 
klassmässiga grunder kan detta bli problematiskt då man ska enas om 
gemensamma normer och demokratiska värderingar (Linz – Stepan, 1996:16ff). 
Vidare definieras demokratisk konsolidering inom fem interagerande arenor. 
Dessa arenor är civilsamhälle, politiskt samhälle, rättsväsende, statsapparat och 
ekonomiskt samhälle. Nedan följer en kortfattad redogörelse för 
Transitionsteorins syn på de olika arenorna (Linz – Stepan, 1996:5). 

Civilsamhälle: I det civila samhället kan människor fritt organisera sig. 
Organiseringen kan vara både politisk och opolitisk till sin form. Vanliga 
människor, som inte är aktiva inom någon specifik organisation, är även 
inkluderade i det civila samhället ( Linz – Stepan, 1996:7f).  

Politiskt samhälle: Det politiska samhället är den arena där det politiska livet 
utspelar sig. Politiska partier, politiska ledare och valsystemet i stort är alla viktiga 
komponenter på denna arena. För att kunna vinna väljarnas röster i det 
demokratiska systemet, och i förlängningen kunna styra ett land krävs breda 
kompromisser och samarbeten mellan olika politiska aktörer på den politiska 
arenan. Det är viktigt att det politiska samhället fungerar i symbios med civila 
samhället och lyssnar på dess synpunkter och invändningar (Linz – Stepan, 
1996:8f). 

Ekonomiskt samhälle: Det ekonomiska samhället kan ses som de 
sociopolitiska normer och institutioner som existerar mellan staten och den fria 
marknaden. En totalt avreglerad marknad kan vara skadlig för demokratier som 
befinner sig i sin konsolideringsfas. Det ekonomiska samhället måste med andra 
ord kunna kontrolleras av det politiska och till viss del civila samhället. Det 
ekonomiska samhället kan även förstärka civilsamhällets påverkan inom det 
politiska samhället i form av ekonomiska resurser (Linz – Stepan, 1996: 11f) 

Rättsväsende och satsapparat: För att samspelet mellan den ekonomiska, 
politiska och sociala arenan ska fungera så bra som möjligt krävs två 
kompletterande arenor som garanterar medborgares rättssäkerhet och statens 
byråkratiska system. Om ett rättsväsende upprätthålls av alla aktörer skapas en 
slags förutsägbarhet i systemet där lag och ordning upprätthålls. För att detta i sin 
tur ska fungera är det viktigt med en välutbyggd statsapparat och ett 
välfungerande byråkratiskt system (Linz – Stepan, 1996: 10f). 

Vidare diskuterar Linz och Stepan hur en demokratisk konsolidering kan 
förstås utifrån tre olika dimensioner: den beteendemässiga, attitydmässiga och 
konstitutionella. Den beteendemässiga dimensionen innebär att ingen aktör inom 
statens gränser driver igenom den egna agendan med hjälp av odemokratiska 
medel. Den attitydmässiga dimensionen innebär att en majoritet av befolkningen 
anser att ett demokratiskt styrelseskick är att föredra framför ett odemokratiskt, 
detta illustrerar en grundläggande tilltro till samhällsinstitutionerna. Den 
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konstitutionella dimensionen belyser hur konflikter mellan olika organ och aktörer 
inom staten löses på ett förutbestämt och fredligt sätt, där man följer lagar och 
bestämmelser. Detta illustrerar en grundläggande tilltro till det legala 
rättsväsendet och skapar en förutsägbarhet inom systemet. Med hjälp av dessa tre 
dimensioner belyser Linz och Stepan hur den demokratiska konsolideringen kan 
förankras i befolkningens medvetande (Linz – Stepan, 1996: 6). Transitionsteorin 
kan sammanfattas som en bred teori som definierar demokratisk konsolidering 
utifrån både aktörer och strukturer i samhället. Då demokrati har blivit normen 
inom de fem interagerande samhällsarenorna, och förankrats i befolkningens 
attityder, beteende och handlingar är demokratisk konsolidering enligt 
Transitionsteorin uppnådd (Linz-Stepan, 1996:5). 
 

2.1.2 Democratic Viability 

Teorin Democratic Viability bygger på Transitionsteorin men diskuterar 
demokratisk konsolidering i en specifik latinamerikans kontext. Enligt Laurence 
Whitehead, som är en av redaktörerna för boken Towards Democratic Viability 
The Bolivian Experience, bör man istället för demokratisk konsolidering prata om 
en demokratisk livskraftighet. De fem arenor som Linz och Stepan beskriver som 
centrala för den demokratiska konsolideringen kan vara välfungerande utan att 
demokratin är konsoliderad. Detta beror på att det kan finnas en maktkamp mellan 
de olika arenorna som därigenom hindrar demokratin från att konsolideras 
(Whitehead a, 2001:5). Whitehead menar att motsättningar mellan arenorna kan 
leda till legitimitetsproblem som verkar negativt för den demokratiska 
konsolideringen (Whitehead b, 2001: 25). Teorin Democratic Viability betonar att 
en demokratisk konsolideringsprocess bör ses som ett cyklisk, snarare än linjärt 
förlopp. Det går därigenom inte att säga när en demokratisk konsolidering börjar 
eller slutar och det går aldrig att helt skydda ett samhälle mot en demokratisk 
tillbakagång. Målet med en demokratisk konsolideringsprocess är därför inte att 
skapa en okrossbar demokratisk stabilitet utan att se till att demokratin är rustad 
för att klara av kriser såväl som uppsving (Whitehead a, 2001:16ff). Enligt teorin 
Democratic Viability kan detta uppnås genom legitimitet, institutionell 
konsolidering, civilsamhälle och medborgarskap och politiska resultat. Nedan 
följer en kort beskrivning av dessa:  

Legitimitet: För att en demokrati ska kunna konsolideras krävs att den politiskt 
styrande makten har folkets förtroende. Det politiska systemet måste därigenom 
ses som legitimt och vara utformat så att politiska makthavare representerar 
folkviljan och kan ansvarsutkrävas (Whitehead a, 2001:10). Detta kan jämföras 
både med det samspel som finns mellan den politiska och den civilsamhälleliga 
arenan i Transitionsteoris definition av den demokratiska konsolideringen (Linz – 
Stepan, 1996:14). Det knyter även an till den beteendemässiga och den 
attitydmässiga dimensionen som Transitionsteorin beskriver (Linz – Stepan, 
1996:5).  
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Institutionell konsolidering: För att legitimitet mellan de politiskt styrande och 
medborgare ska kunna skapas krävs stabila samhällsinstitutioner. Med detta 
menas en fungerande statsapparat och konstitutionella lagar, som skapar 
transparents och en förutsägbarhet i systemet (Whitehead a, 2001:10f). Om 
betydande samhällsinstitutioner inte är välfungerande blir ofta aktörer så som 
militären, kyrkan eller informella närverk alternativet. Detta kan i sin tur öka 
klyftan både mellan olika samhällsgrupper och förstärka avståndet mellan 
medborgarna och den styrande makten (Whitehead a, 2001: 12f). Detta kan 
jämföras med Transitionsteorins betonande av arenorna rättsväsende och 
statsapparat (Linz – Stepan, 1996:14).  

