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Abstract   

After nearly 60 years of frozen diplomatic relations between USA and Cuba President 

Obama decided it was time for a change. The leading words of his campaign has since 

the beginning of his first election period in 2009 been to “Remake America”. As a result 

of his new approach to foreign policymaking and international relations President Obama 

and Raúl Castro announced in December 2014 that they wished to normalize the 

diplomatic relationship between the two states. March 2016 therefor marks an historical 

event when Obama travelled to Cuba to formally shake hands with Raúl Castro, and 

extend a hand of friendship to the Cuban people. He was the first American president to 

visit Cuba since Kennedy confirmed the embargo in the beginning of the 1960s.  

 This essay will look into the historical aspects of the path dependent Cuban policy 

that nine American Presidents has chosen to pursue since the beginning of the 1960s, 

leading up to 2009. A policy that has not been able to live up to what it was set out to do. 

This essay will use three different theories to try and make sense of why history is 

changing, and how we should understand these changes. 

Realism and liberalism are used to deal with the historical aspects regarding this 

relationship. Although USA is built on liberal values and they have taken on the role as a 

democratic leader in the world, many political decisions and actions points to a more 

realistic approach to international relations mostly driven by suspicion against other non-

democratic states.  

The theory of path dependency is employed to try and break down events as we 

approach the historical event of the meeting between President Obama and Raúl Castro 

during Obamas visit to Cuba in March 2016. With the help of path dependent tools such 

as increasing returns and critical junctures, this essay concludes that we have in fact 

reached a critical juncture regarding the American Cuban policy.  
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1. Inledning 

I december 2014 tillkännagav den amerikanske presidenten Barack Obama att de 

tillsammans med den kubanske ledaren Raúl Castro arbetar för en normalisering av de 

diplomatiska relationerna. Bara fyra månader senare, den 11 april 2015, möts två 

statschefer från USA och Kuba för att skaka hand vid the Summit of Americas i Panama. 

En handskakning som markerar det första officiella mötet mellan en amerikansk och en 

kubansk statschef sedan början av 1960-talet. President Obamas besök på Kuba i mars i 

år är därför ett viktigt ögonblick i vår moderna politiska historia och bör ses som ett aktivt 

steg mot en normalisering av staternas relation efter 55 år av isolering och ekonomiska 

sanktioner (Renwick, Lee & McBride 2016).  

Relationerna mellan Kuba och USA stäcker sig långt tillbaka i historien (Silander 

2012). Ända sedan Kuba blev självständigt från Spanien 1898 har USA haft en viktig roll 

i landets politik. Det spansk-amerikanska kriget resulterade i en ökad amerikansk närvaro 

i landet fram till 1902 då Republiken Kuba utropades och det amerikanska 

militärguvernörsstyret upphörde. USA lyckades dock genom ett författningstillägg, det 

s.k. Platt Amendment, klamra sig fast till 1934. Författningstillägget gav amerikanerna 

möjlighet att ingripa militärt i landets politiska utveckling och gav dem tillgång till ett 

område vid den sydöstra delen av ön. Den amerikanska inblandningen försvann dock när 

tillägget i konstitutionen togs bort och Kuba kom därmed att bli en suverän stat.  

Sedan 1930-talet har Kubas politiska utveckling präglats av bland annat 

diktatoriskt styre och starka ledare med en bakgrund inom det militära. Bland de mest 

omtalade ledarna finns General Gerardo Machodo, Flugencio Batista och Fidel Castro.  

Enligt Silander (2012), baseras hela Kubas ideologi på revolutionen 1959. Det var 

också vid denna tidpunkt som relationen mellan USA och Kuba återigen kom att bli 

infekterad. Fidel Castro, Kubas dåvarande politiska ledare, uttryckte tidigt sin lojalitet till 

marxism-leninismen. Trots att USA hade sina misstankar mot denne man och hans 

kommunistiska tankar, så erkände de Castros styre (Renwick, Lee & McBride 2016). Ett 

erkännande som USA senare kom att ånga. 

Den kubanska revolutionen med Fidel Castro i spetsen förde med sig nya idéer 

och tankar kring hur samhället skulle byggas upp och utvecklas. År 1961 hade Kuba 

utvecklats till en socialistisk stat, präglad av maktcentralisering och med en förbättrad 

fördelningspolitik. Castro skapade sociala förbättringar för den kubanska befolkningen 

genom omfattande jordreformer och införandet av statligt ägande av jordbruk, råvaror 

och industrier (Silander 2012). I takt med att Castro-regimen växte sig starkare i 
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samhället, ökade också handeln med Sovjetunionen, något som stack i ögonen på den 

amerikanska regeringen. Castro-regimen drev också upp skatterna på amerikanska 

importvaror, samt förstatligade ett flertal amerikanska företag. Detta gjorde att USA 

kände sig tvungna att svara med ekonomiska sanktioner (Renwick, Lee & McBride 2016; 

Schmidt 2016). USA förbjöd därmed all export till Kuba. President John F. Kennedy 

valde senare att också sätta in ett övergripande ekonomiskt embargo, som även innebar 

strikta reserestriktioner. 1961 bröt USA därmed alla diplomatiska band med Kuba och 

påbörjade en outtröttlig kamp med att störta Castro-regimen (Renwick, Lee & McBride 

2016).  

Kubakrisen kom att spela en avgörande roll för båda parter, eftersom denna 

händelse fixerade det politiska läget mellan länderna 1962. I ett försök att störta Castro-

regimen gick en grupp exilkubaner, samt medlemmar från den amerikanska militären till 

angrepp vid Grisbukten, men invasionen stoppades och innebar ett fiasko för president 

Kennedy (Hastedt 2009; Cox & Stokes 2008). Relationen mellan USA och Kuba sattes 

på sin spets då USA upptäckte att Kuba låtit Sovjetunionen placera ut kärnvapenmissiler 

på ön (Schmidt 2016). USA hotade med kärnvapenkrig och hela världen satt på helspänn 

under de 13 dagar som passerade innan Sovjetunionen valde att montera ner missilerna. 

USA i sin tur lovade att inte invadera Kuba (Hastedt 2009; Schmidt 2016).  

Händelserna genom historien har kort sagt varit allt annat än vänskapliga och fram 

till president Obama påbörjade normaliseringen av ländernas relation, har den 

amerikanska politiken mot Kuba inneburit total ekonomisk och diplomatisk isolering 

(Renwick, Lee & McBride 2016; Schmidt 2016). Under det senaste decenniet är det dock 

möjligt att se en förändring i de båda ländernas inrikes- och utrikespolitik.  

Sedan 2008 styrs Kuba av Fidel Castros bror, Raúl Castro (Azel 2015; Silander 

2012). Ett ambitiöst reformprogram som lanserades av kommunistpartiet när Raúl tog 

över makten efter sin sjuke bror, har öppnat upp för en dialog med omvärlden. Åsikterna 

går dock isär kring vad som driver denna förändring inom den kubanska politiken. De 

flesta är dock överens om att regimen har valt en ny väg och att vi kan komma få se ett 

postkommunistiskt Kuba (Schmidt 2016).  

President Obama har i en kommentar i samband med statsbesöket till Kuba sagt 

att besöket ”stärker både amerikanska intressen och möjligheterna till en bättre framtid 

med ökad frihet för alla kubaner” (Schmidt 2016, s. 31-32).  
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Utifrån denna situation med förändrade förutsättningar och relationer mellan USA 

och Kuba är uppsatsens övergripande problem således hur ska vi förstå de förändringar 

som skett inom den amerikanska Kubapolitiken sedan början av 2000-talet?  

 

 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av de teoretiska verktygen realismen, 

liberalismen och spårbundenhet, undersöka den politiskt spårbundna process som präglat 

relationen mellan USA och Kuba sedan 1960-talet. Uppsatsen strävar att undersöka om 

vi idag har nått ett kritiskt läge där den amerikanska Kubapolitiken, under ledning av 

president Obama, tagit en ny riktning.  

 
 

 Frågeställningar  

 Varför väljer USA och Obama-administrationen att öppna upp för diplomatiska 

relationer med Kuba?  

 I vilken mån är detta en avgörande förändring i relationerna mellan USA och 

Kuba? Är förändringen sådan att den kommer att förändra relationen mellan 

länderna för lång tid framöver, det vill säga har vi nått ett så kallat ”critical 

juncture”?  

De klassiska statsvetenskapliga teorierna realism och liberalism kommer att fungera som 

stöd för att finna förklaringar till politiska beslut och handlingar mellan tidigt 1960-tal till 

idag. Teorin om spårbundenhet appliceras främst på den nuvarande situationen som 

uppstått efter att Obama tillträdde som president 2009.  

 

 

1.2 Disposition  

Denna studie inleds med tre separata presentationer av de statsvetenskapliga teorierna 

realism och liberalism, samt teorin om spårbundenhet. Därefter följer ett metodkapitel i 

vilket jag redogör för de metodval som gjorts och presenterar det material som jag har 

använt mig av. Den empiriska studien återfinns i kapitel 4. I kapitel 4.1 presenteras viktiga 

personer och händelser som alla har en stark koppling till utformandet av den amerikanska 

Kubapolitiken. I kapitel 4.2, samt 4.3 diskuteras de politiska förändringar som skett och 

sätts i relation till teorin om spårbundenhet. Avslutningsvis i kapitel 5 sammanfattas 

resultaten av den empiriska studien och jag ger svar på de forskningsfrågor som 

presenteras i avsnitt 1.1.1.      
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2. Teorier   

I detta avsnitt presenteras tre statsvetenskapliga teorier – realism, liberalism och 

spårbundenhet. Realismen och liberalismen redovisas för att kunna förstå konflikten 

mellan USA och Kuba som startade den låsta processen som sträckt sig från 1960-talet 

fram till början av 2000-talet. Teorierna kommer också bidra till att skapa en övergripande 

bild av och förståelse för hur USA agerade gällande samarbeten och konflikter, samt hur 

de valde att se på institutioner och politiska aktörer.  

 Då en klar bild av bakgrunden till denna process har fastställts, tar teorin om 

spårbundenhet vid. Den tillämpas för att kunna bidra med en förklaring till varför USA 

har valt att hålla fast vid samma politiska spår sedan 1960-talet. Teorin om spårbundenhet 

innehåller viktiga verktyg som kan användas för att spåra de nyckelhändelser som har 

bidragit till denna politiska förändring och hur vi ska tolka denna förändring, samt vad 

den representerar.  

 

 Realism  

Realismens pessimistiska syn på institutioner och vår världsordning där vi alla utgör en 

potentiell fiende för varandra har sedan länge varit ett viktigt perspektiv som förklarat 

mycket igenom historien (Mearsheimer 2010). Det är upp till var och en att skydda sig 

själv och sina intressen, och samtidigt rusta upp sig inför eventuella konflikter så att de 

har en möjlighet att hävda sig gentemot andra institutioner (Gustavsson & Tallberg 2014; 

Mearsheimer 2010; Cohn 2012). De menar att det är mer eller mindre omöjligt att komma 

ifrån det faktum att vi lever i ett anarkistiskt internationellt system där ”störst och bäst” 

alltid kommer ha ett övertag (Cohn 2012).  

I denna studie lyfts Mearsheimers (2010) definition av institutioner in. Han menar 

att institutioner är först och främst en uppsättning regler som bestämmer hur stater borde 

samarbeta eller konkurrera med varandra. Dessa regler talar om vad som uppfattas som 

godtagbara beteenden, och fördömer de uppföranden som inte anses vara acceptabla. 

Reglerna upprättas av stater och är ofta en del av internationella överenskommelser. Det 

är sedan upp till varje individuell stat att avgöra om de vill följa dessa normer och regler. 

Det händer att internationella relationer liknas med ett konstant krigstillstånd, så 

är dock inte fallet. Faktum är att stater snarare befinner sig i en ständig kamp som rör 

säkerheten, där krig alltid finns med i bakgrunden som en möjlig konsekvens. Detta 

påstående grundar sig i tron på att det inom realismen inte finns något som kan liknas vid 
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verklig fred, eftersom alla stater väljer att sätta sina egna intressen främst (Mearsheimer 

2010). 

Den ständigt pågående kraftmätningen mellan institutioner gör att institutioner 

triggar igång varandra och därav är det mer av en tillfällighet att två eller fler institutioner 

väljer att samarbeta med varandra. Med tanke på att alla stater utgör ett potentiellt hot 

mot den egna staten så är det omöjligt att kunna veta vad den andre har för intentioner 

(Cohn 2012). Denna mentalitet skapar en oro och rädsla för varandra, en rädsla som kan 

variera i sin skala (Mearsheimer 2012). Det finns framförallt två faktorer som försvårar 

samarbete mellan stater avsevärt, nämligen ”relative-gains considerations” (Mearsheimer 

2010, s. 103) och risken av att bli utsatt för lurendrejeri och fusk.  

Det finns två olika sätt att tänka kring den första faktorn, och det första alternativet 

är att stater väljer att maximera sin egen vinst, och bortse från hur mycket eller lite som 

andra stater kan tjäna eller förlora i form av vinster och förluster (Mearsheimer 2010). 

Det bästa alternativet är dock att försöka se till att maximera sina egna vinster, men 

samtidigt också ta andra institutioners vinster i åtanke (Cohn 2012). I en ideal värld för 

realister bör därför en viss maktbalans uppnås, vilket innebär att stater måste ta hänsyn 

till de relativa vinsterna och inte enbart de individuella vinsterna. Det är en enkel utväg 

att enbart tänka på sig själv, men inte hållbart om man strävar efter att bibehålla ett 

samarbete. Denna balans ger också ett helt annat utrymme för att kontrollera att staten 

ligger ett steg före sina konkurrenter, eftersom de är måna om att veta hur makt- eller 

vinstfördelningen distribueras mellan alla inblandade parter. På så sätt kan de fortfarande 

maximera sina vinster, samtidigt som de kan kontrollera andra staters vinster och förluster 

(Mearsheimer 2010).  

Den misstänksamhet som förekommer stater emellan grundar sig i en rädsla över 

att någon ska lura dem, till exempel genom att inte hålla sig till de överenskommelser 

som har upprättats mellan parterna. Stater letar ständigt efter en möjlighet att dra nytta av 

eller utnyttja någon eller någonting till sin fördel, samtidigt som de gör allt för att 

förhindra att de själva blir utnyttjade (Mearsheimer 2010). Situationen tenderar ofta att 

resultera i en upprustningsspiral, där staternas individuella säkerhet kan komma att bidra 

till en kollektiv osäkerhet hos många. Det är därför av vikt att påpeka att militär makt 

alltid kommer att ha en central roll i ett anarkistiskt internationellt system. Det vore ovist 

av en stat att blint lita på att någon annan skulle välja att rycka in och hjälpa till i händelse 

av krig (Gustavsson & Tallberg 2014). 
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Det råder ingen tvekan om att denna mentalitet hos maktinnehavare, 

statsöverhuvuden eller befolkningen i allmänhet kan bidra till skapandet av en viss 

rivalitet stater emellan, men trots detta kan stater i viss mån samarbeta med varandra. 