Civilsamhälle och medborgarskap: I relation till legitimitet och institutionell 
konsolidering är olika civila gruppers upplevda medborgarskap en viktig faktor 
för att uppnå demokratisk konsolidering. Om vissa samhällsgrupper inte ser den 
sittande makten som legitim och inte heller har en grundläggande tilltro till 
bärande samhällsinstitutioner är risken stor att dessa känner sig exkluderade 
(Whitehead a, 2001:13f).  

Poliska resultat: Vilket resultat som ett lands makthavare uppnår är även av 
central betydelse för att uppnå en demokratisk konsolidering. Detta bygger på hur 
landets ekonomiska såväl som politiska och sociala framsteg ser ut. Det som ses 
som ett gott resultat för en demokratiskt vald regering kan förstås utifrån både 
begreppen säkerhet och tillväxt, idealt sett samspelar dessa men det kan även 
uppstå motsättningar mellan dessa två. Det finns starka länkar mellan en regerings 
förväntade resultat och dess legitimitet (Whitehead a, 2001:14f). 

Teorin Democratic Viabilitys´ definition av en konsoliderad demokrati liknar 
till stor del Transitionsteorins även om denna teori hellre använder sig av termen 
demokratisk livskrftighet för att förklara processen.  En demokratisk 
konsolidering uppnås även enligt denna teori på multipla plan i samhället. 
Kriterierna legitimitet, institutionell konsolidering, civilsamhälle och 
medborgarskap och politiska resultat illustrerar dock hur teorin Democratic 
Viability snarare ser demokratisk konsolidering som ett cirkulärt förlopp, där det 
inte finns en tydlig slutpunkt. Detta förklarar även att det kan finnas motsättningar 
mellan olika samhällssfärer (Whitehead a, 2001:16f). Eftersom uppsatsen syftar 
till att studera hela den Bolivianska konsolideringsprocessen för att finna ett 
kausalt samband mellan socioekonomisk jämlikhet och demokratisk konsolidering 
är teorin om Democratic Viability mycket användbar. Jag definierar därför 
demokratisk konsolidering främst i enlighet med teorin Democratic Viability.  
 

2.2 Teoretisk diskussion, socioekonomisk jämlikhet 

Socioekonomiska faktorer ses som en viktig förutsättning för demokratisk 
utveckling (Hadenius, 2006:36). Men synen på socioekonomiska faktorers 
påverkan och vilka konsekvenser det får skiljer sig åt mellan olika teorier. För att 
nå en teoretisk definition av socioekonomisk jämlikhet kommer två 
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kontrasterande teoribildningar gällande socioekonomisk utveckling först att 
presenteras: Moderniseringsteorin och Beroendeskolan. Med andra ord ses 
socioekonomisk utveckling som en grundförutsättning för socioekonomisk 
jämlikhet. Därefter används de två perspektiven för att diskutera och definiera 
socioekonomisk jämlikhet.  
 

2.2.1 Moderniseringsteorin 

Moderniseringsteorin bygger på antagandet om att ekonomisk och social 
utveckling leder till demokratisk utveckling. Detta eftersom en socioekonomisk 
tillväxt skapar en högre grad av industrialisering och urbanisering, vilket leder till 
förbättrade levnadsvillkor för ett lands befolkning. Den ekonomiska utvecklingen, 
mätt i BNP/capita skapar även ringar på vattnet när det kommer till förbättrad 
läskunnighet och skolgång vilket leder till en högre politisk medvetenhet hos 
medborgarna (Hadenius, 1995:78). I förlängningen leder detta till att en 
framväxande medelklass, med kraftigt förbättrade socioekonomiska resurser som 
därigenom börjar ställa krav på de politiska makthavarna och arbeta pådrivande 
för att en demokratisering ska komma till stånd (Hadenius, 2006:37).  

 Teorin framför två breda teser: För det första antas ekonomisk och social 
utveckling leda till en större spridning av maktresurser (Hadenius, 2006: 38). För 
det andra antas denna utveckling leda till integration och konfliktdämpning. Enligt 
moderniseringsteorin kommer utvecklingen att gynna alla medborgare genom en 
så kallad ”trickle down-effect” (Hadenius, 2006:40). Det finns många empiriska 
exempel på länder där en ökad socioekonomisk utveckling har lett till en ökad 
spridning av maktresurser som verkat positivt för demokratin. Dock leder ofta en 
socioekonomisk utveckling till en ojämn spridning av resurser, vilket leder till att 
moderniseringsteorins andra tes om att socioekonomisk utveckling leder till ökad 
integration och konfliktdämpning kan ifrågasättas (Hadenius, 2006:40).  
 

2.2.2 Beroendeskolan 

Beroendeskolan står i stark kontrast till Moderniseringsteorins synsätt på hur 
ekonomisk och social utveckling påverkar demokratin. Denna teori menar att 
social och ekonomisk utveckling måste förstås utifrån mer strukturella termer och 
hävdar därför att det linjära sambandet mellan socioekonomisk utveckling och 
demokrati är västcentrerat (Hadenius, 1995:91).  

Enligt denna teori fördelas ofta sociala och ekonomiska resurser ojämnt över 
en befolkning och detta kan leda till ökade klyftor i samhället. Politiska och 
ekonomiska aktörer i landet blir i allt för hög grad styrda av utländska krafter 
vilket i sin tur leder till att den ekonomiska och sociala utvecklingen endast 
kommer ett fåtal till gagn. Det finns med andra ord, enligt Beroendeskolan inget 
linjärt samband mellan socioekonomisk utveckling och demokrati eftersom det 
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delade samhället som riskerar att skapas istället verkar hämmande för demokratin 
(Hadenius, 1995:92). Det finns många empiriska fall där en socioekonomisk 
tillväxt har lett till ökande samhällsklyftor. Teorin har dock även kritiserats för att 
i allt för hög utsträckning kritisera globaliseringen och olika länders 
handelsrelationer (Hadenius, 1995:93).  
 