Stater kan välja att ingå i allianser med andra, men dessa samarbeten har sina 

begränsningar och de anses ofta enbart vara temporära företeelser. Din allierade kan från 

en dag till en annan bli din fiende, just på grund av att det ömsesidiga förtroendet för 

varandra inte existerar (Mearsheimer 2010).  

En möjlig orsak till samarbete kan bland annat grunda sig i en önskan om att kunna 

bibehålla maktbalansen i världen, eller för att gemensamt bekämpa en fiende. Under vissa 

speciella omständigheter kan det till och med vara så att såväl allierade som rivaler kan 

välja att gå samman för att lyckas genomföra omfattande förändringar (Mearsheimer 

2010). Stormakterna i världen har här mycket att säga till om eftersom de spelar en 

avgörande roll i hur vårt internationella system skall utformas, och här är ett bipolärt 

system att föredra. Det främsta argumentet som lyfts fram är det faktum att det skapar en 

helt annan typ av stabilitet i det internationella systemet och två stormakter är därmed att 

föredra (Gustavsson & Tallberg 2014).  

Även om realismen i viss mån tillåter samarbete mellan stater, så är det oerhört 

viktigt att komma ihåg att realister trycker hård på det faktum att det är mer eller mindre 

omöjligt att samarbeta i en värld som är så fundamentalt tävlingslysten (Mearsheimer 

2010).  

Till den empiriska studien lyfts realismens syn på relationer in för att kunna 

studera och analysera de val som de amerikanska ledarna gjort sedan 1960-talet. Det blir 

då möjligt att avgöra hur USA har valt att förhålla sig till andra institutioner, konflikter 

och samarbeten.  

 

2.2 Liberalism 

Liberaler har en helt annan inställning än realister när det rör sig om samarbete mellan 

institutioner och individer. Det hävdar att det finns ett ömsesidigt beroende som är 

oundvikligt, och vår förmåga att kunna tänka rationellt, samt kompromissa och 

kommunicera är nödvändiga för att kunna öka den gemensamma nyttan i världen. 

Beroendet som vi alla delar sinsemellan kan dock variera, men är någonting som vi 

behöver för att kunna garantera utveckling, överlevnad och välstånd (Gustavsson & 

Tallberg 2014; Cohn 2012).  

Med demokrati som ledstjärna hoppas liberaler kunna lyckas få alla aktörer att 

sträva efter och respektera gemensamma universella värden (Gustavsson & Tallberg 
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2014). Det handlar bland annat om internationella organisationer, transnationella aktörer 

samt intressegrupper i varje enskild stat. Denna önskan är starkt sammankopplad med 

frågan om fred och harmoni stater emellan. Demokratiska stater som värnar om dessa 

universella värden anses i grund och botten vara fredliga, och de har därmed bättre 

förutsättningar för att lyckas med handel, såväl som samverkan inom internationella 

organisationer (Gustavsson & Tallberg 2014). 

Staters agerade är ett resultat av de meningsskiljaktigheter som finns inom olika 

grupper i samhället, samt den interna organiseringen av staten i sig. Liberaler ser staten 

som en politisk institution som är helt och hållet beroende av den eller de politiska 

intressegrupper som innehar makten. Det blir också en plattform från var de kan sprida 

och driva igenom sin politik. Det faktum att olika grupper har skilda eller gemensamma 

intressen i samhället och världen gör att stater som politiska institutioner ser olika ut. Det 

innebär också att alla stater inte fungerar på samma sätt på grund av olika intressen, vilket 

i sin tur kan leda till både harmoniserande och icke-harmoniserande interdependens stater 

emellan (Gustavsson & Tallberg 2014).  

Liberalister väljer att se på världspolitiken som ett plussummespel, ett spel som 

innefattar bättre förutsättningar för samarbete och ger goda chanser till att kunna dra nytta 

av gemensamma fördelar. Även om det finns en risk för att stater eller organisationer 

skulle kunna bli misstänksamma gentemot varandra, så menar liberaler att internationella 

institutioner kan agera medlare och på så sätt sätta stopp för potentiella konflikter 

(Gustavsson & Tallberg 2014).  

Liberaler förespråkar långsiktighet i samarbeten, vilket ibland kan komma att 

betyda att stater måste göra uppoffringar för att kunna nå långsiktiga vinster för alla 

inblandade parter. Institutioner skall bidra till skapandet av internationell stabilitet, 

skydda sina medlemmar och straffa de som felat. Liberalister anser att det finns en stor 

möjlighet att fler samarbeten etableras om tydliga regler upprättas eftersom dessa bland 

annat kan gynna de stater som har blivit svikna av sina samarbetspartners, samt skapa ett 

gott rykte hos de stater som faktiskt fullföljer sina överenskommelser (Mearsheimer 

2010). Genom samarbeten kan vi enligt liberaler göra internationella vinster, vilket i sin 

tur kan begränsa den internationella anarkins negativa effekter. Att samla ett flertal stater 

och aktörer till en internationell institution skulle därmed kunna påverka staters agerande 

enbart genom institutionens närvaro (Gustavsson & Tallberg 2014).  
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Internationella institutioner, såsom FN och EU spelar därför en viktig roll inom 

världspolitiken då de har för avsikt att sprida information, bevaka och påverka 

internationella aktiviteter (Mearsheimer 2010). 

I den empiriska studien kommer de liberalistiska värderingarna ställas i relation 

till den realistiska läran. Detta möjliggör en jämförelse mellan de två politiska teorierna 

och medger identifiering av de händelser där USA har agerat efter liberalismens sätt att 

se på bland annat relationer.  

 

2.3 Spårbundenhet  

Det blir allt vanligare att statsvetare liknar politiska processer med spårbundenhet. 

Spårbundenhet är en teori som finns till för att stödja olika idéer, men själva konceptet 

används ofta utan ordentlig utarbetning eller fördjupning menar Pierson (2000).  

Pierson (2000) är angelägen om att förtydliga att det är viktigt att kunna särskilja 

på spårbundenhet och så kallade ”critical junctures” (s. 263) det vill säga kritiska 

ögonblick. Teorin om spårbundenhet förklarar varför vissa historiska händelser har fått 

bestående konsekvenser. ”Critical junctures” används för att kunna identifiera och på 

djupet studera de valmöjligheter som politiska aktörer stod inför i dessa kritiska lägen 

(Cappoccia & Kelemen 2007). När dessa kritiska ögonblick inträffar, samt i vilken 

ordningsföljd händelseförloppet sker, spelar en avgörande roll när det kommer till utfallet 

av en viss händelse (Pierson 2000). Storleken på dessa händelser är irrelevant i 

sammanhanget då även mindre händelser kan leda till förödande eller världsomvälvande 

konsekvenser (Peters, Pierre & King 2005).  

Enligt Pierson (2000) står dessa påståenden i klar kontrast mot vad som vanligtvis 

sägs inom statsvetenskapen. Statsvetare tenderar att påstå att stora utfall orsakas av stora 

händelser. De förnekar också vikten av timing och ordningsföljd, och lägger istället stor 

vikt vid förekomsten av unika, förutsägbara politiska utfall. Inom statsvetenskapen litar 

man traditionellt sett på att personer med rätt kompetens och rationellt tänkande kan finna 

lösningarna på de problem som de konfronteras med. Inom teorin om spårbundenhet har 

statsvetare dock utvecklat ett alternativt sätt att se på bland annat politisk spårändring.  

Sewell menar att spårbundenhet innebär att det som inträffat vid ett tidigare 

tillfälle kommer påverka utfallet av framtida händelser. En bred definition som enligt 

Pierson (2000) kan sammanfattas till påståendet ”history matters” (s. 252). Det är näst 

intill omöjligt att förstå en viss social variabel om vi inte har tillräckligt med 

bakgrundsinformation kring hur eller vad som tog en dit. Det är därför av största vikt att 

förstå vilket spår som har lett fram till en viss punkt, samt varför valet föll på just detta 
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spår. Det finns vissa faktorer som påverkar utfallet, men det behöver inte innebära att 

dessa faktorer alltid leder fram till samma slutsenatrio, eller för den delen alltid tar samma 

riktning (Pierson 2000).  

Pierson (2000) föredrar den mer specifika beskrivningen av spårbundenhet som 

syftar till att identifiera sociala processer som i sin tur leder till så kallade ”increasing 

returns” (s. 252), spårbundna processer. I denna process ökar sannolikheten att till 

exempel en stat fortsätter på samma spår, för varje beslut som tas och för varje steg som 

leder i samma riktning. Detta är på grund av att de relativa fördelarna och vinsterna i det 

utvalda spåret anses vara högre och mer fördelaktiga i jämförelse med alternativa vägval. 

Det skulle helt enkelt bli alltför kostsamt för en stat att byta riktning (Pierson 2000).  

Spårbundna processer har många intressanta karaktärsdrag (Pierson 2000). De 

anses bland annat vara oförutsägbara och oflexibla, främst på grund av att det är svårt att 

förutspå framtida utvecklingsmönster, samt att det blir svårare att byta spår ju längre en 

spårbunden process får lov att fortlöpa (Peters, Pierre & King 2005). Det är också viktigt 

att vara beredd på att oförutsägbara händelser kan inträffa i början av en process. Sist men 

inte minst så finns det också en potentiell risk att vissa spår är mer effektiva än det som 

beslutet föll på. Det är lättare att se tillbaka på faktiska händelser genom historien än att 

förutspå framtida politiska processer. Inom teorin för spårbundenhet väger därför tidigare 

händelser tyngre än de som ännu inte ägt rum. Vår historia har med andra ord en 

avgörande roll när det kommer till utformandet av spårbundna processer (Pierson 2000).  

 

2.3.1 Fyra viktiga punkter inom spårbundenhet  

Det som skiljer teorin om spårbundenhet från andra politiska teorier är att den syftar till 

att försöka förklara omständigheterna kring just det kritiska läget då en viss process tog 

fart. Andra teorier har på ett tillfredsställande sätt kunnat beskriva den tidsperiod som 

följt efter det kritiska läget, men saknat förmågan att ge en detaljerad bild av de avgörande 

faktorerna (Peters, Pierre & King 2005).  

För att kunna utreda ett specifikt fall och undersöka konsekvenserna av 

spårbundenhet måste specifika aspekter inom dessa processer identifieras. Först och 

främst måste man titta på en spårbunden process ur ett historiska perspektiv, och i denna 

studie blir det därför aktuellt att påbörja den empiriska studien kring 1960. Det var här 

som president Eisenhower, följd av president Kennedy, lade grunden till den hårda 

Kubapolitiken som varat fram till 2000-talet.  

Det finns fyra viktiga faktorer inom politiken som anses vara av största vikt när 

det kommer till att förstå sambandet mellan sociala variabler och spårbundna processer 
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(Pierson 2000). De fyra faktorerna utgörs först och främst av de kollektiva handlingarnas 

centrala roll, samt närvaron av institutioner i vårt samhälle. Vidare nämns också 

användandet av politiska auktoriteter för att kunna peka på maktskillnader, och den 

komplexitet och otydlighet som länkas samma med dessa skillnader. I avsnitt 4.3, del tre 

av den empiriska studien, kommer dessa fyra faktorer att användas för att kunna 

undersöka och förstå det politiska läge som vi befinner oss i idag.  

 

2.3.1.1    Kollektiva handlingar    

Kollektiva handlingar handlar om att såväl stater som individer kan påverka och bli 

påverkade av varandra. Den så kallade politiska marknaden är alltså inte flytande eller 

särskilt flexibel i den bemärkelsen. Allt som sker omkring oss beror inte alltid på de val 

som du själv gör, utan mestadels på de val och beslut som andra personer har beslutat om. 

Att kunna skapa förhållanden där alla har någonting att vinna, och som ser till det 

gemensammas bästa är en ständig utmaning inom politiken. I denna sfär finns det oftast 

bara ett mål, att vinna. Det finns få som nöjer sig med att vara näst bäst och därför 

anammar många mentaliteten ”winner-take-all” (Pierson 2000, s. 258).  

 

2.3.1.2     Institutioner och dess makt  

Institutioner skapas och finns till för att kunna skapa en stabilitet och agera stöd för stater, 

både för de som stödjer institutionernas existens och de som inte gör det. Pierson (2000) 

hävdar att mycket inom politiken faktiskt är baserat på auktoritet snarare än utbyte. Ett 

ständigt förekommande problem inom politiken är att lyckas driva igenom nya lagar eller 

ändra regler och förhållningssätt. Det behövs institutioner som kan driva fram idéer och 

genom dessa påverka den politiska marknaden (Peters, Pierre & King 2005).  

 En bra policy är viktigt inom politiken. Riktlinjer och förhållningssätt som ofta 

finner stöd i lagar och backas upp av maktinnehavarna, har många gånger visat sig vara 

hållbara i ett föränderligt system. De förklarar vad som får eller inte får lov att göras, samt 

ger förklaringar till hur belöning och bestraffning delas ut i samband med dessa. Det är 

generellt också enklare att ändra på policys, samtidigt som de utgör en väsentlig del inom 

den politiska sfären (Pierson 2000).    

 Ett möjligt hinder för att en förändring inom politiken skall ske är det faktum att 

det är kostsamt att införa nya policys, vilket gör etablerade institutionella arrangemang 

mer attraktiva än alternativ som är obeprövade och nytänkande. Syftet med policys och 

institutioner är dock att skapa en positiv bild av samarbeten mellan stater, så väl som 

mellan individer (Pierson 2000).  
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2.3.1.3    Politiska auktoriteter och politisk asymmetri 

För att en teori skall vara fulländad så måste det vara möjligt att kunna koppla samman 

det politiska utfallet, såväl som den spårbundna processen, med en specifik händelse eller 

politisk aktör. Politiska aktörer har en avgörande roll vid utformandet av policys. Deras 

roll är helt och hållet avgörande när det handlar om att driva fram en förändring i en 

institution (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012). För att en spårändring 

skall bli möjlig krävs det att det finns aktiva politiska aktörer inom institutionen som 

motsätter sig den politik som bedrivs (Peters, Pierre & King 2005). Vem som innehar 

makten påverkar alltså den politiska marknaden. Politiska aktörer kan använda sin 

maktposition för att påverka andra och få dem att följa deras politiska linje (Pierson 2000).  

 

2.3.1.4    Den komplexa och otydliga politiken  

Politiska system är i allra högsta grad komplexa i sin helhet. Det råder en stor osäkerhet 

kring möjligheterna att identifiera specifika aspekter inom politiken som kan komma att 

behöva omprövas eller justeras för att nå mer framgångsrika resultat. Det tillhör därför 

vanligheterna att luta sig mot tillförlitliga och utarbetade rutiner vid hanteringen av 

kollektiva beslut. Tyvärr sätter detta tillvägagångssätt stopp för en viss öppenhet inom 

politiken och transaktionskostnaderna ökar därmed kraftigt. Dessutom bidrar det till att 

kopplingen mellan handling och resultat, såväl som själva syftet med den förda politiken, 

framstå som väldigt diffus (Pierson 2000; Peters, Pierre & King 2005).  

 Pierson (2000) förtydligar att det inom politiken är svårt att ta lärdom av sina 

misstag. Att utvärdera och försöka komma fram till vilka förändringar som bör 

genomföras är både tidskrävande och kostsamt, därför sker sällan denna typ av 

självkorrigering. Det kan därför många gånger ta lång tid innan en förändring faktiskt 

sker. 