2.2.3 Från socioekonomisk utveckling till socioekonomisk jämlikhet 

Genom att presentera Moderniseringsteorin och Beroendeskolans kontrasterande 
synsätt på sambandet mellan socioekonomisk tillväxt och demokratisk utveckling 
kan även socioekonomisk jämlikhet förklaras. Moderniseringsteorin visar att 
socioekonomisk utveckling är viktig för att ge en befolkning de resurser som 
krävs för att aktivt kunna arbeta för ett mer demokratiskt styrelseskick (Hadenius, 
2006:40). Beroendeskolan visar hur den socioekonomiska utvecklingen istället 
kan leda till ökning av sociala och ekonomiska klassklyftor vilket istället leder till 
en ojämlikhet som verkar negativt för demokratin (Hadenius, 1995: 92). 
Därigenom går det att konstatera att socioekonomisk tillväxt är en nödvändig, 
men inte tillräcklig komponent till socioekonomisk jämlikhet. Så hur definieras då 
socioekonomisk jämlikhet? 

Hadenius kvantitativa forskning belyser sambandet mellan socioekonomisk 
och demokratisk utveckling. Därigenom tecknas en mer komplex bild av 
verkligheten. Hadenius visar att sambandet mellan de två variablerna inte är 
linjärt, utan att många socioekonomiska faktorer istället korreleras med varandra 
och tillsammans bidrar till den demokratiska utvecklingen. Hadenius betonar 
därmed vikten av att inkludera en jämlikhetsaspekt i den socioekonomiska 
utvecklingen (Hadenius, 1995:84). En orsak till att socioekonomisk utveckling 
inte automatiskt leder till en demokratisk utveckling är den ojämna fördelningen 
av socioekonomiska resurser. Robert Dahl och Roland Pennock menar att de som 
i ett samhälle innehar stora ekonomiska och sociala tillgångar även kan överföra 
dessa till politiska tillgångar och får därigenom. På grund av sin ursprungliga 
resursrikedom får dessa en större makt i samhället. Detta kan leda till en ond 
cirkel där samhällsklyftor, genom den socioekonomiska utvecklingen förstärks 
(Dahl - Pennock i Hadenius, 1995:98). Vidare kan graden av politisk inkludering 
förstås utifrån hur välfungerande samhällsinstitutioner som finns i ett land (Dahl i 
Rindefjäll, 2005:25). Ett jämlikt samhälle är ett samhälle där politiska, sociala och 
ekonomiska krafter samspelar och interagerar med varandra, detta verkar i sin tur 
positivt för demokratin (Hadenius, 2006:42).  

Detta resonemang kan även kopplas till Larry Diamonds teori om 
socioekonomisk utveckling och jämlikhet. I sin bok Developing Democracy 
Toward Consolidation menar Diamond att den socioekonomiska utvecklingen i 
ett land även måste förstås utifrån en distribuerande dimension. Ekonomisk och 
social utveckling i sig är ingen garant för en demokratisk utveckling, det måste 
finnas stabila samhällsinstitutioner som garanterar att resurser sprids mer jämlikt 
(Diamond, 1999:80). Vidare menar Diamond att både inkomstfördelning och 
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socioekonomisk fördelning är viktiga för att en demokrati ska kunna växa stabilt. 
Därigenom belyser han vikten av att studera samspelet mellan den politiska, 
ekonomiska och sociala krafter i ett samhälle då socioekonomisk jämlikhet ska 
förklaras (Diamond, 1999:84).  

Genom att presentera Moderniseringsteorin och Beroendeskolan har 
sambandet mellan socioekonomisk tillväxt och socioekonomisk jämlikhet kritiskt 
utvärderats. Slutsatsen blir att tillväxt, i sig, är en nödvändig men inte tillräcklig 
faktor för att uppnå socioekonomisk jämlikhet. För att uppnå en socioekonomisk 
jämlikhet krävs att politiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar med 
varandra (Hadenius, 2006:42). Tillväxten ska därigenom ses utifrån ett 
distribuerande perspektiv (Diamond, 199:80). Med stöd av Dahl, Hadenius och 
Diamonds teorier definierar jag socioekonomisk jämlikhet som en utjämning av 
politiska, ekonomiska och sociala klyftor. 
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3 Teoretiskt ramverk 

I det föregående kapitlet presenterades en teoretisk utredning av begreppen 
demokratisk konsolidering och socioekonomisk jämlikhet. För att konkretisera 
den teoretiska diskussionen och sätta ramarna för den avslutande analysen 
kommer detta kapitel att koppla samman de teoretiska definitionerna och 
specificera vad som med hjälp av metoden processpårning kommer att prövas på 
fallet Bolivia. Gemensamt för teorierna presenterade ovan är att de belyser hur 
demokratisk konsolidering och socioekonomisk jämlikhet uppnås inom flera olika 
arenor som kan samspela och motverka varandra i ett samhälle. Enligt teorierna 
uppnås en demokratisk konsolidering, liksom en socioekonomisk jämlikhet 
genom ett samspel av politiska, ekonomiska och sociala krafter. Nedan beskrivs 
hur demokratisk konsolidering, definierad med hjälp av teorin Democratic 
Viability kan jämföras med socioekonomisk jämlikhet, definierad med hjälp av 
Hadenius och Diamonds teorier. Syftet med detta är att teoretiskt belägga 
sambandet mellan socioekonomisk jämlikhet och demokratisk konsolidering, 
vilket sedan kommer att prövas empiriskt i den avslutande analysen. 

 För att en demokrati ska kunna konsolideras krävs, enligt teorin Democratic 
Viability: generell legitimitet, konsoliderade samhällsinstitutioner, ett 
inkluderande civilsamhälle och tillfredställande politiska resultat (Whitehead – 
Crabtree, 2001: 218). En konsolideringsprocess är inte linjär utan snarare ett 
cykliskt flöde (Whitehead a, 2001:16f). Vidare kan det finnas motsättningar 
mellan politiska, ekonomiska och sociala aktörer och arenor i samhället som kan 
verka negativt för den demokratiska konsolideringen (Whitehead a, 2001:14f). En 
anledning till detta är fattigdom som leder till att människor blir exkluderade från 
den politiska och ekonomiska makten. Detta kan leda till både social oro och 
bristande legitimitetsproblem för den sittande makten, därför behövs ett stabilt 
civilsamhälle där en hög grad av socioekonomisk jämlikhet råder (Whitehead – 
Crabtree, 2001:219f). 

Därigenom kan en länk spåras till socioekonomisk jämlikhet. Enligt Axel 
Hadenius är socioekonomisk utveckling en komplex korrelation av olika faktorer 
som kan delas upp i två kategorier. En som betonar nivån av den ekonomiska 
utvecklingen och en som betonar folkbildning och masskommunikation. Hadenius 
betonar därmed vikten av att den socioekonomiska utvecklingen sprids (Hadenius, 
1995:84). Vidare är en anledning till att jämlikhet är av central betydelse för den 
demokratiska utvecklingen att socioekonomiska resurser lätt återspeglas i de 
politiska resurserna. Hadenius hänvisar här till Dahl och Pennock som menar att 
detta kan ses som en neråtgående spiral där de med ekonomiska och sociala 
resurser även är de som skaffar de politiska resurserna. En fördelning av 
ekonomiska och sociala resurser är därigenom en viktig uppgift för att skapa en så 
stabil demokrati som möjligt (Dahl – Pennock i Hadenius, 1995:98f). Även Larry 
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Diamond menar att en jämlikare fördelning av sociala och ekonomiska resurser 
leder till en stabilare demokratisk utveckling (Diamond, 1999:80).  