 Det är ett relativt vanligt fenomen att politiska aktörer, särskilt politiker, handlar 

mer kortsiktigt än långsiktigt, vilket är helt försvarbart då politiker byts ut med jämna 

mellanrum. Ur deras synvinkel finns det fler möjligheter att genomföra kortsiktigt 

uppsatta mål för sin politik, en inställning som grundar sig i det faktum att det kan ta lång 

tid att implementera nya politiska spår. Fördelarna tenderar att tillfalla någon annan än 

dem själva om de väljer att satsa mer långsiktigt (Pierson 2000).  

 

2.3.2 ”Critical junctures” 

Ett centralt begrepp inom teorin för spårbundenhet är ”critical junctures”. Ett begrepp 

som definieras som relativt korta tidsperioder där politiska aktörers beslut kan komma att 
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ha stor inverkan på resultatet. Här influeras politiska aktörers val av bland annat 

ekonomiska faktorer, kulturella, organisatoriska eller ideologiska (Capoccia & Kelemen 

2007).  

I ett kritiskt läge står beslutsfattare inför ett val mellan ett flertal olika alternativa 

vägar och där valet som dessa aktörer gör kan komma att påverka efterföljande utfall. 

Denna definition av ”critical junctures” talar också för att de politiska beslutsfattarnas 

inflytande över utfallet minskar desto längre bort de kommer från det kritiska läget. Detta 

är en process som talar för det faktum att aktörers val och beslut triggar igång en 

spårbunden process, vilket kan komma att begränsa framtida valmöjligheter. Mahoney 

menar att det blir betydligt svårare att gå tillbaka till det kritiska läget då beslutet redan 

har fattats (Capoccia & Kelemen 2007).  

  För att kunna finna dessa kritiska lägen i historien så måste analysenheter 

identifieras. Dessa analysenheter är kopplade till institutionella miljöer där politiska 

aktörers beslut tenderar att vara begränsade under balanserade spårbundna perioder, 

medan de har en möjlighet att agera mer fritt under en avgörande förändringsprocess, det 

vill säga då ett ”critical juncture” återfinns (Capoccia & Kelemen 2007). Det är dock 

viktigt att ha i åtanke att dessa kritiska lägen kan påverka organisationer, regimer eller 

politiska partier på olika sätt. Det handlar om tillfälligheter (Esaiasson et al. 2012).   

 Vid identifieringen av ett ”critical juncture” så måste därmed ett visst 

tidsperspektiv tas i åtanke. Det kritiska läget måste utspela sig över en relativt kort 

tidsperiod i jämförelse med den spårbundna process som initieras av denna obalans 

(Capoccia & Kelemen 2007). Desto längre denna ovisshet och obalans får lov att fortgå, 

desto större risk är det att politiska aktörers val påverkas och begränsas av tidigare 

aktuella processer. Enligt Pierson (2000) måste vi i de fall som en ”critical juncture” 

lyckas sätta igång en spårbunden process, fokusera på den kritiska perioden och de 

orsaker som kopplas ihop med detta.  

 Capoccia och Kelemen (2007) poängterar dock att många teoretiker gärna 

likställer ”critical juncture” med förändring. De hävdar att så är inte alltid fallet, då det 

inte är möjligt att utesluta att politiska aktörer väljer att ta upp och återetablera tidigare 

spår. Pierson (2000) talar för att gå tillbaka i tiden och se över vad som skett, detta för att 

kunna finna de utlösande faktorerna i ett specifikt spår. Capoccia och Kelemen (2007) 

stöder detta tankesätt, men om ständig förnyelse krävs varje gång ett ”critical juncture” 

inträffar så kan teoretiker gå miste om viktiga lärdomar från historien. Det är viktigt att 
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därmed också se över de mindre lyckade spåren genom historien.  Det innebär också att 

förändring inte är synonymt med kritiska lägen, dock ett möjligt utfall.  

 Den viktigaste beståndsdelen i ett kritiskt läge är ovissheten. I ett kritiskt läge får 

ovissheten stå i centrum och bidrar till att politiska aktörer får större frihet i sina val, då 

de inte längre är bundna till ett visst tankesätt. Denna frihet minskar då spårbundna 

processer pågår. Enligt Capoccia och Kelemen (2007) är det helt nödvändigt att anamma 

Piersons (2000) teori om att ”go back and look” (s. 264) och fokusera på de avgörande 

faktorerna som satte igång den spårbundna processen. Nyfikenheten bör inte avstanna så 

fort det kritiska läget har identifierats. Det krävs att forskare gräver ännu djupare, för att 

kunna finna de avgörande besluten som gjort att ett spår var att föredra framför ett annat. 

Samtidigt bör uppmärksamhet även riktas mot de alternativa spåren som fanns 

tillgängliga då läget var som mest kritiskt. Genom att fokusera på dessa faktorer kan vi 

med hjälp av teorin om spårbundenhet och ”critical junctures” jämföra kritiska lägen som 

inte lett till förändring, ta lärdom av dessa, samt kunna identifiera vad som verkligen krävs 

för att en politisk institution skall hamna i ett kritiskt läge.  
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3. Metod och Material  

I detta kapitel beskrivs och motiveras de metod- och materialval som har gjorts för att 

kunna genomföra denna studie. Nedan presenteras själva utförandet av fallstudien, följt 

av motiveringen till val av fall, beskrivning av hur materialinsamlingen har gått till, 

metoddiskussion samt hur hanteringen av källkritik har gått till.  

 

3.1  Metod  

I denna uppsats görs en fallstudie. En fallstudie är en metod som oftast används för att 

kunna granska ett specifikt fall för att sedan kunna plocka fram minst två analysenheter 

och granska dessa (Esaiasson et. al., 2012). Studien fokuserar på de politiska relationerna 

mellan USA och Kuba med en utgångpunkt från 1960-talet. Denna avgränsning grundar 

sig främst i att amerikanska politiker vid denna tidpunkt tog ett beslut om att sätta upp ett 

embargo mot Kuba och avbryta de diplomatiska relationerna med den socialistiska 

regimen. Beslutet påverkade båda regimerna avsevärt och USA valde även att hålla fast 

vid denna politiska linje fram till början av 2000-talet.  

Fokus i denna fallstudie kommer att ligga på den period där det nu är möjligt att 

se en förändring i den amerikanska Kubapolitiken, där en genomgång av åren från 1960-

talet och framåt fungerar som ett stöd för att kunna undersöka om en möjlig spårändring 

är på väg att ske. Det finns en kontext, den amerikanska Kubapolitiken, och två 

tidpunkter, före och efter 2000, som karaktäriserar en traditionell fallstudie (Esaiasson et 

al. 2012).  

 Anledningen till varför just närmandet av de diplomatiska relationerna mellan 

USA och Kuba valdes till denna studie är främst på grund av intresset att förstå vad detta 

närmande representerar, varför detta närmande sker nu och varför ett närmande inte har 

skett vid ett tidigare skede.  

Ambitionen med denna fallstudie är att kunna studera den spårbundna politiska 

linje som förespråkats av USA och på så sätt kunna identifiera avgörande händelser och 

beslut som har lett till ett närmande mellan USA och Kuba de senaste åren. 2000-talet 

markerar en förändring i den amerikanska Kubapolitiken, vilket främst har kopplats till 

den tidpunkt då president Obama och Raúl Castro kom till makten i respektive land. För 

att kunna få en övergripande bild av de aspekter som är av intresse för denna studie så är 

det viktigt att se tillbaka på en längre kedja som tillslut kom att leda fram till utfallet 

(Esaiasson et al. 2012), alltså den potentiella normaliseringen av de diplomatiska 

relationerna mellan USA och Kuba.  
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Fallet är med andra ord det som står i centrum i denna studie, vilket går helt i linje 

med beskrivningen av en teorikonsumerande studie. För att kunna förklara vad som har 

hänt i just detta fall tar jag hjälp av existerande teorier och förklaringsfaktorer. De teorier 

som visat sig vara relevanta för denna studie är realismen, liberalismen och 

spårbundenhet. Realismen och liberalismen kommer att fungera som stöd vid 

genomgången av viktiga politiska händelser och beslut under historiens gång. De kommer 

att kunna bidra med en möjlig förklaring till varför till exempel politiska aktörer från USA 

och Kuba tog ett visst beslut. Teorierna kommer också att ligga till grund för att eventuellt 

kunna se en förändring eller förskjutning i det amerikanska och kubanska 

förhållningssättet till internationella relationer idag.  

Teorin om spårbundenhet bidrar med viktiga verktyg som kan användas för att 

förstå det närmande som skett mellan USA och Kuba. Spårbundenhet möjliggör en 

identifiering av en process som fortlöpt under en period, samt bidrar till en förståelse 

varför en regim eller organisation valt att fortsätta föra en specifik politiska linje. Teorin 

erbjuder också verktyg som gör att forskare kan studera en politisk förändring från ett 

flertal olika perspektiv. Den politiska sfären är i allra högsta grad mycket komplex i sin 

natur och det krävs en viss förståelse för att det kan finnas ett flertal aspekter som påverkat 

utfallet.  

I den empiriska undersökningen som följer nedan återfinns en kartläggning av de 

nyckelhändelser som är av vikt för denna studie. Metoden som används här heter 

”processpårning” (Esaiasson et al. 2012, s.129). Denna metod används för ”att finna och 

bekräfta de kausala mekanismer som länkar orsak (-er) och verkan” (ibid). Den som utför 

en studie tvingas då att överväga alla potentiella spår som skulle kunna leda fram till ett 

specifikt utfall. Genom att överväga alla dessa spår är det möjligt att kartlägga den eller 

de spår som har en direkt koppling till utfallet. Det centrala i studien blir med andra ord 

inte själva utfallet, utan processen som lett fram till denna punkt. Utfallet lyfts fram för 

att beskriva varför detta ämne är av intresse, därefter faller fokus på hur och varför vi har 

hamnat här (Esaiasson et al. 2012).  

I denna uppsats ämnar jag att vara teorikonsumerande och använda de tre teorierna 

för att förstå vad som skett i relationerna mellan USA och Kuba. Realismen används 

främst för att beskriva och förklara de sätt som USA och andra länder relevanta för 

uppsatsen, har valt att agera på under historiens gång. Liberalismen har i detta 

sammanhang ställts i relation till de realistiska förhållningssätten till internationella 

relationer och jämförelser teorierna emellan har därmed möjliggjorts. Detta 
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tillvägagångssätt har bidragit till en djupare förståelse av USAs och Kubas politik och 

relation. Vidare har liberalismen även funnits till stöd för att förklara grundpelarna i det 

amerikanska samhället och politiken.  

Teorin om spårbundenhet tillämpas genom hela den empiriska studien, då jag 

börjar med att göra en historisk tillbakablick på nio amerikanska presidenter och deras 

relation till Kuba, samt övriga stater i världen som påverkat dess politik. Utöver detta 

används teorin om spårbundenhet i avsnitten som följer under 4.2, samt 4.3, för att studera 

den förändring som skett genom att titta på de fyra olika faktorerna som presenteras 

avsnitt 2.3.1. Sist men inte minst diskuteras i avsnitt 4.3.5 hur pass definitivt detta kritiska 

läge i Kubapolitiken faktiskt är, och om det är en faktisk bestående förändring som nu 

tagit form eller ej.  

 

3.2 Material  

För att kunna genomföra denna fallstudie så har jag tagit hjälp av bibliotekets söktjänst 

OneSearch som finns tillgänglig på Linnéuniversitetets hemsida. Via denna söktjänst är 

det möjligt att nå merparten av de databaser som finns tillgängliga på Linnéuniversitetets 

bibliotek. De artikeldatabaser som visade sig vara användbara för denna studie var 

Academic Search Premier (EBSCO), Business Source Premier (BSP) och JSTOR 

Journals.  

De sökord som användes i OneSearch för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar 

och böcker var bland annat USA Foreign Policy, USA, Kuba, realism, liberalism, USA 

and Cuba relations, international relations, och path dependency. Dessa sökningar har 

drivits av uppsatsens nyckelord och syfte. Det var även ett avsiktligt val att hämta 

information från flera olika artikeldatabaser för att få en bra spridning och en överblick 

över vad som har skrivits om ämnet tidigare.  

Relevanta vetenskapliga artiklar och böcker valdes genom att först utgå ifrån 

titeln, abstraktet samt innehållsförteckningen. De artiklar och böcker som stämde bäst 

överens med mitt val av ämne har sedan studerats noggrant för att bland annat lyfta fram 

väsentliga teorier och tidigare forskning. Materialet har också använts i den empiriska 

studien. 

 

3.3 Kritisk reflektion kring metod och material   

Ett problem som är allmänt känt gällande fallstudier är att de inte anses kunna bidra med 

förståelse för generella förhållanden och orsakssamband inom politiken (Lindvall 2007). 

Därför tror jag att en av de största utmaningarna med denna uppsats är att förklara dess 



 

  

21 

 

syfte, samt vara tydlig med vad dess resultat bidrar med till forskningen. I avsnitt 3.1 har 

jag därför i detalj förklarat varför denna studie är av intresse. I min avslutning presenterar 

jag mitt bidrag till forskningen, samt hur vi skall förstå detta resultat.  

 Jag anser att för just denna studie är en fallstudie bäst lämpad för att kunna ge en 

detaljerad bild av Kubapolitiken, samt det kritiska läge som vi befinner oss i idag. En stor 

utmaning med fallstudier är dock att ”få ut mesta möjliga av ett rikt och omfattande 

material” (Lindvall 2007, s. 271). För att undvika att detta blir ett problem i denna 

skapandeprocess så kommer jag att använda mig av de analysverktyg som de tre teorierna 

erbjuder, främst de verktyg som återfinns inom teorin om spårbundenhet.  

 

3.3.1 Källkritik  

Det är oerhört viktigt att tänka på att särskilja författare, eller forskare, från materialet 

som hen har skrivit. Detta skall inte färga den studie som du själv utför (Esaiasson et al. 

2012). Eftersom alla källor som använts i denna studie faller under kategorin berättande 

källor, dvs. beskrivningar av människors agerande eller händelser som återfinns i till 

exempel dokument, tal, intervjuer, hemsidor, artiklar, så är det nödvändigt att ha ett 

objektivt förhållningssätt till dessa. Ytterligare en viktig sak att ha i åtanke är att det finns 

en risk att dessa böcker eller artiklar inte heller talar om hela sanningen. Det är här upp 

till var och en att göra ett kritiskt urval av källor som kan användas för att skildra en 

trovärdig historia av vad som skett. Det finns ingen som kan veta säkert hur saker och 

ting har gått till, speciellt inte när det handlar om historiska händelser. Detta gäller även 

nutida händelser som personen i fråga själv inte har upplevt. I just denna studie så är det 

dock svårt att komma i kontakt med verkliga primärkällor som skulle kunna bidra med 

den verkliga sanningen om alla de händelser som kommer tas upp här. I detta fall blir jag 

helt enkelt tvungen att vända mig till sekundärkällor som berör ämnet.  

 

 

 

 

  



 

  

22 

 

Kalla Kriget 1945-1991 

1953-1959

Kubanska 
revolution

en 

1953 
Dwight D. 

Eisenhower 
tillträder som 

USAs 
president

1959

Fidel Castro 
tar över 

makten på 
Kuba

1961
John F. 

Kennedy 
tillträder 

som USAs 
president

April 1961

Invasionen 
av 

Grisbukten

Oktober 
1962

Kubakrisen

November 
1963

President 
Kennedy blir 

mördad

1991 

Sovjetun-
ionens fall

4. Empiri  

Med de politiska teorierna som grund är det nu tillfälle att steg för steg gå igenom de 

faktorer som har lett oss fram till där USA och Kuba står idag. I denna studie har jag valt 

att avgränsa mig till den tidsperiod som löper från och med tidigt 1960-tal fram till idag. 

Detta är främst på grund av att det är av intresse att studera vad som skett rent historiskt 

under tiden för Kalla kriget och tiden efter krigets slut, samt varför de amerikanska 

presidenterna gång på gång valde att fortsätta föra liknande Kubapolitik fram till att 

Obama tillträdde som president. Avsnitten tillhörande 4.1 täcker tidsperioden 1960 till 

början av 2000-talet, därefter följer tidsperioden 2000 till idag under avsnitt 4.2 och 4.3.  

 

4.1 En spårbunden linje  

I inledningen till denna studie har relationen mellan USA och Kuba presenterats i sin 

korthet. Nedan följer en sektion där relationen kommer att presenteras och analyseras mer 

ingående. Liberalismen och realismen används här som analysverktyg för skapa en 

klarare bild av den politik som präglat USA sedan 1960-talet. Dessa teorier bidrar också 

till en rad möjliga förklaringar till omständigheterna kring vissa politiska beslut eller 

aktioner som förekommit under årens lopp. 

I den inledande presentationen framgår det tydligt att de båda länderna har fått 

utstå en rad olika prövningar under årens lopp, både på egen hand och tillsammans. Denna 

studie tar alltså vid kring den tidpunkt då den kubanska revolutionen var ett faktum och 

då relationen mellan USA och Kuba återigen kom att bli ansträngd.   

 Det finns starka bevis för att den Kubapolitik som USA har bibehållit sedan 1960-

talet kan förstås utifrån realismens perspektiv på internationella relationer, konflikter och 

samarbeten. De negativa föreställningarna om Kuba har levt kvar och har med tiden spätts 

på med nya aspekter för att USA skall kunna rättfärdiga bibehållandet av den hårda 

Kubapolitiken, samt för att bevisa för omvärlden att denna politik är relevant än idag 

(Hernández 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Tidslinje över studiens nyckelhändelser som diskuteras i kommande avsnitt.   
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4.1.1 Arvet efter John F. Kennedy  

Vid den tidperiod då president John F. Kennedy tog vid där Dwight D. Eisenhowers tid 

vid makten nått sitt slut var relationerna mellan Kuba och USA allt annat än harmoniska. 

Eisenhower var mycket negativt inställd till den Kubanska regimen och Kennedy kom att 

få en minst sagt turbulent tid som en av världens stormaktsledare mellan 1961 till 1963 

(Weinmann 2004). Under denna korta period som USAs president gjorde han och hans 

administration ett försök att skapa en mer innovativ utrikespolitik. Samtidigt utsattes de 

för hårt tryck utifrån, då bland annat två krig hotade från var sitt håll. Detta resulterade i 

två kärnvapenrelaterade konflikter med Sovjetunionen och en högre närvaro av 

amerikanska soldater i Vietnam. Det är många som genom historien har hyllat Kennedy 

och de politiska beslut som togs under denna tidpunkt, och de menar att detta markerar 

en viktig punkt i den amerikanska utrikespolitikens historia. Vad som kunde ha slutat i 

en förödande katastrof och ett möjligt tredje världskrig fick istället ett relativt lugnt avslut 

(Craig 2013). 

 Det var inte förrän senare under 1980-1990-talet som framförallt liberaler började 

rikta kritik mot president Kennedy, och lyfte fram aspekter i politiken som inte bidragit 

till fred. Latinamerika var en region av stort intresse för Kennedyadministrationen, men 

relationerna var allt annat än bra. De latinamerikanska länderna var kritiska eftersom 

ansåg att de fått för lite ekonomiskt stöd från USA efter andra världskrigets slut trots att 

de stått på amerikanernas sida i kriget och stöttat dem. USA hade nämligen gett stora 

ekonomiska bidrag till Europa och Japan.  

 Ett växande problem för den amerikanska regeringen var kommunismen som 

hotade ta över stora delar av Latinamerika. Ett försök till att sätta stopp för denna 

utveckling var att sjösätta ”Alliance for Progress” (Craig 2013, s. 1367). Målet med detta 

förslag var att kunna knyta starkare kontakter med denna region, sprida demokratin och 

dess värden vidare, samt kunna erbjuda regeringar i latinamerikanska länder med pengar 

och expertråd för att kunna växa och frodas som region. Resultatet blev dock inte vad de 

hoppats på och i slutet av 1970-talet hade Latinamerika omkring 13 regimer klassade som 

militärstyre.  

Ett av de främsta skälen som hindrade framgång var rädslan för och ogillandet av 

socialismen som kom från amerikanska kongressledamöter. De hade inte för avsikt att ge 

bidrag till Latinamerika så länge det fanns en risk att det gynnade socialistiska grupper 

och regeringar. De kongressledamöter som valde att gå emot projektet agerade med 

misstänksamhet mot länderna i Latinamerika och i synnerlighet mot Kuba. Utifrån denna 
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utgångspunkt valde de helt enkelt att skydda sina egna intressen, vilket går helt i linje 

med realismen. Även högt ansedda personer i latinamerikanska länder såg ett tillfälle att 

dra nytta av situationen och såg till att säkra sina tillgångar och sin framtid. I en 

anarkistisk värld är det som tidigare nämnts viktigt att kunna hävda sig och kunna svara 

på hot eller eventuella attacker från utomstående.  

Vad som också kan tänkas ha bidragit till att överenskommelsen inte blivit 

framgångsrik är att de båda parterna fokuserade för mycket på risken av att bli bedragen 

av den andre. Det är också möjligt att båda parter valde att fokusera på sina egna vinster 

och utnyttja situationen för att kunna dra individuella fördelar ur detta projekt. Målet med 

projektet var inte tydligt eller enat mellan USA och de latinamerikanska länderna vilket 

resulterade i ett fiasko (A+E Networks 2009a).  

 

4.1.2 Invasionen av Grisbukten 

Det är en stark fruktan för den nya socialistiska staten med Fidel Castro i spetsen som 

ligger till grund för den invasion av Grisbukten som äger rum i april 1961. Denna plan 

var direkt nedärvd från president Eisenhower och till en början var den unge president 

Kennedy mycket tveksam till en invasion av Kuba.  

 President Kennedy hade 1400 exilkubaner till sitt förfogande, redo att befria sitt 

hemland. Det första steget i denna invasion var att bomba Castros flygplan, Cubana DC-

3, vilket en man vid namn Gustavo Ponzoa lyckades genomföra den 15 april. Tanken var 

att USA inte ville avslöja att det var dem som låg bakom denna och kommande attacker 

och använde sig därför av exilkubanerna som en sorts täckmantel. Inget av detta lyckades 

dock lura den kubanske ledaren Fidel Castro, som i ett uttalande menar att det är USA 

som i själva verket försöker föra hela världen bakom ljuset. Även FN har fattat misstankar 

om att det är USA som är den verkliga hjärnan bakom dåden, och väljer därför att hota 

med ett fördömande (Zelikow 2000).  

 Washington väljer därefter att blåsa av de kommande planerade flygattackerna 

mot Castros flygvapen. Det fanns dock en stor andel exilkubaner, tätt följda av 

amerikanska militärfartyg på väg mot Kubas sydkust, mot Grisbukten. De första 

exilkubanerna kliver iland den 17 april och det är också vid detta tillfälle som de första 

skotten under invasionen avlossas (Christensen 2010). 

 Ovetandes om att president Kennedy blåst av den andra attacken mot Castros 

militärflygbas tog exilkubanerna och den amerikanska militären ut segern i förskott. När 

de amerikanska fartygen aldrig dök upp, då de fått order om att invänta nattens mörker 

innan nästa attack, blev dock situationen ohållbar för de personer som gått iland. En 
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evakuering av de personer som utfört invasionen blev nödvändig. Stormakten hade 

förlorat (Christensen 2010).  

Invasionen av Grisbukten kom att innebära en stor seger för den lilla ön Kuba. 

Fidel Castro utropades till hjälte och hela världen visste nu att det i själva verket var USA 

som låg bakom invasionen. President Kennedy valde dock att sätta in en 

utredningskommitté för att gå till botten med vad det var som gick fel vid invasionen. 

Aldrig tidigare har en administration valt att genomföra en så grundlig undersökning av 

sina egna misstag vilket många i efterhand har gett president Kennedy beröm för (Zelikow 

2000).   

 

4.1.3 Kubakrisen  

Målet med invasionen av Grisbukten var att ta bort Fidel Castro från makten och stoppa 

spridningen av socialismen till andra sydamerikanska länder. Det hela slutade istället med 

att Fidel Castro kunde stärka sin position vid makten ytterligare. Kuba sökte även stöd 

hos Sovjetunionen och Kuba kom att öppet välkomna den marxistiska ideologin.  

 Vid denna tidpunkt hade USA en väsentligt större tillgång till kärnvapen i 

jämförelse med Sovjetunionen. De hade även missiler och ubåtar utplacerade runt om i 

Europa som kunde nå Sovjetunionen om situationen så krävde. En möjlig förklaring till 

varför USA hade en så stor vapenarsenal att tillgå kan ha berott på att de önskade kunna 

värva och behålla allierade i Europa. USA kunde på så sätt skydda sina intressen. 

Realister har spekulerat kring om Sovjetunionen valde att placera ut missiler på Kuba för 

att eventuellt kunna komma åt och förstöra amerikanska missiler redan i ett tidigt skede. 

Sovjetunionen ville bland annat att västerländska sympatisörer skulle lämna Berlin och 

såg då Kuba som ett viktigt handelsverktyg (Nau 2012).  

Berlin hade sedan länge spelat en speciell roll i relationerna mellan Sovjetunionen 

och USA. Sovjetunionen såg ingen mening med att låta västmakterna ha militära styrkor 

i både Väst- och Östtyskland. USA ansåg däremot att det var nödvändigt att stanna kvar 

i områdena så länge det Kalla kriget pågick (Craig 2013). Det gällde att ställa hårt mot 

hårt. Sovjetunionen nekade gång på gång USA tillgång till Berlin, vilket bidrog till att 

många västerländska sympatisörer från den östtyska befolkningen flydde till de västra 

delarna av Berlin. Nikita Khrushchev lät då bygga Berlinmuren i april 1961, med målet 

att kunna driva ut USA från Berlin. Sovjetunionen skapade sig därmed ett helt nytt 

förhandlingsläge. De såg möjligheten att kunna förhandla sig till ett amerikanske utträde 

från Berlin mot att Sovjetunionen lämnade Kuba (Nau 2012).  
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Realister hävdar att Berlin utgjorde ett så kallat epicentrum under Kalla kriget och 

att amerikansk, såväl som sovjetisk trovärdighet stod på spel. Det var oerhört viktigt att 

här porträttera och agera ut rätt bild av de stormakter som de var. Om någon av dem skulle 

ge efter på sin position, skulle detta komma att innebära en säkerhetsrisk och hota 

relationerna med sina respektive allierade i Europa. Det är också därför många realister 

argumenterar för att de båda stormakterna lät det gå så långt att världen stod inför hotet 

om kärnvapenkrig (Nau 2012).  

 Under tretton dagar mellan den 16 till 28 oktober 1962, höll hela världen andan 

och fruktade att ett kärnvapenkrig mellan USA och Sovjetunionen var på väg att bryta ut. 

Anledningen till att denna konflikt blossade upp var på grund av Kuba hade tagit emot 

leveranser av sovjetiska missiler och andra vapen sedan 1960. Detta uppskattades inte av 

USA, som valde att hota med kärnvapenkrig om missilerna inte monterades ner och 

skeppades tillbaka till Sovjetunionen (Hastedt 2009; Schmidt 2016).  

Kennedyadministrationen valde att föra en likande politik här, som vid Berlin-

frågan. USA ville behålla bilden av en stark stormakt utåt sett med fördömande 

uttalanden, en stor vapenarsenal och militär att tillgå, och genomförde under tiden 

hemliga samtal och överenskommelser i det dolda. Sovjetunionen gick med på att 

montera ned missilerna om USA lovade att göra det samma med de amerikanska 

missilerna i Turkiet, samt lova att aldrig invadera Kuba (Craig 2013).  

Misstänksamhet präglade relationerna mellan USA och Sovjetunionen under hela 

Kalla kriget, men även fortsättningsvis mellan USA och Kuba ända fram till 2000-talet. 

Misstänksamheten finns förankrad i realismen som också kan förklara flera av de 

händelseförlopp som utspelade sig under denna tidsperiod. Dessa stater agerade och 

rustade upp utifall att deras fiende tänkte i liknande banor. Det fanns ingen tilltro mellan 

regimerna. Trots att vissa överenskommelser gjordes, så fanns det inga garantier att den 

andre fullföljde sina åtaganden.  

Men precis som Mearsheimer argumenterar så finns det tillfällen då stater väljer 

att ingå i vissa former av samarbete (Mearsheimer 2000). Denna kärnvapenbaserade 

kraftmätning stormakter emellan krävde att alla inblandade insåg allvaret i situationen 

och kunde förutspå de förödande konsekvenser som ett aktivt kärnvapenkrig skulle 

komma att innebära. I en situation där båda stormakterna, USA och Sovjetunionen, 

förfogar över vapen som mer eller mindre kan utplåna den andre, finns det ingen mening 

att utkämpa ett fullt utvecklat kärnvapenkrig.  
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Denna situation kräver därför att USA bibehåller en viss stabilitet i sin relation till 

Sovjetunionen. Kennedyadministrationen inledde därför samarbete med Sovjetunionen 

och Storbritannien, för att tillsammans kunna förhindra spridningen av kärnvapen, samt 

förbjuda alla tester av kärnvapen ovan mark. Denna överenskommelse, även känd som 

”Nuclear Test Ban Treaty” (Nau 2012, s.191), kom att bli ett oerhört viktigt avstamp i 

historien, eftersom den markerade att de allra största stormakterna vid denna tidpunkt 

faktiskt kunde ingå i en form av samarbete (Craig 2013). I detta specifika fall blir 

stormakternas gemensamma fiende den totala förödelse som skulle komma att bli 

verklighet om denna upprustningsspiral i slutändan utvecklas till ett aktivt kärnvapenkrig.  

Liberaler skulle i detta sammanhang fokusera på dåtidens ledares förmåga att 

kunna kompromissa och kommunicera med varandra för att tillsammans kunna komma 

fram till den mest optimala lösningen. Vad gäller Kubakrisen och relationerna mellan just 

USA, Sovjetunionen och Kuba så är det dock svårt att hävda annat än att realismen är det 

som tydligt genomsyrar denna tidsperiod när det handlar om staternas politiska agerande. 