Därigenom har ett teoretiskt samband mellan demokratisk konsolidering och 
socioekonomisk jämlikhet spåras. Både demokratisk konsolidering och 
socioekonomisk jämlikhet definieras, utefter teorierna som ett samspel och en 
motsättning mellan politiska, ekonomiska och sociala krafter i samhället. Skulle 
motsättningarna mellan politiska, ekonomiska och sociala krafterna minska med 
hjälp av en högre grav av socioekonomisk jämlikhet, och skulle detta i så fall 
skapa bättre förutsättningar för den demokratiska konsolideringen? Jag kommer 
att analysera det tänkta sambandet mellan socioekonomisk jämlikhet och 
demokratisk konsolidering genom att studera länkar mellan det politiska, 
ekonomiska och sociala samhället i Bolivia med hjälp av metoden processpårning. 
Utifrån mitt teoretiska ramverk tänker jag mig en kedja av mellanliggande 
variabler som ser ut såhär: 

 
Socioekonomisk jämlikhet  Representativitet  Legitimitet  Konsoliderad 
demokrati 
 
För att empiriskt studera det tänka sambandet mellan socioekonomisk jämlikhet 
och demokratisk konsolidering kommer jag att i min avslutande analys pröva om 
detta samband föreligger.  
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4 Empiri 

I det empiriska kapitlet beskrivs den demokratiska utvecklingen i Bolivia från 
1985 fram tills idag, tyngdpunkt läggs på utvecklingen under 1990-talet. Kapitlet 
börjar med en beskrivning av den politiska, ekonomiska och civilsamhälleliga 
utvecklingen i landet. Därefter följer en fördjupning i lagen om folkligt deltagande 
som infördes i Bolivia år 1994 (Barr, 2005:82). Detta kan ses som ett empiriskt 
och konkret exempel på hur den politiska, ekonomiska och sociala aktörer i landet 
interagerar och dels hur den demokratiska processen går till i praktiken. 
Empirikapitlet avslutas sedan med en sammanfattning som behandlar landets 
socioekonomiska utveckling samt demokratiska konsolideringsprocess. 

4.1 Bolivias politiska utveckling 

Mellan åren 1978-1985 genomgick Bolivia en transition från auktoritärt styre till 
demokrati. Den demokratiska transitionen föranleddes av Pacto Militar-
Campesino (överenskommelsen mellan militär och bönder) där ledare för landets 
politiska partier insåg att ingen av dem, hade tillräckligt med väljarstöd för att 
ensamma styra landet (Whitehead b, 2001:28). Perioden karakteriserades dock av 
politisk instabilitet, inte mindre än sju militära och två svaga civila regeringar 
avlöste varandra vid makten (Gamarra – Malloy, 1995: 409).  Det var inte förrän 
militären förlorade sitt politiska veto och politiska partier förband sig att förhålla 
sig till de demokratiska spelreglerna som situationen stabiliserades och ett 
demokratiskt synsätt blev normen. Militären och den tidigare revolutionära och 
starka fackföreningsrörelsen förlorade i och med detta inflytande men den 
demokratiska konstitutionalismen kunde därmed växa. Den turbulenta 
transitionsperioden visar på historiska motsättningar som finns mellan 
revolutionära mobiliserande grupper och konstitutionella krafter i Bolivia, vilket 
har varit viktigt att förhålla sig till även under den demokratiska konsolideringen 
(Whitehead b, 2001:28). 1985 hotades landet av ekonomisk kollaps och den före 
detta revolutionsledaren Victor Paz Estenssoro från partiet Revolutionary National 
Movement (MNR) valdes till president. En rad strukturella politiska reformer 
infördes, bland annat förbättrades landets utbildningssystem och en rad 
förvaltningsorgan reformerades (Lehoucq, 2008:112).  

Under 1990-talet genomfördes en rad reformer i Bolivias parti- och valsystem 
i syfte att öka insynen och legitimiteten. Reformerna var influerade av den tyska 
politiska modellen och gick i huvudsak ut på att endast en medlem från varje 
kommun skulle representeras i den bolivianska kongressen. Men inbyggda 
problem i valsystemet gjorde att demokratiskt valda kandidater fick svårt att bilda 
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regering. Om en presidentkandidat inte fått minst femtio procent av rösterna i 
valet, krävs istället en majoritet av rösterna i kongressen (Domingo, 2005: 1731f). 
Detta kan dock skapa politiska problem och långdragna förhandlingar. Eduardo A. 
Gamarra och James M. Malloy beskriver den politiska situationen träffande med 
citatet: 

 
In the complex world of Bolivian party politics it is one thing to win an electoral 
plurality, an entirely different thing to be a chosen president and yet another thing to 
govern (Gamarra - Malloy, 1995: 413).  
 

Trots omfattande reformer både i enskilda politikområden och i själva 
valprocessen är de politiska partierna i Bolivia svaga och möter ofta problem i 
både att rekrytera medlemmar och i att skapa trovärdighet. Ofta har så kallade 
civila kommittéer bestående av medlemmar från civilsamhälleliga organisationer 
haft en viktig roll i den regionala politiken och fungerat som bevakande organ för 
den centrala politiska makten (Gamarra – Malloy, 1995:410f). Att dessa aktörer 
har fått ett så pass stort inflytande beror på att många Bolivianer anser att de 
politiska partierna är alltför hierarkiskt styrda och att det därigenom är svårt att 
ansvarsutkräva (Gamarra – Malloy, 1995:419). Vidare reformerna i valsystemet 
lett till en kraftig ökning av nya politiska partier som mobiliserat befolkningen 
utifrån ett generellt missnöje över de politiska makthavarna. I ett land som Bolivia 
där folklig mobilisering och social oro lätt väcks till liv är det farligt att spela på 
en populistisk politik (Mainwaring, 2006:16f). Reformerna i parti- och 
valsystemet var även en av anledningarna till att Bolivias nuvarande president 
Evo Morales och hans parti MAS (Moviemiento al Socialismo) vann platser i 
parlamentet (Domingo, 2005: 1732).  
 