Ett ständigt utnyttjande av andra regimer för att själva kunna säkra upp de största 

vinsterna, och samtidigt hindra andra från att göra samma sak mot dem, är en 

återkommande företeelse. Dessa relationer, situationer och ageranden belyser även det 

faktum att militär makt alltid kommer att ha en central roll i ett anarkistiskt internationellt 

system (Gustavsson & Tallberg 2014). 

USA misslyckades med att störta den kubanska regimen under 1960-talet. De 

försökte med ekonomiska sanktioner för att sätta stopp för landets utveckling framåt, men 

de lyckades aldrig eliminera Fidel Castro och sätta stopp för en djupare etablering av 

socialismen på Kuba. I själva verket lyckades USA driva Fidel Castro och Kuba rakt in i 

famnen på Sovjetunionen. Meningsskiljaktigheterna mellan USA och Kuba, som hamnat 

lite i skuggan av konflikten mellan USA och Sovjetunionen, kvarstod även efter 

Kubakrisen (Hastedt 2009).  

 

4.1.4 Åtta olika presidentadministrationer och en gemensam utrikespolitisk linje   

 

 

 

 

 

 

Figur 2. USA:s presidenter sedan 1963 fram till idag, 2016. 
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4.1.4.1 1963 till 1981 

Lyndon B. Johnson tog över efter mordet på John F. Kennedy 1963 och valde att föra 

Kennedyadministrationens politik vidare. Det innebar att president Johnson valde att inte 

inleda någon ny attack mot Kuba efter misslyckandet vid Grisbukten. 

Johnsonadministrationen införde även ”the Cuban Adjustment Act” (Trusso 2006), som 

gjorde det möjligt för kubanska medborgare att ansöka om permanent uppehållstillstånd 

i USA. Detta beslut gav kubaner en chans att fly Castroregimen.  

 Mot slutet av 1960-talet skiftade USA sitt fokus mot den alltmer oroande 

situationen i Vietnam. Under Nixonadministrationen 1969-1974 genomfördes därmed 

inga märkbara förändringar gällande Kubapolitiken.  

 De två nästkommande administrationerna med Gerald Ford och Jimmy Carter i 

spetsen genomfördes två faktiska försök att normalisera relationerna mellan USA och 

Kuba. Dessvärre genererade inte heller dessa försök i någon förändring, främst på grund 

av det faktum att Kuba fortfarande stöttade Sovjetunionen till fullo. Klyftorna mellan 

regimerna var för stora (Trusso 2006).  

 

4.1.4.2 1981 till 1993 

Under Reaganadministrationen som sträckte sig över större delen av 1980-talet, blossade 

konflikten mellan Kuba och USA upp ännu en gång. Denna gång över byggnationen av 

en militär landningsbana i Grenada. Området hade sedan lång tid tillbaka varit av intresse 

för USA eftersom Grenada styrdes av en marxistisk regering och hade en nära kontakt 

med den kubanska regimen. President Reagan beordrade därför amerikanska trupper att 

inta Grenada i ett försök att stabilisera läget på ön, men de mötte snart starkt motstånd 

från såväl grenadinsk som kubansk militär. Tillslut gick USA segrande ur konflikten som 

krävt många människoliv, och regeringen i Grenada under ledning av Bernard Coard 

kollapsade. Därefter tillsattes en ny regering som godkänts av USA. Detta 

händelseförlopp har kommit att bli känt som det första lyckade aktionen då USA som 

demokratisk stormakt lyckats trycka tillbaka kommunismen (A+E Networks 2009b). 

Framgången ingav nytt hopp om att USA skulle lyckas genomföra ett liknande 

regimskifte även på Kuba.  

 Mot slutet av president Reagans tid vid makten kom även en ny upprustningsfas i 

relationen med Sovjetunionen att ta fart. Reagan förde under hela sin presidentperiod en 

mycket hård politisk linje mot kommunismen och framförallt Sovjetunionen, ett 

förhållningssätt som visade sig skulle få förödande konsekvenser för stormakten i öst. En 

omfattande ekonomisk satsning på att rusta upp det amerikanska försvaret genomfördes 
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vilket i sin tur ledde till att Sovjetunionen gjorde det samma för att kunna garantera ett 

fortsatt skydd mot Väst. Målet med denna ekonomiska satsning var att få Sovjetunionen 

att rusta ihjäl sig och därmed försätta sig själva i en utsatt position. I efterhand har 

president Reagan och hans politiska linje lyfts fram som en högst bidragande orsak till 

Sovjetunionen fall 1991 (Nau 2012).  

När Sovjetunionen föll förlorade Kuba sin absolut största trygghet (Petras & 

Morley 1996). Utbytet och handeln regimerna emellan stannade av och Kuba kunde inte 

längre importera billig olja eller exportera kubanskt socker. Kuba hade sedan länge varit 

beroende av Sovjetunionen som handelspartner och när intäkterna plötsligt upphörde stod 

Kuba inför en ekonomisk kris.  

USA fick också en helt ny roll som den mäktigaste stormakten i världen och det 

var tydligt att de inte längre ansåg att Kuba var ett hot mot landets säkerhet. Trots detta 

väljer George H.W. Bush och hans administration att strama åt blockaden mot Kuba 

ytterligare (BBC 2012). Bushadministrationen beslutade bland annat om de strikta 

reserestriktionerna för amerikaner och kubaner, restriktioner som hindrar familjer från att 

träffa varandra mer än en gång per år (Weinmann 2004). De förbjuder även amerikanska, 

så väl som utländska dotterbolag, att handla med Kuba. Det är fullt möjligt att de 

hoppades att även Kuba skulle gå samma öde tillmötes som Sovjetunionen (Trusso 2006).  

 

4.1.4.3  1993 till 2009 

Bill Clinton tillträdde som president 1993 och lämnade 2001. Även detta kom att bli en 

presidentperiod som innefattade ett flertal prövningar (Trusso 2006; Petras & Morley 

1996). USA stod inför valet att ta på sig rollen som ensam världsledare, och man började 

tala om USA som en hegemonisk stat. Vid denna tidpunkt var det USA som hade den 

största och mest välutrustade militären, så väl som den ekonomiska makten i världen 

(Cohn 2012).  

Under samma period var många amerikanska beslutsfattare även uppslukade av 

att finna en ny identitet för NATO, en organisation som haft som huvudmål att skydda 

länderna i Väst från Sovjetunionen och kommunismen. Efter Sovjetunionens kollaps 

1991 var dock NATO i behov av ett nytt syfte för att kunna fungera och överleva i den 

nya världsordningen som vuxit fram (Mearsheimer 2010). Snart uppstod dock nya 

konflikter som NATO, och framförallt USA, kom att delta i. Inblandningen och utfallet 

av dessa konflikter har vida kritiserats och Mandelbaum (1999) menar att om det finns 

ett specifikt sätt att sammanfatta den utrikespolitiska linje som Clintonadministrationen 

anammade under detta tidsspann så skulle den kunna beskrivas på följande sätt; USA 
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straffade den civila befolkningen för att kunna uttrycka sitt förakt mot en oliktänkande 

regim såsom Kuba. Detta argument är främst baserat på hur Clintonadministrationen 

hanterade konflikterna i Forna Jugoslavien och Kosovo efter Kalla krigets slut, men 

beskrivningen stämmer även väl överens med hur USA rättfärdigade blockaden mot Kuba 

(Mandelbaum 1999).   

President Clinton fortsatte därmed även han att bedriva en hård politik mot Kuba 

och den amerikanska kongressen godkände bland annat ”the Torricelli Law” [1992] 

(Petras & Morley 1996, s. 269) och ”the Helms-Burton Act” [1996] (Trusso 2016) som 

syftade till att begränsa Kuba och dess befolkning ytterligare (Hernández 2002). På Kuba 

hopade sig problemen och situationen kom att öka medvetenheten om hur sårbar den 

politiska stabiliteten var på ön. Castro beslöt sig för att skära ned på kostnaderna för 

militären och den kubanska armén FAR1 minskade till en elftedel av sin forna storlek på 

bara några få år.   

  Den kubanska befolkningen drabbades hårt av den ekonomiska krisen och många 

valde att fly till bland annat USA, en situation som kom att bli ohållbar. 1994 kom därför 

USA och Kuba överens om att USA skulle ta emot omkring 20,000 kubaner om året för 

att kunna begränsa flyktingströmmen från Kuba (Petras & Morley 1996). De kom också 

överens om att hjälpas åt vid räddningsuppdrag för att på ett säkert sätt kunna återföra 

kubaner som flytt landet på illegala sätt. Denna överenskommelse kom att benämnas som 

en försiktig normalisering av de bilaterala relationerna mellan regimerna, framförallt 

gällande immigration. Överenskommelsen kom tillslut att bidra till en minskning av de 

olagliga invandringarna från Kuba till USA (Hernández 2002). 

Det förekom militära samarbeten under den tidsperiod som 

Clintonadministrationen erhöll makten i USA. Dessa tillfällen var dock begränsade till 

hanteringen av illegala flyktingar och minröjning kring Guantanamo basen (Hernández 

2002). Ytterligare en fråga som engagerade både kubaner och amerikaner var droghandel. 

I vissa specifika fall under 1990-talet kom utbyte av information att bli aktuellt, dock 

formade de aldrig några officiella avtal (Hernández 2002; Petras & Morley 1996).  

 Clintonadministrationens försök att förbättra relationen med Kuba fick dock ett 

abrupt slut i februari 1996 då två amerikanska civilplan sköts ner av kubanska missiler då 

de färdats i internationellt luftrum. Redan i mars samma år antar den amerikanska 

kongressen ”the Helms-Burton Act” (Trusso 2006). En lag som gav amerikanska 

                                                 
1 FAR är en förkortning av “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba” (the Revolutionary Armed 

Forces).  
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domstolar rätten att åtala och döma personer, organisationer eller företag som gjort affärer 

med före detta amerikanskägda företag som övertagits av Castro-regimen. 

Clintonadministrationen kom också att kräva fria och rättvisa val på Kuba, men 

poängterade att de inte under några omständigheter skulle godkänna en valprocess där 

någon av bröderna Castro gick segrande ur valet (Weinmann 2004).   

 George W. Bush tillträder som president 2001 och många väljare hade hoppats på 

att han var den person som skulle lyckas driva fram en förändring av Kubaregimen. 

President Bush lovade att motsätta sig varje försök till en mildring av blockaden mot 

Kuba. När väljarna väl fick se resultatet av sitt val kom de dock att bli besvikna, då de 

hoppats på att Bushadministrationen skulle driva en ännu hårdare politisk linje än sina 

föregångare (Weinmann 2004).  

I skiftet mellan Clinton-och Bushadministrationerna så godkände Clinton ”the 

Trade Sanctions Reform Act” som återigen tillät försäljning av livsmedel till Kuba. Ett 

beslut som öppnade upp för viktiga diskussioner inom den amerikanska politiken, främst 

under Bushs presidentperiod (Weinmann 2004). Det fanns ett flertal företag och 

organisationer, såväl som privatpersoner och politiker, som önskade häva den unilaterala 

handel- och reseblockaden. Utöver detta växte en oro kring hur blockaden i själva verket 

skadade den amerikanska ledningen mer än vad den hjälpte dem. Den talade emot alla de 

värderingar som USA förespråkade utåt sett för att knyta kontakter med likasinnade 

regimer som stod för fred, rättvisa och fri handel (Weinmann 2004).  

 USA:s sätt att agera under ledning av Bushadministrationen gav indikationer på 

att de ansåg att deras demokratiska värderingar borde vara universella, och att de var 

beredda att göra vad som helst för att kunna sprida dessa vidare till övriga delar av 

världen. Bushdoktrinen var dock inte helt konsekvent under dess verksamma period 

(Jervis 2003). Den mest förekommande analysen av Bushdoktrinen är att dess 

utrikespolitik grundar sig i liberala värderingar, samtidigt som de anammade realistiska 

synsätt vid hanteringen av hur stater tenderar att påverka varandra. Denna mix av 

optimism och pessimism stämmer väl överens med hur USA valt att resonera kring rollen 

som stormakt. Om USA inte kämpar för att göra världen till en bättre plats, riskerar den 

att bli allt mer farlig och ickedemokratiska stater ges större utrymme. För att kunna 

garantera säkerhet och stabilitet världen över, samt spridning av liberalistiska värderingar 

krävs det att USA agerar utanför ramarna av vad andra regimer är villiga att göra. Det 

finns de som anser att detta är en typ av dubbelmoral, men USA menar att detta är vad 

den nya världsordningen kräver (Jervis 2003).  
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 Något som har uppmärksammats under senare decennier är det faktum att den 

amerikanska Kubapolitiken till en början var starkt kopplad till presidenten i fråga (Haney 

2005). Under årens lopp har Kuba-frågan sökt sig allt längre in i den amerikanska 

politiken och kommit att bli en viktig fråga för den amerikanska inrikespolitiken, för 

intressegrupper i samhället, såväl som privatpersoner framförallt hemmahörande i 

Florida. Då George W. Bush tillträdde som president, menar kritiker, att Kubapolitiken 

kommit att bli ett inrikespolitiskt förhållningssätt snarare än en del av landets 

utrikespolitik. Kritikerna hävdar även att Vita huset har tappat greppet om situationen.  

Bushadministrationen och kongressen var medvetna om problemet och 

utformningen av Bush Kubapolitik har därför kommit att influeras av ett flertal olika 

faktorer. Det gjordes upprepade försök att ge kubansk-amerikanska anti-Castro väljare i 

Florida vad de menade att president Bush var skyldig dem, bland annat genom att 

bildandet av ”the President’s Commission for Assistance to Free Cuba” (Haney 2005, s. 

294). Utformandet av Kubapolitiken har också påverkats av ekonomiska intressen av 

såväl den egna staten, som dess allierade världen över. Den spårbundna politik som 

figurerat sedan tidigt 1960-tal har visats sig vara ineffektiv och medlemmar i den 

amerikanska kongressen anser att det är dags att testa nya förhållningssätt för att få bukt 

på de problem som fortfarande kvarstår mellan USA och Kuba (Weinmann 2004).  

Politiken ser med andra ord inte ut på samma sätt som den gjorde under 1960-

talet, och det är därför också viktigt att förstå att vi idag inte heller kan analysera politiken 

på samma sätt som förr. Vi måste använda oss av verktyg som låter oss studera 

maktinnehavare och samhällsfaktorer som påverkar politiken samtidigt. I denna studie är 

analysverktyget för detta ändamål teorin om spårbundenhet.   

    

4.2 Förändringarnas tid är kommen  

I detta avsnitt av studien följer en redogörelse för hur relationen mellan USA och Kuba 

sakta men säkert börjat närma sig varandra igen efter drygt 55 år av brutna kontakter. Här 

skildras Kubas nuvarande situation, samt dess utveckling under den tid som blockaden 

varit en aktiv del av den amerikanska Kubapolitiken.  