4.2 Bolivias ekonomiska utveckling 

President Victor Paz Estenssoro lanserade efter att ha kommit till makten 1985 en 
ny typ av ekonomisk politik som kom att på spanska kallas Nueva Politica 
Economica, på svenska den nya ekonomiska politiken.  Detta syftade till att 
stabilisera landets finanser och bekämpa den höga ekonomiska inflationen som 
drivits upp under de turbulenta transitionsåren i slutet av 1970- och början av 
1980-talet. Den nya ekonomiska politiken var kraftigt influerad av neoliberala 
värderingar och implementerades på en toppstyrd nivå utan insyn från 
befolkningen. Högt uppsatta politiska tjänstemän och teknokrater drog därmed 
upp riktlinjer för landets ekonomiska framtid (Lehoucq, 2008:112f).  Med hjälp 
av en hård ekonomisk åtstramningspolitik sänktes inflationen och växelkursen 
stabiliserades (Lehoucq, 2008: 115). En självständig centralbank inrättades och 
statsägda företag började privatiseras (Lehoucq, 2008:112f). Den nya ekonomiska 
politiken blev tätt förknippad med den parallella moderniseringen vilket bidrog till 
en form av neoliberal konsensus skapades (Sanabria, 2000:63ff).  
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Den nya ekonomiska politiken var även en bidragande orsak till reformerna i 
valsystemet. Skiftet från det proportionella representativa valsystemet till ett 
system som ger väljarna möjlighet att rösta in kandidater från deras eget distrikt 
direkt in i kongressen bygger från början på en neoliberal decentraliseringstanke 
som ersatte den tidigare mer korporatistiska modellen (Eaton, 2007:73). I 
förlängningen ledde de neoliberalt influerade ekonomiska politiken och 
reformerna i valsystemet till framväxten av Evo Morales parti MAS (Moviemento 
Al Socialismo) (Lehoucq, 2008:114f). 

Bolivias ekonomi har historiskt sett varit starkt beroende av landets 
naturtillgångar. Detta har även lett till motsättningar mellan olika geografiska 
områden i landet (Eaton, 2007: 76). Till följd av de ekonomiska privatiseringarna 
började priserna på naturtillgångar så som olja och gas stiga under 1990-talet 
vilket ledde till ett ökat missnöje hos civilsamhälleliga organisationer. En av 
Bolivias viktigaste inkomstkällor är coca-odlingen, råmaterialet till drogen 
kokain, som under större delen av 1990-talet exporterades i stora kvantiteter till 
främst USA. Den lukrativa coca-odlingen har historiskt sett sysselsatt en stor del 
av Bolivias bönder och varit en bidragande orsak till landets ekonomiska tillväxt. 
Under slutet av 1990-talet infördes en åtstramning av coca-odlingen vilket ledde 
till en ekonomisk tillbakagång och social oro bland bönder på landsbygden. 
Exemplet med coca-odlingen visar hur sårbar den exportorienterade ekonomin, 
skapad av den nya ekonomiska politiken i Bolivia är (Domingo, 2005:1735f). Den 
toppstyrda ekonomiska politiken har trots en ökad ekonomisk tillväxt inte kommit 
hela befolkningen till gagn. Istället har reformerna lett till att de sociala och 
ekonomsiska klyftorna ökat i landet (Domingo, 2005: 1736).   

4.3 Bolivias civilsamhälleliga utveckling 

Till följd av demokratiseringen ritades det civilsamhälleliga landskapet i Bolivia 
om. Innan 1985 hade militären och den fackliga gruvarbetarrörelsen haft en stark 
social ställning. På grund av den nya ekonomiska politiken organiserade sig 
befolkningen nu på andra grunder och efter andra samhälleliga skiljelinjer Idag är 
civilsamhälleliga grupper med en tydlig politisk dagordning är vanligt och ofta 
sker en social mobilisering på populistiska grunder. Det senaste exemplet är 
partiet Moviemiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales politiska parti som 
främst mobiliserat ursprungsfolk och bönder på landsbygden (Domingo, 2005:1 
737). Det civilsamhälleliga missnöjet och mobiliseringen visar en klyfta mellan 
den representativa demokratiska makten i form av politiska partier och folket 
(Barr, 2005: 77). Den fattiga delen av befolkningen har historiskt sett ofta 
exkluderats från den beslutsfattande makten. Dessutom finns det spänningar 
mellan det folkliga deltagandet och den politiska representationen, vilket även det 
kan vara ett bidragande problem (Whitehead b, 2001:34f). Under slutet av 1990-
talet och början av 2000-talet började civilsamhälleliga organisationer och vanliga 
medborgare att protestera allt mer mot den ökande privatiseringen av olika 
naturtillgångar, exempelvis vatten och gas. Ett exempel på detta är det så kallade 
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vatten-kriget då ursprungsfolk, gräsrotsorganisationer och skeptiker till de 
neoliberala reformerna gick samman i våldsamma demonstrationer som kan ses 
som ett exempel på folkligt missnöje över den ekonomiska utvecklingen (Eaton, 
2007: 82). Protesterna illustrerar ett generellt missnöje som måste tas på allvar, 
men om de blir radikala och våldsamma kan sociala krafter i samhället även vara 
hämmande för demokratin (Pappas, 2007: 1135). Då undergrävs förtroendet både 
mellan olika grupper i samhället och gentemot den sittande makten. Detta visar 
även på ett bristande socialt kapital som påverkar tilltron till olika 
samhällsinstitutioner (Bebbington, 1998:409).   

 

4.4 Fall: Lagen om folkligt deltagande 

En stor andel av den Bolivianska befolkningen lever i fattigdom. Detta leder till 
att dessa människor löper stor risk att uteslutas från politiskt och ekonomiskt 
beslutsfattande och därmed har små medel att påverka sin livssituation. För att 
motverka detta infördes år 1994 reformer som syftade till att öka det folkliga 
deltagandet i olika beslutsprocesser under ledning av landets dåvarande president 
Sánchez de Lozada. Detta mynnade ut i en lag som att på spanska kom att kallas 
Ley de Participacion Popular, på svenska lagen om folkligt deltagande (Gray – 
Molina, 2001:63). Lagen kompletterades även med stora omläggningar inom den 
Bolivianska förvaltningen som syftade till att decentralisera makten (Gray – 
Molina, 2001:67).  Avsikten var att decentralisera det politiska och ekonomiska 
beslutsfattandet för att på så vis flytta den närmare befolkningen. Genom att skapa 
mer öppna, transparenta och inkluderande beslutsprocesser skulle länkar mellan 
olika samhällsgrupper som exempelvis bönder, ursprungsfolk och stadsbefolkning 
stärkas. Det skulle även minska klyftan mellan den centrala makten och 
befolkningen vilket därigenom skulle verka positivt för jämlikheten i landet 
(PPL1551, artikel 1).  

Reformerna syftade dels till ett ökat folkligt inflytande och dels till en politisk 
och ekonomisk omfördelning av resurser. Genom en ökad självbestämmanderätt 
för lokala kommuner skulle ekonomiska resurser skapa en ökad andel 
humankapital i form av förbättrad skolpolitik, sjukvård och infrastruktur. 
Kommunerna skulle även verka för att detta fördelades så jämlikt som möjligt 
mellan människor (Domingo, 2005;1733). Lagen om folkligt deltagande stod i 
strak kontrast till Bolivias tidigare inställning till marginaliserade 
samhällsgrupper, där ursprungsfolks rättigheter ofta negligerats. Lagen skapades 
som ett resultat av påtryckningar från FN, där konventionen ILO 169 som verkar 
för staters erkännande av ursprungsfolks rättigheter var pådrivande (Albro, 
2006:392). Reformerna skapade stora förändringar ur ett territoriellt, politiskt och 
ekonomiskt plan.  
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4.4.1 Territoriella och administrativa förändringar 

Lagen om folkligt deltagande innebar en ny typ av administrativ uppdelning av 
landområden. Bolivia delades in i 311 kommuner, varav 187 av dessa var 
nybildade enheter som upptog 2/3 av landets totala yta. Vissa rurala områden 
slogs administrativt samman med kommuner i storstadsregioner för att på så sätt 
omfördela de ekonomiska resurserna (Gray – Molina, 2001: 66f). Den 
administrativa decentraliseringsreformen delade upp förvaltningen i tre delar: en 
central nivå, en mellan nivå och en lokal nivå. På central nivå opererar landets 
president, politiska ministrar och den speciella utvecklingsfonden i nära relation 
med olika regeringsdepartement. På mellannivå finns en prefekt med medarbetare, 
en departementsstyrelse som är vald av kommunala styrelseledamöter. På den 
lokala nivån samarbetar borgmästare, kommunstyrelse och en bevakande 
kommitté bestående av ickestatliga organisationer och föreningar på gräsrotsnivå 
(Gray – Molina, 2001:67).   

4.4.2 Politiska och ekonomiska förändringar 

Enligt lagen om folkligt deltagande skulle territoriella basorganisationer etableras 
och ges legal status på lokal nivå. Dessa kunde exempelvis bestå av 
sammanslutningar av bönder, ursprungsfolkliga organisationer eller lokala 
föreningar (PPL 1551, artikel 3 & 4). Dessa basorganisationer skulle sedan 
samverka med lokala kommunpolitiker utifrån områdets förutsättningar. En av 
deras viktigaste uppgifter var att se till att välfärdsresurser så som skola, vård och 
omsorg fördelades jämlikt över befolkningen (PPL 1551, artikel 7 & 8). Även ett 
bevakande organ bestående av civilsamhälleliga aktörer skulle instiftas. Dessa 
skulle fungera som en länk mellan den formella och mer informella politiska och 
ekonomiska beslutsprocesserna. Att inkludera olika icke-politiska aktörer i 
kommunalpolitiken var ett sätt att överbygga glappet mellan formella och 
informella beslutsvägar (Gray – Molina, 2001:66). Endast en kommunstyrelse per 
provins tilläts, men i gengäld gavs denna en större andel självbestämmande och 
juridisk makt. Ekonomiskt betydde detta att ekonomiska tillgångar kunde 
distribueras mer fritt och anpassas efter kommunernas egna behov. Kommunerna 
fick även ett ökat inflytande över hur skola och sjukvård skulle utformas (PPL 
1551, artikel 13 & 14). Från central nivå skulle det ses till att de nya territoriella 
enheterna försågs med tillräckliga ekonomiska resurser och att en 
inkomstfördelning baserad på befolkningsstorlek i de olika provinserna kom till 
stånd (Gray – Molina, 2001:66f).  
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4.4.3 Resultat av lagen om folkligt deltagande 

I och med lagen om folkligt deltagande vann bönder och ursprungsfolk en större 
representation i kommunalpolitiken. Reformerna ledde även till att populistiska 
krafter inom politiken motverkades. Uppmuntrandet till kollektivt deltagande 
genom civilsamhälleliga organisationer ledde även till en ökning av registrerade 
gräsrotsorganisationer. De bevakande kommittéerna med uppgift att syna den 
lokala politiken institutionaliserade även en högre grad av politik medvetenhet hos 
befolkningen och gav en större inblick i politiska beslutsprocesser (Gray – 
Molina, 2001:69). Omfördelningen av resurser mellan de olika kommunerna har 
även lett till en högre grad av ekonomisk investering i rurala områden (Gary – 
Molina, 2001:70). Reformerna har därmed lett till att den sittande makten flyttats 
närmare människor vilket har skapat möjligheter för nya sociala krafter att göra 
sina röster hörda i det politiska systemet (Domingo, 2008:1733). 

Kritiker hävdar dock att medborgarnas reella påverkan, trots lagen om folkligt 
deltagande, har varit begränsat. I vissa regioner har lagen fungerat som en 
katalysator till en högre grad av politiskt och ekonomiskt deltagande, medan det 
på andra håll har varit svårt att implementera lagen i praktiken (Gray – Molina, 
2001:69). Den nya administrativa uppdelningen av makt på en central, provinsiell 
och kommunal nivå har även lett till att det i praktiken är svårt att veta vilken 
instans som har ansvar för vad (Barr, 2005:82f). Vad som från början var tänkt 
som en reform influerad av direkt demokrati, har i sin utformning och 
implementering varit allt för toppstyrd (Breuer, 2008:2). Robert Barr lyfter i sin 
artikel ”Bolivia Another Uncompleted Revolution” fram att statens kapacitet att 
möta medborgarnas önskemål inte har ökat trots att makten, genom olika typer av 
decentraliseringsreformer har flyttats närmare medborgarna. Den reella makten 
finns fortfarande långt ifrån medborgarna och vilket begränsar inflytandet i den 
politiska processen (Barr, 2005:80).  