 

4.2.1 Kuba drar ifrån  

Medan USA bibehållit blockaden mot Kuba har övriga länder runt om i världen valt att 

ingå i samarbeten med ön. Flera europeiska och karibiska länder har valt att förhandla om 

avtal kring bland annat kontroll av droghandel (Weinmann 2004). Kuba har även öppet 

meddelat att de önskar etablera avtal även med USA, men under 1990-talet hade de ännu 
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inte lyckats komma fram till några överenskommelser (Hernández 2002). De avtal som 

Kuba önskat teckna med USA har inte enbart handlat om droghandeln, utan även 

ersättning för före detta amerikanskägda företag som Castro-regimen tagit över, 

kärnvapen, och operatörskostnader för telefonsamtal (Petras & Morley 1996). 

 Efter Kalla krigets slut 1991 har Kuba alltså etablerat lyckade relationer med ett 

stort antal länder, och flera högt uppsatta personer inom dessa regimer har besökt Kuba 

under de senaste decenniet. Kuba har trots blockaden från världens största stormakt 

lyckats knyta kontakter i både Europa och i Latinamerika, vilket har haft en mycket 

positiv inverkan på öns utbildningssystem, sjukvård, samt kultur och sport. Kuba har även 

etablerat goda relationer med flera afrikanska länder, och några länder i Asien och 

Mellanöstern (Hernández 2002; Weinmann 2004).   

 Den utveckling som Kuba har gått igenom sedan revolutionen 1959 har gett landet 

ett nytt ansikte utåt och de har lyckats förändra bilden av landets politik, framförallt 

genom att aktivt göra sig synlig och samarbeta på internationell nivå med andra länder 

((Hernández 2002). På senare år har intresset för Kuba ökat och alltfler amerikanska 

ambassadörer, nyhetsreportrar, artister, affärsmän, idrottsmän, kyrkoledare, potentiella 

samarbetspartners från organisationer och kongressledamöter reser till Kuba i hopp om 

att knyta kontakter med kubaner.  

Trots detta så har USA fortsatt att föra en lika hård politik mot Kuba. En av de 

främsta orsakerna grundar sig i att Kuba bland annat låter medlemmar från 

terroristgruppen ETA2 vistas på ön och USA menar då att Kuba stöttar terrorism. Värt att 

uppmärksamma är dock det faktum att både Spanien och Colombia, nationer som är mer 

berörda i frågan, för normala diplomatiska relationer med Kuba. Till saken hör också att 

Kuba har valt att ingå i alla anti-terrorist fördrag, samt fördömt flygattackerna som ägde 

rum den 11 september 2001 (Hernández 2002).  

Raúl Castro har spelat en viktig roll och det reformprogram som lanserats när han 

tog över makten har öppnat upp för en dialog med omvärlden (Schmidt 2016). Som 

försvarsminister har Raúl Castro kunnat dra lärdom om hur regimens militär skall 

struktureras på rätt sätt. De har bland annat ”byggt upp ett företagskonglomerat med 

kontroll över de mest lönsamma delarna av ekonomin och ansvarar för att förse landet 

med utländsk valuta via turistindustrin och cigarr- och romtillverkningen” (Schmidt 2016, 

s.5). I denna roll har Raúl Castro fått en ovärderlig insikt i hur den internationella 

                                                 
2 ETA är en förkortning för Euskadi ta Askatasuna, basiska för ”Baskerlandet och friheten”. De är numera 

en terroriststämplad organisation enligt både USA och EU.  
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ekonomin och kapitalismen fungerar. Vidare önskar Castro kunna driva igenom viktiga 

ekonomiska förändringar som han hoppas kan rädda landets ekonomi. Ytterligare 

åtgärder såsom att försöka få fart på den inhemska produktionen och på så sätt få fler att 

vilja investera i den inhemska marknaden, ingår i den reformering av Kuba som vi kan se 

idag. Det är också ett försök till att locka utländskt kapital till Kuba. I framtiden finns det 

även planer på få ordning på strukturella problem som främst rör statens handelsmonopol, 

den dubbla valutakursen och planekonomisk centralism (Schmidt 2016).  

 Det är tydligt att många länder runt om i världen har uppmärksammat den 

förändring som skett i den kubanska politiken, och att de också valt att dra nytta av de 

fördelar som den har fört med sig (Schmidt 2016). Sedan Sovjetunionens fall 1991, har 

Kuba fått ett helt nytt förhandlingsläge med övriga världen, och de har fått en möjlighet 

att få ta del av den gemensamma nyttan som förespråkas inom liberalismen. Kuba och 

Raúl Castro har visat att regimen är villig att kommunicera och nå kompromisser i 

relationer och överenskommelser med omvärlden, för att i sin tur kunna garantera sin 

överlevnad. Många forskare menar att utvecklingen pekar åt rätt håll, och att en sista 

förlösande faktor för en ytterligare vidareutveckling av Kuba skulle vara en normalisering 

av relationerna med USA. 

 

4.3 En möjlig normalisering av diplomatiska relationer    

I kapitel 4.1 och 4.2 av denna empiriska studie har tyngdpunkten legat på att redogöra för 

de historiska händelser och personer som påverkat och drivit den amerikanska 

Kubapolitiken sedan 1960-talet. Denna historiska tillbakablick är fullt nödvändig för att 

förstå varför valet föll på denna hårda politiska linje.  

Den kubanska revolutionen 1959 var en starkt bidragande faktor till att relationen 

mellan USA och Kuba under president Eisenhowers tid vid makten kom att bli väldigt 

ansträngd. Icke-demokratiska stater och dess ideologiska tillhörighet var ett hot mot det 

demokratiska USA och flera av de idéer och förhållningssätt som president Eisenhower 

utvecklade togs därmed över av Kennedyadministrationen. USA har blandat sig i 

Kubanska statsangelägenheter sedan en mycket lång tid tillbaka, vilket bevisar att Sewell 

och Piersons (2000) definition av spårbundenhet stämmer väl överens med denna 

spårbundna politiska process: ”history [does] matter” (s.252). Den politiska linje som 

Kennedyadministrationen valde att överta var främst en reaktion på den växande oro för 

socialismens spridning i Latinamerikanska länder. Med påtryckningar inifrån USA såväl 

som från utlandet befann sig president Kennedy i en svårhanterlig situation, som till slut 
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kom att bidra till en fixering av de diplomatiska relationerna mellan Kuba och USA 1962. 

Genom denna redogörelse är det möjligt att identifiera dessa sociala variabler som i sin 

tur ledde fram till att embargot blev ett faktum och en ny, hårdare och mer konsekvent 

Kubapolitik trädde i kraft.  

För president Johnson, som tillsattes efter Kennedys död 1963, var valet av 

politisk agenda enkel. Efter misslyckandet vid Grisbukten gjordes inga nya försök att 

attackera Kuba, men han valde att fortsätta kampen om att befria Kuba och dess 

befolkning från Fidel Castro och socialismen. Även de tre nästkommande 

administrationerna valde en liknande politisk linje, som innefattade en del närmanden i 

hopp om att förhindra ännu tätare kontakt mellan Kuba och Sovjetunionen. De 

demokratiska värderingarna präglade förhållningssättet till Kubapolitiken och USA 

hoppades kunna driva igenom ett regimskifte på Kuba eftersom de ansåg att detta låg i 

allas intresse. Ett regimskifte på Kuba skulle kunna bidra till en stabilisering bland de 

latinamerikanska länderna och hindra spridningen av socialismen. Genom denna 

iakttagelse är det möjligt att identifiera ett spårbundet mönster. President Johnson, Nixon, 

Ford och Carter har alla hittills fattat beslut som pekat i samma riktning och precis som 

Pierson (2000) hävdar så har därmed sannolikheten för att USA kommer fortsätta på 

samma spår framöver ökat.  

President Reagan följer även han den politiska linje som brukats av hans 

föregångare. Det var också under Reagans tid som USA för första gången lyckades driva 

tillbaka kommunismen och tillsätta en ny regering godkänd av USA. Maktkampen som 

utspelade sig i Grenada gav nytt hopp om att en liknande auktion skulle kunna 

genomföras på Kuba, vilket ledde till en fortsatt stöttning av den hårda Kubapolitiken. 

Amerikanska politiska beslutsfattarna såg ingen mening med att byta spår eftersom de 

gick segrande ur denna konflikt, vilket bevisade att deras strategier faktiskt fungerade. 

President Reagan hade också stor framgång i sin politik som hans administration bedrev 

gentemot Sovjetunionen. Även om de mest betydelsefulla faktorerna som ledde till 

Sovjetunionens fall 1991 främst handlade om interna problem, så ansågs president 

Reagans politik vara en bidragande orsak. Detta innebär att USA var den stormakt som 

gick segrande ut Kalla kriget, och med detta följde en ny identitet.  

President Bush, den äldre, ser möjligheten att även lyckas komma åt Kuba som i 

början av 1990-talet befinner sig i en mycket sårbar situation då de just förlorat sin 

viktigaste förbundsförvant. Bushadministrationen valde därför att strama åt embargot 

ytterligare. Då Clinton tillträder som president 1993 fortsätter åtstramningarna, bland 
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annat genom ”the Torricelli Law” och ”the Helms-Burton Act”. Clintonadministrationen 

fick motta stark kritik från andra västmakter, främst gällande det faktum att 

civilbefolkningen drabbades hårt av de begränsningar som embargot mot Kuba kom att 

innebära. Här kan vi börja ana en förändring av den politiska marknaden efter Kalla 

kriget. Det blir allt svårare för USA att rättfärdiga skälen till varför de väljer att driva den 

hårda Kubapolitik som de gjort sedan tidigt sextiotal. De blir därför tvungna att komma 

på nya orsaker. Att döma av Piersons (2000) beskrivning av spårbundna processer visar 

denna tidpunkt tydliga tecken på att USA möjligtvis skulle tjäna på att byta spår, då det 

finns en möjlighet att andra spår är mer effektiva för att få bukt på problemen mellan 

Kuba och USA.  

Varken president Clinton, eller Bush den yngre, resonerar dock på detta sätt. Vid 

denna tidpunkt är det många parter som intresserat sig för utfallet av Kubapolitiken, vilket 

bidrar till att det är svårt att bryta sig loss från den spårbundna process som ännu fortlöper 

även in på 2000-talet. Även kostnadsfrågan blir ett problem, då en omvärdering av den 

politiska agendan tenderar att ta lång tid, samt kräva stora ekonomiska resurser. Dessa 

faktorer bidrar till det faktum att USA hittills aldrig genomgått någon form av 

självkorrigering.  

Ett flertal statsvetare har varit mycket skeptiska till en förändring av den hårda 

amerikanska Kubapolitiken (Hernández 2002). De argumenterar bland annat för att USA 

under 2000-talet har engagerat sig i ett flertal andra konflikter som är av större politisk 

vikt. Kuba anses inte längre vara ett hot mot den amerikanska regimen, åtminstone inte 

om regimen sätts i relation till det hot som diverse terrororganisationer utgör. Statsvetare 

hävdar att det inte är särskilt troligt att någon vill ta sig an en över 50 år gammal policy. 

 Det finns dock de statsvetare som anser att en förändring av den amerikanska 

Kubapolitiken är helt nödvändig i dagsläget (Weinmann 2004). Det är på tiden att USA 

inser att den politiska linje som nio olika presidentadministrationer sedan 1960-talet valt 

att bedriva, bör ses som ett misslyckande. Blockaden skärmar av Kuba från världen och 

den kubanska befolkningen går miste om viktiga västerländska influenser för att kunna 

utvecklas och ta till sig demokratiska värderingar.  

Redan den 17 december 2014 tillkännagav Obamaadministrationen sina 

intentioner om att påbörja ett försök att normalisera de diplomatiska relationerna med 

Kuba. Kuba ansågs inte längre vara en direkt fiende eller hot mot den amerikanska staten 

och de kom att ge Kuba en ny identitet som utvecklingsland redo att genomgå en 

förändring. Efter omkring fem årtionden av frusna diplomatiska relationer regimerna 
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emellan markerade därmed också handskakningen den 11 april 2015, samt president 

Obamas besök på Kuba i mars 2016, viktiga ögonblick i vår moderna politiska historia. 

Till mångas förvåning valde president Obama att resa till Kuba för att sträcka ut en 

vänskaplig hand till den kubanska befolkningen. Han hoppades kunna röra sig bort från 

den politik som funnits med under mer eller mindre hela Kalla kriget fram till i år (Shabad 

2016).  

I avsnitten som följer nedan går jag igenom de fyra faktorer som anses vara av 

största vikt när det kommer till att förstå sambandet mellan sociala variabler och 

spårbundna processer. Med hjälp av dessa analysverktyg kommer jag kunna titta närmare 

på hur USA har hanterat Kubapolitiken sedan Barack Obama tillträdde som president 

2009, samt ställa detta i relation till den tidigare spårbundna linjen. Utöver detta kommer 

jag också undersöka om vi i dagsläget har nått ett så kallat ”critical juncture” eller ej.  

  

4.3.1 Kollektiva handlingar  

Av denna historiska tillbakablick på amerikansk Kubapolitik att bedöma, vore det fel att 

påstå att annat än att politiska aktörer i synnerlighet har påverkats av varandra. De som 

burit huvudansvaret för den förda politiken under denna spårbundna period är de nio 

amerikanska presidenter vars politiska agenda just presenterats i korthet. På det stora hela 

har Kubapolitiken varit mer eller mindre oförändrad sedan president Kennedy tog det 

avgörande beslutet att invadera Grisbukten 1961. En idé som kan spåras tillbaka till 

president Eisenhower, och som kom att bli en av de avgörande faktorerna som lade 

grunden för den amerikanska Kubapolitiken.  

 Sedan dess har amerikanska, och kubanska ledare inom såväl politiken som 

militären varit oförmögna att nå fram till en överenskommelse som skulle kunna gynna 

båda parter. Här tog misstänksamheten gentemot varandra över och ingen av regimerna 

är beredda att göra uppoffringar med risk för att dess ärkefiende får ännu större utrymme 

att röra sig på de politiska marknaden. 

 Under 2000-talet har amerikanska ledare fått motta kritik gällande deras 

förhållningssätt till Kubapolitiken. Kritiker har bland annat kritiserat president Bush för 

att ha agerat odemokratiskt då han hotat med att lägga sitt veto mot eventuella mildringar 

av embargot. Samtidigt som den republikanska ledningen blockerade en förmildring av 

embargot, kämpade flera kongressledamöter för att kunna lyfta reserestriktionerna till och 

från Kuba. Även utanför Vita Husets väggar engagerade sig bland annat den Amerikanska 

Handelskammaren och valde att öppet stötta en normalisering av handelsförbindelser 

länderna emellan (Weinmann 2004). Ett flertal organisationer som företräder 
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jordbruksföretag har också gett sig in i diskussionen om att lätta på blockaden för att 

kunna återuppta handeln med Kuba och därmed kunna öka sina intäkter.   

 USA har fått motta påtryckningar från EU, samt från ett flertal FN-organ, där mer 

eller mindre alla medlemsländer är rörande överens om att en förmildring av embargot är 

nödvändig. EU:s tyngsta argument i frågan pekar på det faktum att USA bryter mot sina 

egna internationella rättsliga normer som de så länge kämpat för att implementera. 

Normer som finns förankrade i multilaterala avtal och mänskliga rättigheter som är så 

viktiga för upprätthållandet av den internationella politiska ordningen (Lopez-Levy 2015; 

Weinmann 2004).  