 

4.5 Bolivias demokratiska konsolidering och 
socioekonomiska utveckling 

Den politiska stabiliteten som rådde under 1980- och 1990-talet ledde inte till att 
Bolivias demokrati konsoliderades.  Det politiska systemet i landet tycks vara 
fångat i ett dödläge, vilket illustreras av de svaga länkar som finns mellan den 
politiska, ekonomiska och sociala sfärerna i samhället. Bolivia har mött 
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svårigheter i sin demokratiseringsprocess, perioden sedan 1985 har trots flera 
politiska och ekonomiska reformer, inte lett till full konsolidering. Exempel på 
detta är ett ökat socialt missnöje med lågt förtroende för de styrande. De 
ekonomiska reformerna har även lett till ökade sociala klyftor i landet. Lagen om 
folkligt deltagande visar hur den politiska, ekonomiska och sociala sfären i 
samhället samverkar (Barr, 2005:76). Trots detta är Bolivia fortfarande inte är en 
konsoliderad demokrati (Kohl – Bresnahan, 2010:6)  
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5 Analys 

 
I kapitel två presenterades en teoretisk diskussion av begreppen demokratisk 
konsolidering och socioekonomisk jämlikhet. I det efterföljande teoretiska 
ramverket sammanfattades sedan bilden av de två begreppen. Paralleller drogs 
mellan teoribildningarna vilket visade på ett teoretiskt samband mellan 
socioekonomisk jämlikhet och demokratisk konsolidering. Detta illustrerades 
även i samspelet och motsättningarna mellan politiska, ekonomiska och sociala 
krafter i samhället. I det nästföljande empiriska avsnittet beskrevs den politiska, 
ekonomiska och sociala utvecklingen i Bolivia. Genom detta gavs en bild av hur 
den socioekonomiska jämlikheten och den demokratiska konsolideringsprocessen 
i landet sett ut. I denna analys kommer frågeställningen att besvaras genom att det 
teoretiska ramverket används för att förklara sambandet mellan socioekonomisk 
jämlikhet och demokratisk konsolidering empiriskt. Konkret sker detta genom att 
lagen om folkligt deltagande som infördes i Bolivia år 1994 analyseras (Gray – 
Molina, 2001:63f). Denna lag visar på ett tydligt sätt hur reformer som syftar till 
att öka det folkliga deltagandet även höjer den socioekonomiska jämlikheten som 
i sin tur påverkar den demokratiska konsolideringsprocessen i positiv riktning. 

Lagen om folkligt deltagande illustrerar även hur politiska, ekonomiska och 
sociala krafter har interagerat med varandra under den demokratiska utvecklingen. 
Genom att applicera de teoretiska definitionerna av demokratisk konsolidering 
och socioekonomisk jämlikhet på lagen om folkligt deltagande operationaliseras 
uppsatsen. Jag prövar därigenom om det teoretiska sambandet mellan 
socioekonomisk jämlikhet och demokratisk konsolidering även kan beläggas 
empiriskt. 

 Syftet med detta är att konkret studera länkarna mellan den sociala, politiska 
och ekonomiska krafterna i samhället. I det teoretiska ramverket specificerades 
även en tänkt kedja av mellanliggande variabler i form av representativitet och 
legitimitet. Jag kommer i det nästföljande kapitlet, som är uppsatsens resultat att 
illustrera hur dessa två begrepp på grund av graden av socioekonomisk jämlikhet 
har påverkat att Bolivia ännu inte är en konsoliderad demokrati. 

5.1 Analys av lagen om folkligt deltagande 

Lagen om folkligt deltagande infördes i Bolivia år 1994. Lagen syftade till att 
genom ett ökat folkligt deltagande länka samman olika delar av landets 
befolkning som exempelvis bönder, ursprungsfolk och stadsbor. Målet var att 
genom decentraliserade reformer minska avståndet mellan politiska och 
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ekonomiska makthavare och vanliga medborgare. Därigenom skulle jämlikheten 
öka och den representativa demokratin förbättras (PPL 1551, artikel 1). Resultaten 
av lagen har varit blandade. En stor andel gräsrotsorganisationer har registrerats 
och därigenom fått en legal status. Bönder och ursprungsfolk som traditionellt 
exkluderats från makten i landet har genom lagen ökat sin politiska representation 
(Gray – Molina, 2001:68). Den medborgerliga insynen och påverkanskraften i den 
lokala politiken har även ökat. Detta har lett till att lokala makthavare i högre 
utsträckning kan ansvarsutkrävas. Detta kan i sin tur öka den legitimiteten (Gray – 
Molina, 2001:69). Den nya territoriella indelningen som lagen om folkligt 
deltagande även införde har lett till att ekonomiska och sociala resurser fördelas 
mer jämlikt över landet (Gray – Molina, 2001:69). Ett exempel på detta är att 
kommunerna nu i större utsträckning har ett eget ansvar för vad de mer konkret 
vill lägga ekonomiska och sociala resurser på. Investeringar i rurala områden har 
därigenom ökat (Gray – Molina, 2001:70f). Dock finns även brister med lagen. 
Decentraliseringen och den tredelade maktuppdelningen har gjort det svårare att 
tydligt se vilken instans som har ansvar för vad i samhället. Samtidigt har det 
folkliga deltagandet, som reformerna syftade till att öka, mestadels handlat om en 
högre ansvarsskyldighet för befolkningen eftersom initiativ till reformerna har 
kommit från högt uppsatta politiker (Breuer, 2008:2f).  Lagen om folkligt 
deltagande kan därigenom inte ses som en universallösning för att minska sociala 
och ekonomiska klyftor i samhället eller öka det politiska deltagandet. Lagen kan 
istället mer ses som ett verktyg för att höja folkligt deltagande och därmed minska 
den socioekonomiska ojämlikheten, men inte som ett slutmål i sig själv (Gray – 
Molina, 2001:71).  

I det teoretiska ramverket påvisades hur socioekonomisk jämlikhet, liksom 
demokratisk konsolidering uppnås inom interagerande samhällsarenor. Enligt 
teorin Democratic Viability uppnås en demokratisk konsolidering genom fyra 
steg: En generell legitimitet hos folket för politiska beslut, en konsolidering av 
bärande samhällsinstitutioner, en känsla av medborglig och civilsamhällelig 
inkludering samt politiska resultat (Whitehead, a 2001:9ff). Men teorin 
Democratic Viability belyser även hur det kan finnas motsättningar mellan olika 
politiska, ekonomiska och sociala krafter i samhället (Whitehead, a 2001:7). För 
att minska motsättningar mellan de politiska, ekonomiska och sociala krafterna i 
samhället och därigenom förbättra förutsättningarna för en demokratisk 
konsolidering krävs en socioekonomisk jämlikhet. Ekonomiska och sociala 
resurser kan lätt överföras till politiska resurser i ett samhälle. De människor som 
är inflytelserika ekonomiskt och socialt har därmed lättare att göra sin röst hörd 
politiskt. Det omvända gäller för den som har begränsade socioekonomiska 
resurser. Detta kan leda till eskalerande ojämlikheter (Dahl i Hadenius, 1995:98). 
För att råda bot på detta måste den socioekonomiska tillväxten fördelas jämt över 
en befolkning och därmed motverka klyftor i samhället (Diamond, 1999: 80). 
Motsättningar mellan politiska, ekonomiska och sociala krafter i samhället 
fungerar därigenom som ett hinder för den demokratiska konsolideringen och kan 
motverkas med hjälp av socioekonomisk jämlikhet.  