Ett flertal människorättsorganisationer, såsom Human Rights Watch och Amnesty 

International, har även de fördömt embargot, samt behandlingen av den kubanska 

befolkningen (Lopez-Levy 2015). Detta anses vara en av anledningarna till att just den 

amerikanska kongressen har förstått vidden av problemen som kretsar kring den 

spårbundna Kubapolitiken. Precis som Pierson (2000) nämner så påverkas vi inte enbart 

av de val som vi själva gör. Faktum är att vi mestadels påverkas av de val och beslut som 

andra personer har beslutat om. Den amerikanska Kubapolitiken är ett sådant exempel. 

Denna spårbundna politiska linje har styrts av högt uppsatta politiska ledare, men 

påverkat livet för miljontals människor. 

Internationellt sett är USA den enda stat som infört en blockad mot Kuba 

(Weinmann 2004). En blockad som legitimeras av USA:s önskan befria den kubanska 

befolkningen från socialismen och därmed förbättra levnadsstandarden för dem. Kritiker 

hävdar dock att den politiska agendan bör ses över eftersom embargot inte bidragit till 

någon förändring för den kubanska befolkningen under Kalla kriget. Embargot är 

kontraproduktivt.  

  President Obama har valt att adressera och till stor del ställa sig helt bakom den 

internationella kritik som USA fått motta gällande Kubapolitiken. Under sin tid som 

president har han på olika sätt försökt kämpa för att återupprätta USA:s rykte och återigen 

stärka statens roll på den internationella marknaden (Dueck 2011). Detta agerande från 

president Obamas sida pekar på att han påverkats starkt av alla de påtryckningar från 

diverse olika intresseorganisationer, så väl som internationella organisationer och 

allierade västmakter. ”To remake America” (Dueck 2011, s. 14) har därför varit hans 

ambition sedan han svor presidenteden 2009. Den amerikanska politiken var i stort behov 

av förnyelse.  
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4.3.2 Institutioner och dess makt  

En av de viktigaste grundpelarna inom liberalismen är demokrati, vilket också är en 

oerhört viktigt värdegrund som det amerikanska samhället är uppbyggt på. Det förklarar 

det faktum att USA många gånger har tagit på sig ansvaret att sprida demokratiska 

värderingar vidare till ickedemokratiska stater. Den främsta anledningen har då varit att 

skapa stabilitet i dessa samhällen, som enligt USA måste säkerställas för att kunna bidra 

till fred och harmoni stater emellan. De anser att det är viktigt att institutioner finns, för 

att skapa tydliga regler och riktlinjer att följa, skydda intressen och medla mellan stater 

eller individer som inte kommer överens. 

 Vad gäller USA:s relation till Kuba så finns det tillfällen då USA:s agerande talar 

emot de värderingar som de själva försöker tvinga på den socialistiska staten Kuba. Deras 

politiska linje må vara grundad på liberalistiska värderingar, men i kritiska lägen genom 

historien har de valt att se Kuba som en fiende och agerat därefter. I dessa situationer har 

de valt att skydda sina egna intressen, rusta upp inför eventuella konflikter och satt hårt 

mot hårt när de känt sig hotade av andra regimer och institutioner. En inställning som 

klingar mer bekant med realismen än liberalismen.  

I relationen mellan USA och Kuba finns inget ömsesidigt beroende som anses 

vara en mycket viktig nyckel för att kunna garantera utveckling, överlevnad och välstånd 

för såväl staten som för relationen. USA har dock klart och tydligt genom sitt embargo 

visat att de inte önskar ha något som helst utbyte med Kuba så länge Castro-regimen är 

aktiv.  

I den historiska skildringen av denna spårbundna process pekar mycket på att 

amerikanska beslutsfattare har valt att hålla sig till en etablerad policy istället för att pröva 

en som är nytänkande. De har valt att förhålla sig till den hårda Kubapolitiken och hyste 

stark tilltro till den och dess syfte. De var fullt övertygade om att de skapat en bra policy, 

en policy som till och med kom att ingå i två lagar.  

Den amerikanska staten, samt dess politiska ledare, har varit den drivande kraften 

i denna spårbundna process. De har använt sin maktposition som världsmakt och fördömt 

den Kubanska regimen under bröderna Castros ledning. Ett agerande som under det 

senaste två decennierna fördömts av otaliga parter världen över, vilket också lett till att 

USA förlorat många aktörers förtroende. Weinmann (2004) påpekar i sin artikel att USA 

måste återuppbygga sin kredibilitet som demokratisk stormakt. Just detta har varit ett av 

president Obamas mål med den nya politiska linje som han valt att följa under sin 

presidenttid.  
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Enligt Dueck (2011) har den centrala delen i Obamaadministrationens 

utrikespolitik handlat om anpassning och kompromisser. President Obama anser att USA 

måste välja en annan politisk linje där hot med massförstörelsevapen, ekonomiska 

sanktioner och total utfrysning inte får lov att förekomma (Lopez-Levy 2015). USA skall 

istället sätta ett föredöme för andra stater och förekomma ickedemokratiska stater med 

erbjudanden om en anpassad politik och kompromisser som i sin tur kan leda till 

samarbete regimerna emellan. Grundtanken bakom denna politiska linje är att de hoppas 

kunna omvända dessa oliktänkande regimer och därmed skapa ett ännu större kontaktnät 

med nya möjligheter till bland annat utbyte och handelsavtal (Dueck 2011). Genom denna 

politiska linje bevisar president Obama att han hyser en stark tilltro till internationellt 

samarbete, och att nyckeln finns i vår förmåga att kommunicera och kompromissa. 

President Obama gör ett aktivt försök att röra sig bort från de pessimistiska tankarna kring 

internationella relationer som så länge präglat den amerikanska utrikespolitiken. Den nya 

politiska linjen vilar tryggt på liberalistiska värderingar. 

Genom att åka till Kuba och sträcka ut en hand till den kubanska befolkningen 

hoppas Obamaadministrationen skall leda till ett regimskifte på Kuba, men påpekar 

samtidigt att detta inte är ett krav från USA:s sida. Obamaadministrationen hoppas också 

på att kunna attrahera andra länder runtom i Latinamerika (Javed 2015). Det finns också 

de som menar att de försök som USA har gjort för att närma sig denna region efter så 

många år av ansträngda relationer, är för att rädda sina relationer med sina västerländska 

allierade (Lopez-Levy 2015). Ytterligare en bakomliggande faktor till att USA valt att 

rikta in sig på dessa områden är för att förhindra att dessa regimer bildar alltför starka 

relationer med Ryssland och Kina (Javed 2015).  

President Obama har för avsikt att häva embargot, men menar att det inte är helt 

och hållet upp till honom att avgöra den frågan, det är en fråga för USA:s kongress (Javed 

2015; Lopez-Levy 2015).  

Obama har dock lyckats driva igenom en del förändringar redan nu under sin 

presidenttid, förändringar som hans föregångare aldrig ens skulle fundera över (The 

White House). Raúl Castro och president Obama har återupptagit de diplomatiska 

relationerna, samt tillåtit återöppnandet av ambassader i respektive land. De har även 

beslutat om att öppna upp för samarbete och utbyta gällande sjukvård, utbildning och 

jordbruk. Utöver detta har de även tillåtit direktflyg mellan USA och Kuba, samt ökat 

möjligheten för amerikaner att resa till Kuba. Förbudet mot att handla eller göra affärer 

med kubanska företag har också hävts.  
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Den nya utrikespolitiska linjen med president Obama i spetsen stämmer väl in på 

Piersons (2000) beskrivningen av vad policys och institutioner är ämnade att göra, 

nämligen att skapa en positiv bild av hur samarbeten kan och bör fungera. Genom dessa 

åtgärder har Obama visat stort stöd för den kubanska befolkningen (Weinmann 2004). 

Om dessa åtgärder kommer leda till ett regimskifte på Kuba, samt bidra till en stabilare 

relation med övriga latinamerikanska länder i regionen återstår att se.  

 

4.3.3 Politiska auktoriteter och politisk asymmetri 

Pierson (2000) menar att vi måste kunna koppla ihop det politiska utfallet med en specifik 

händelse eller en politisk aktör och genom detta identifiera en spårbunden process. Detta 

skapar en fulländad teori. Eisenhower, Kennedy, den kubanska revolutionen och icke-

demokratiska ideologier är starkt sammankopplade med det politiska utfallet och den 

spårbundna process som är allmänt känd som den amerikanska Kubapolitiken.  

 Vidare hävdar såväl Pierson (2000), som liberaler, att politiska aktörer har en 

avgörande roll i utformandet av policys, samt att deras roll är helt och hållet avgörande 

när det kommer till att lyckas driva igenom en förändring i en institution. I dagsläget är 

det möjligt att koppla en normalisering av de diplomatiska relationerna mellan USA och 

Kuba till Obamaadministrationen och deras nytänkande utrikespolitik (Dueck 2011).  

 De faktiska förändringar som vi kan se i relationen mellan USA och Kuba idag, 

har möjliggjorts just på grund av att president Obama valde att tänka annorlunda än sina 

företrädare (Dueck 2011). Precis som Pierson (2000) skriver så krävdes det en politisk 

aktör som motsätter sig den politik som bedrivs. Obama kritiserade Bushadministrationen 

och dess utrikespolitik redan under första gången han kandiderade till president. Fram till 

idag har president Obama försökt återta makten av de utrikespolitiska frågor som hans 

företrädare tycks ha förlorat greppet om, ett av dessa var just Kubapolitiken (Dueck 

2011).  

 Obamaadministrationens utrikespolitik bygger på att kunna använda sin 

maktposition för att kunna sprida demokratiska värderingar och försöka påverka andra 

oliktänkande stater och får dem att tänka om. De förkastar den gamla spårbundna 

Kubapolitiken, och menar att den inte längre har någon plats på den politiska marknaden. 

President Obama finner inte att embargot är legitimt, då det förtrycker den kubanska 

befolkningen och hindrar regimen från utveckling och framgång. I ett uttalande i samband 

med sitt besök på Kuba säger Obama att han vill och önskar att arbetet för att häva 

blockaden helt och hållet kommer att fortgå även efter hans tid som president är över 
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(Shabad 2016). I denna bemärkelse är det möjligt att argumentera för att president 

Obamas förhållningssätt är mer multilateralt än sin föregångares, Bush den yngre.  

 

4.3.4 Den komplexa och otydliga politiken  

Genom den historiska genomgången av Kubapolitiken är det möjligt att se förstå den 

komplexitet som Pierson (2000), Peters, Pierre och King (2005) beskriver. Som tidigare 

påpekats så har merparten av de amerikanska presidenterna sedan 1960 fram till 2000-

talet valt att luta sig mot utarbetade rutiner kring Kubapolitiken. De försök som gjorts för 

att normalisera relationerna mellan Kuba och USA har av olika anledningar misslyckats. 

Anledningar som enligt Haney (2005) främst kan kopplas samman med misstänksamhet 

och potentiella hot mot den egna staten. Till en början var det möjligt för politiska 

beslutsfattare att ha kontroll över den politiska agendan, detta gäller främst de 

amerikanska presidenterna och deras hantering av Kubapolitiken. Allteftersom vi rörde 

oss bort ifrån uppstarten av denna spårbundna linje så har det dock blivit alltmer 

problematiskt att behålla kontrollen av Kubapolitiken. Kubapolitiken kom att påverka fler 

aktörer än vad en ensam amerikansk president kunde klara av. Påtryckningarna och 

kritiken blev för omfattande. Amerikanska ledare försökte då återta sin maktposition på 

den politiska arenan genom att visa sig militärt starka, ett tillvägagångssätt som fick deras 

allierade att vända dem ryggen. Under 2000-talet gjorde amerikanska ledare upprepade 

försök att rättfärdiga Kubapolitiken genom att rikta stark kritik mot den kubanska 

ledningen och deras agerande, kritik som i många fall inte varit befogad.  

 President Obama valde, till skillnad från sina företrädare, att inse och erkänna de 

fel och brister som Kubapolitiken innehöll (Dueck 2011). Piersons (2000) argument 

stämmer med andra ord väl överens med denna specifika situation. Det tar lång tid innan 

en förändring sker. Politiker driver sin linje så länge de har möjlighet att sitta kvar på sin 

plats, en politisk linje som tenderar att handla om mer kortsiktiga lösningar eller 

förändringar. Om politiker gång på gång väljer att använda sin tid vid makten för att 

genomföra kortsiktiga lösningar för stunden, och knappt någon energi eller tid läggs på 

att utreda eller ompröva en viss politisk linje så är chansen också mycket liten att de tar 

lärdom av sina misstag. Detta är precis vad som skett med den amerikanska 

Kubapolitiken. Alla valde att se framåt istället för bakåt.  

 Obama är den första presidenten sedan Kennedy som på allvar valde att studera 

och omvärdera politiken. Vi kan ana ett mer långsiktigt perspektiv i hans politik, 

framförallt när det kommer till att häva embargot. President Obama är medveten om att 

han inte kommer kunna påverka den amerikanska utrikespolitiken mycket länge till, men 
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väljer ändå att trycka på de fördelar som hans politiska linje skulle kunna föra med sig. 

Fördelar som kan komma att tillfalla USAs nästa president.   

 

4.3.5 Ett kritiskt läge för den amerikanska Kubapolitiken  

Det första som talar för att vi idag befinner oss i ett kritiskt läge, är det faktum att de 

perioder som jag valt att studera stämmer väl överens med Piersons (2000), samt 

Capoccia och Kelemens (2007) beskrivningar av en spårbunden process, samt ett ”critical 

juncture”. Den spårbundna processen sträcker sig från början av 1960-talet då Kennedy 

beslutade om att sätta upp ett embargo mot Kuba, fram till då Obama tillträdde som 

president 2009. Även om embargot finns kvar än idag, så har omständigheterna och 

förhållningssättet till det förändrats avsevärt.  

 Det kritiska läget sträcker sig i skrivande stund från 2009 fram till idag. Genom 

att göra denna begränsning blir det tydligt att det kritiska läget utspelar sig under en 

kortare tidsperiod än den spårbundna process som lett oss hit.      

 Under utformandet av Obamaadministrationens utrikespolitik så har de främst 

influerats av ideologiska faktorer. En tillbakagång till sina liberala grundvärderingar var 

nödvändigt för att kunna driva igenom en förändring av Kubapolitiken. Påtryckningarna 

från internationella organisationer, så som EU och FN, gick inte att bortse ifrån. Inte heller 

de som kom ifrån olika intresseorganisationer.  

 Av situationen att döma så hade president Obama tre möjliga vägar att gå när det 

kom till Kubapolitiken. För det första hade han kunnat välja att ta vid där president Bush 

slutade och fortsätta driva en hård politisk linje, präglad av en ovilja att lätta på embargot 

och agera tillmötesgående mot sina allierade. Om president Obama hade valt att fortsätta 

driva den spårbundna Kubapolitiken på detta sätt, så är det möjligt att USA:s rykte och 

position på den internationella politiska arenan hade tagit ännu större skada än vad de 

redan gjort under Bushadministrationen.  