Lagen om folkligt deltagande syftade till att höja det folkliga deltagandet 
genom en högre representativitet av exkluderade samhällsgrupper. Därigenom 
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skulle även politiska beslut ses som mer legitima vilket sågs som viktigt för att nå 
en konsoliderad demokrati (PPL 1551 artikel 1). Målet var att minska avståndet 
mellan den beslutsfattade makten och vanliga medborgare och skattemässigt 
omfördela resurser mellan rika och fattiga kommuner (Gray – Molina, 2001:63). 
Vanliga medborgares ökade insyn och möjlighet att påverka lokal politiken kan 
ses som ett exempel på hur politiska, ekonomiska och sociala krafter närmar sig 
varandra och samarbetar. Genom lagen om folkligt deltagande kan tidigare 
missgynnade samhällsgrupper öka sin representation vilket även kan höja deras 
tillit till det politiska systemet och öka legitimiteten för samhällsinstitutioner. 
Detta påverkar den demokratiska konsolideringen i positiv riktning.  Därigenom 
kan det teoretiska ramverkets betoning av socioekonomisk jämlikhet som ett 
medel för att minska motsättningarna mellan politiska, ekonomiska och sociala 
krafter i samhället och därmed höja den demokratiska konsolideringen även 
bevisas empiriskt. 

 Resultatet av analysen blir att det teoretiska ramverk stämmer överens med 
Bolivias demokratiska utveckling vilket illustrerats med hjälp av lagen om folkligt 
deltagande. Lagen visar hur en ökad socioekonomisk jämlikhet, genom folkligt 
deltagande kan leda till en stabilare demokrati och konsolidering.  

I sitt syfte stämmer lagen om folkigt deltagande alltså väl in på det teoretiska 
ramverket – Socioekonomisk jämlikhet leder till en förbättrad demokratisk 
konsolideringsprocess, genom att minska motsättningarna mellan politiska, 
ekonomiska och sociala krafter i samhället. Dock visar sig varken den teoretiska 
definitionen av uppnådd demokratisk konsolidering och socioekonomisk 
jämlikhet stämma på Bolivias situation. Det finns fortfarande motsättningar 
mellan politiska, ekonomiska och sociala krafter i landet som lagen om folkligt 
deltagande inte har lyckats överbygga (Barr, 2005:83). Eftersom initiativet till 
lagen om folkligt deltagande kom från högt uppsatta politiker och 
civilsamhälleliga organisationer i första hand fick en rådgivande funktion går det 
att ifrågasätta det reella folkliga inflytandet. Trots lagen om folkligt deltagande 
finns fortfarande ett ojämnt styrkeförhållande mellan de politiska och ekonomiska 
makthavarna och den stora massan av befolkningen (Breuer, 2008:2). För att 
specificera detta kommer jag i uppsatsens avslutande resultatkapitel att återknyta 
till metoden processpårning och diskutera de två mellanliggande variablerna 
representation och legitimitet.   
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6 Resultat 

Jag har nu dels genom mitt teoretiska ramverk och dels genom min empiriska 
analys påvisat sambandet mellan socioekonomisk jämlikhet och demokratisk 
konsolidering. Den höga graden av socioekonomisk ojämlikhet i Bolivia kan 
därmed ses som en bidragande orsak till att landet inte är en konsoliderad 
demokrati. Jag kommer nedan att föra en kort diskussion kring de mellanliggande 
variablerna representativitet och legitimitet som presenterades i det teoretiska 
ramverket: 

 
Socioekonomisk jämlikhet  Representativitet  Legitimitet  Konsoliderad 
demokrati 
  

6.1 Representativitet och legitimitet 

 
Socioekonomisk jämlikhet ökar marginaliserade samhällsgruppers möjlighet att 
själva kunna påverka sina liv. Genom mer jämlikt fördelade politiska, ekonomiska 
och sociala samhällsresurser kan människor göra sin röst hörd och påverka i 
samhället (Gray – Molina, 2001:63). Ett viktigt medel för detta är representativitet 
inom de politiska och ekonomiska samhällsarenorna. Länken mellan 
socioekonomisk jämlikhet och en högre grad av representation kan kopplas till 
den teoretiska diskussionen av begreppet socioekonomisk jämlikhet och får även 
stöd i empirin, vilket illustreras av målet och syftet med lagen om folkligt 
deltagande.  

En högre grad av representativitet inom politiska och ekonomiska 
samhällsarenor leder till att grupper som tidigare, på grund av socioekonomisk 
ojämlikhet, varit marginaliserade får större möjlighet att påverka politiskt och 
ekonomiskt. Detta leder i sin tur till en högre grad av tilltro och legitimitet inför 
samhällsinstitutioner och beslutsfattande organ. Detta kan kopplas till den 
teoretiska diskussionen av begreppet demokratisk konsolidering. Slutligen är en 
högre grad av legitimitet inför samhällsinstitutioner och beslutsfattande organ en 
viktig orsak som påverkar den demokratiska konsolideringen.  

Genom att diskutera Bolivias demokratiseringsprocess genom dess politiska, 
ekonomiska och sociala utveckling har jag analyserat hur den bristande 
socioekonomiska jämlikheten påverkar den politiska representationen. Den 
bristande representationen har lett till en bristande legitimitet där marginaliserade 
grupper, på grund av liten representativitet inte har något förtroende för den 
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rådande makten. Detta i sin tur leder till att demokratin får svårt att konsolideras. 
För att motverka detta måste motsättningar mellan politiska, ekonomiska och 
sociala krafter i samhället minska. Lagen om folkligt deltagande syftade till att 
höja representationen bland tidigare marginaliserade samhällsgrupper (PPL 1551, 
artikel 1). Resultaten visar dock att det reella inflytandet som dessa grupper fick 
har varit begränsat. Därigenom finns fortfarande en socioekonomisk ojämlikhet 
inbyggt i systemet (Gray – Molina, 2001:71). För att motsättningarna ska minska 
måste befolkningen i landet garanteras en högre påverkanskraft, där initiativ till 
förändringar även kan komma från invånarna själva. Demokratisk konsolidering 
kan därigenom uppnås då folkligt deltagande leder till politiskt, ekonomiskt och 
socialt påverkande i samhället. Först då detta sker kan motsättningar mellan 
politiska, ekonomiska och sociala krafter i ett samhälle överbyggas.  

Detta återknyter till den grundläggande uppsatsproblematiken, bakomliggande 
faktorer till ett lands demokratiska konsolidering. Genom att studera sambandet 
mellan socioekonomisk jämlikhet och demokratisk konsolidering har jag visat att 
motsättningar mellan politiska, ekonomiska och sociala krafter i samhället, 
påverkade av ett ojämlikt maktförhållande är en bidragande orsak till att Bolivia 
inte är en konsoliderad demokrati. Socioekonomisk jämlikhet är därmed en viktig 
förklarande faktor för att en demokrati ska kunna konsolideras.  
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