 För det andra hade president Obama kunnat lämna den spårbundna politiken orörd 

och enbart låta den fortlöpa utan att ägna någon tid till att se över dess historia eller 

framtid. Detta spår hade kunnat vara ett alternativ då det i dagsläget finns många andra 

konflikter världen över som kräver mer resurser. I jämförelse med direkta terrorhot så 

hade konflikten med Kuba kommit att bli bortprioriterad. Det är dock möjligt att det hade 

varit taktiskt att behålla embargot och Kubapolitiken, för att kunna bevisa sin styrka i att 

kontrollera och begränsa tillgångarna för någon annan.  

 Det tredje alternativet är det spår som Obamaadministrationen faktiskt valde att 

satsa på, att driva fram en förändring genom att ändra förhållningssättet till 
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Kubapolitiken. Det som möjliggjort denna förändring är ett flertal tillfälligheter som 

lyckligtvis inträffade omkring samma tidpunkt.     

 Den gamla spårbundna processen hade förlorat sitt syfte på dagens politiska arena. 

Den etablerades trots allt för över fem decennier sedan och mycket har förändrats sedan 

dess. Motsättningarna växte sig allt starkare inom ett flertal viktiga organisationer, företag 

och stater som USA har nära relationer med. Kubapolitiken hotade den bilden av en 

demokratisk stormakt som USA så gärna önskade identifiera sig som, samt upprätthålla 

hos såväl allierade som fiender. Utöver dessa faktorer blev president Obamas tillträde 

2009 avgörande. Han motsatte sig den existerande politiken och ställde sig bakom den 

kritik mot den hårda Kubapolitiken som USA fått motta under historiens gång. Hans 

tillvägagångssätt för att återigen kunna stärka USA:s rykte och position på den politiska 

arenan skiljer sig totalt från föregångarna, men menar att detta är det rätta spåret för 

framtiden. Genom att visa på att den gamla spårbundna Kubapolitiken inte nått sina mål 

under närmare 55 år så har vi all anledning att hävda att denna politiska linje är och har 

varit ohållbar.  

Obama påpekar det faktum att det dock kvarstår många meningsskiljaktigheter 

staterna emellan, men att han hoppas kunna lösa dessa problem genom kompromisser och 

fredliga medel i framtiden.  
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5. Avslutning 

I inledningen av denna uppsats diskuterades det övergripande problemet om hur vi skall 

förstå de förändringar som har skett inom den amerikanska Kubapolitiken sedan början 

av 2000-talet. Som ett led i detta ställdes forskningsfrågor om varför USA och 

Obamaadministrationen väljer att öppna upp för diplomatiska relationer med Kuba just 

vid denna tidpunkt, liksom hur avgörande denna förändring är och om den kan ses som 

en så kallad ”critical junture”.  

 I den empiriska studien användes realismen och liberalismen främst för att kunna 

skapa en övergripande bild av och förståelse för hur USA agerade gällande samarbeten 

och konflikter, samt hur de valde att se på institutioner och politiska aktörer under denna 

avgränsade tidsperiod. Resultaten av den empiriska studien visar att USA är uppbyggt på 

liberalistiska värderingar med demokrati som ledstjärna och fokus har varit att överföra 

dessa värderingar till andra icke-demokratiska stater för att framförallt skapa stabilitet på 

den politiska arenan. I ett flertal situationer har USA dock valt att försvara sina intressen 

genom att använda sig av sin starka militär, hotat att använda kärnvapen och begränsat 

utvecklingsmöjligheterna för oliktänkande stater genom blockader eller ekonomiska 

sanktioner. Det om präglat USA:s Kubapolitik som bedrivits mellan 1960 till 2009, är 

bland annat misstänksamhet mot andra regimer, ett karaktärsdrag om återfinns inom 

realismen. Teorin om spårbundenhet har gjort det möjligt att studera denna spårbundna 

process genom ett historiska, så väl som ett nutida perspektiv. Genom dessa perspektiv 

är det nu möjligt att redovisa uppsatsens svar på de två forskningsfrågorna, för att sedan 

lyfta tillbaka diskussionen till det övergripande problemet.   

Varför väljer USA och Obamaadministrationen väljer att öppna upp för 

diplomatiska relationer med Kuba? Den främsta anledningen till att USA väljer att öppna 

upp för diplomatiska relationer har av situationen att bedöma med deras egen självbild att 

göra. De vill förhindra en fortsatt försämring av sitt rykte och försäkra sig om att de 

fortfarande är en av de mäktigaste aktörerna på den politiska arenan, för att inte säga den 

allra mäktigaste. Normaliseringen av de diplomatiska relationerna med Kuba syftar 

därmed i själva verket inte enbart till att rädda den kubanska befolkningen från fortsatt 

förtryck, utan mer om att värna om USA:s egna intressen. Intressen såsom att bevara och 

värna om de multilaterala överenskommelser och avtal som de upprättat med viktiga 

internationella organisationer, såsom EU och FN, och andra allierade stater. 

Obamaadministrationen har även valt att bemöta den kritik som de fått motta från den 

egna befolkningen, samt från intresseorganisationer runt om i världen. En tillbakagång 
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till de liberalistiska grundvärderingarna som hela den amerikanska staten vilar på är en 

radikal, men nödvändig utrikespolitisk strategi för att kunna stabilisera den politiska 

arenan och återfå rollen som ett demokratiskt föredöme.  

I vilken mån är detta en avgörande förändring i relationerna mellan USA och 

Kuba? Är förändringen sådan att den kommer att förändra relationen mellan länderna för 

lång tid framöver, det vill säga har vi nått ett så kallat ”critical juncture”?  

Att vi nått ett kritiskt läge gällande den amerikanska Kubapolitiken råder det ingen 

tvekan om. Det är dock fortfarande osäkert om detta kritiska läge kommer att innebära en 

faktisk förändring eller ej, eftersom det finns en potentiell risk att den nästkommande 

presidenten i USA som tillträder i januari 2017 väljer att återgå till den tidigare 

Kubapolitiken.  

Här ger teorin om spårbundenhet inte utrymme för spekulationer kring framtida 

utfall. Teorin gör det endast möjligt att studera tidsaspekten och ordningsföljden gällande 

detta kritiska läge, samt den spårbundna process som lett oss hit. Av historien att döma 

så har ett flertal amerikanska presidenter gjort försök att normalisera de diplomatiska 

relationerna med Kuba, det vill säga att vi tidigare befunnit oss i kritiska lägen som inte 

lett till en förändring av Kubapolitiken. Det bevisar tesen om att förändring inte är 

synonymt med kritiska lägen, dock ett möjligt utfall.  

Vi befinner oss just nu i den allra viktigaste beståndsdelen av ett kritiskt läge: 

ovisshet. Enligt statsvetare som förespråkar teorin om spårbundenhet så har de 

amerikanska politiska ledarna i dagsläget relativt fria händer i utformandet av 

Kubapolitiken tack vare att Obamaadministrationen drivit fram en nytänkande politisk 

linje. Amerikanska beslutsfattare står nu inför en verklig prövning som i synnerhet 

kommer att påverka framtiden för den amerikanska Kubapolitiken, Castro-regimen och 

den kubanska-, så väl som den egna amerikanska befolkningen.  

Det är viktigt att förstå att det finns så många olika faktorer som kan påverka den 

politiska arenan. Teorin om spårbundenhet gör det möjligt att studera en spårbunden 

process ur ett flertal olika vinklar och vi kan därmed få en djupare förståelse för de 

faktorer som bidragit till dess uppstart, överlevnad och förfall. Teorin möjliggör förståelse 

för hur vi kunnat nå fram till en normalisering av de diplomatiska relationerna mellan 

USA och Kuba. Den hjälper till att lyfta fram värdefull information om ursprunget och 

utvecklingen av den amerikanska Kubapolitiken.  

Genom att studera de fyra faktorerna som hjälper statsvetare att förstå sambandet 

mellan sociala variabler och spårbundna processer vill jag hävda att vi nått ett avgörande 



 

  

47 

 

kritiskt läge för den amerikanska Kubapolitiken. Teorin om spårbundenhet talar om att 

ordnings- och tidsföljden av kritiska händelser är oerhört viktiga för att en förändring 

skall bli möjlig att driva igenom. Trots att ett flertal försök till förändring har gjorts under 

historiens gång, så har uppenbart varken ordning- eller tidsföljden varit rätt i tiden. Precis 

som Pierson skriver så handlar det om tillfälligheter som sammanfaller med varandra.  

Den normalisering av de diplomatiska relationerna som vi idag ser mellan Kuba 

och USA är resultatet av motsättningar av den amerikanska Kubapolitiken från 

internationella organisationer och företag, såväl som allierade och dess befolkning. 

Motsättningar och kritik som gjorde att USA förlorade anseendet och behövde omvärdera 

sin politiska agenda för att kunna återta makten över sitt eget rykte, och återetablera sig 

på den internationella politiska arenan. Utöver detta valdes Barack Obama till USA:s 

president 2009. En kandidat som valde att bemöta den kritik som USA fått motta, samt 

förklara att kritiken i allra högsta grad var befogad. Den nya utrikespolitiska linjen som 

bedrivs av Obamaadministrationen tar avstånd från allt vad den gamla spårbundna 

Kubapolitiken stod för. President Obama önskar pröva en ny strategi som handlar om att 

sträcka ut en hand, istället för peka med hela handen och förutsätta att alla följer efter och 

gör som de blir tillsagda.  

President Obama sträckte ut en hand till Castro den 11 april 2015, och återigen i 

mars 2016, och Castro tog den vid båda dessa tillfällen. Under 55 års tid har den 

spårbundna processen inte kunnat driva tillbaka socialismen som till en början var 

huvudmålet. Under loppet av sju år har president Obama dock lyckats driva fram en 

politisk linje som syftar till att gynna den stora massan. Återöppnandet av de diplomatiska 

relationerna visar på att det finns en vilja även hos den kubanska ledningen att 

tillsammans arbeta fram en relation som är gynnsam för bägge parter. Jag har mycket 

svårt att se en tillbakagång av denna politiska linje efter att ha studerat detta fall. Det 

skulle kosta USA för mycket att ännu en gång återvända till den gamla spårbundna 

politiken från 1960-talet. 

Avslutningsvis väljer jag att återgå till det övergripande problemet som 

presenterades i inledningen av denna studie. Hur kan vi då förstå de förändringar som 

skett inom den amerikanska Kubapolitiken sedan början av 2000-talet?  

Enligt resultaten av denna fallstudie så skall vi förstå denna förändring som ett 

”critical juncture” för den amerikanska Kubapolitiken. Ett kritiskt läge som talar för att 

det jag hittills har kunnat presentera i den empiriska studien pekar på en bestående 

förändring. Det kritiska läget sträcker sig mellan 2009 till idag och Obamas dagsaktuella 
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utrikespolitiska linje skiljer sig avsevärt från den spårbundna politiken. Ytterligare en 

faktor som pekar på att detta är ett kritiskt läge är den tidsperiod som 

Obamaadministrationen lyckats driva igenom förändringen på. En tidsperiod som är 

avsevärt kortare än den spårbundna processen som startade under tidigt 1960-tal.  

Förändringen har skett på grund av att USA i början av 2000-talet var i stort behov 

av en ny politik på grund av att de förlorat förtroendet som stormakt och som demokratisk 

förespråkare. Den amerikanska befolkningen valde under denna tidsperiod in en president 

som motsatte sig den spårbundna politiken och såg här fördelarna med mildare 

utrikespolitik. En politisk linje, förankrad i liberalistiska och demokratiska värderingar, 

som skulle kunna vinna tillbaka det förlorade förtroendet.  

Huvudmålet för Obamaadministrationen är att skapa en bättre värld, precis som 

Eisenhower, Kennedy och deras efterträdare också hoppades på. Skillnaden är dock att 

president Obama har valt ett nytt spår, där fredliga instrument och verktyg används för 

att driva igenom en förändring. Den föråldrade spårbundna Kubapolitiken har inte nått de 

mål som sattes upp, och president Obama krävde därför en självrannsakan av USA och 

dess politiska agenda. Genom att anpassa sin utrikespolitik och erbjuda kompromisser till 

oliktänkande regimer hoppas de kunna öka den gemensamma nyttan i världen, och röra 

sig bort ifrån den misstänksamhet och osäkerhet som så länge präglat den politiska 

arenan. Det finns tydliga, långsiktiga mål med denna nya politiska linje, vilket tyder på 

att Obamaadministrationen inte ämnar genomföra en enbart kortsiktig förändring av 

Kubapolitiken. De vill driva fram en förändring av relationen med Kuba, skapa en 

förbättrad levnadsstandard för den kubanska befolkningen, och på sikt även kunna 

etablera stabila relationer med övriga latinamerikanska länder.  

Förändringen av Kubapolitiken bör därmed anses som en bestående förändring. 

En tillbakagång till den ursprungliga Kubapolitiken skulle innebära konsekvenser för den 

amerikanska staten. De skulle riskera att sätta den internationella politiska arenan i 

obalans ännu en gång.  

 

5.1 Förslag till vidare forskning 

Det är möjligt att i framtiden studera utvecklingen av det amerikanska förhållningssättet 

till deras Kubapolitiken efter presidentvalet i november i år. Den kandidat som blir vald 

till USA:s president kan komma att fortsätta på det spår som nu valts eller ännu en gång 

ta till en mer restriktiv Kubapolitik. Om Demokraternas presidentkandidat Hillary Clinton 

går segrande ur valet är det full möjligt att hon fortsätter bedriva den utrikespolitiska linje 
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som Obama förespråkat under sin presidenttid. Som en del av den nuvarande 

Obamaadministrationen har hon varit fullt delaktig i den politiska linje som drivit fram 

en förändring av de diplomatiska relationerna mellan USA och Kuba.  

Skulle det istället visa sig att Republikanernas presidentkandidat Donald Trump 

vinner valet så är det framtida utfallet av Kubapolitiken mer osäkert. Trump har under 

presidentkampanjen varit oförutsägbar och oberäknelig i sina uttalanden, så väl som i sin 

politik. Det finns därför en risk att den normalisering som skett mellan Kuba och USA 

kan komma att brytas upp ännu en gång. Samtidigt är Trump extrem-realist och föredrar 

bilaterala avtal framför multilaterala avtal, vilket skulle kunna gynna Kuba om Trump 

väljer att fortsätta sträva efter en normalisering av relationerna.  

Det skulle också vara intressant att följa upp den utveckling som sker inom Kuba 

sedan Raúl Castro tog över makten efter sin bror. Den utveckling som har skett inom 

Kuba det senaste decenniet pekar på en mer positiv inställning till västerländska 

värderingar. Raúl Castro har även lovat att avgå 2018. Om så är fallet så öppnar det upp 

för en mycket intressant utveckling av den kubanska politiken, då det är högst tveksamt 

att Fidel Castro återtar sin plats vid makten på grund av hans hälsotillstånd.  

Det går härmed inte att undgå det faktum att Kubapolitiken är allt annat än 

förutsägbar. Denna studie ämnade att undersöka de faktiska omständigheter och 

händelser som finns dokumenterade, för att fastställa och förstå den situation som 

uppstått. Det finns statsvetare som i framtiden hoppas kunna använda sig av denna teori 

för att eventuellt kunna förutspå kommande spårändringar. I dagsläget krävs det dock en 

vidareutveckling av teorin för att en dag kunna nå dit.    
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