
Lunds universitet  STVA21 
Statsvetenskapliga institutionen  VT11 
  Handledare: Anders Sannerstedt 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dominobrickan som inte föll 
 
 
 

Kuba och regimförändring efter Kalla kriget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mike Enocksson och Isak Haglund Pedolsky 



 
 

2

 
 
 

Abstract 
 
 
 
 
Det här arbetet handlar om att belysa den kommunistiska regimen på Kuba efter 
Kalla kriget och varför den överlevde. Uppsatsen kretsar kring centrala 
statsvetenskapliga begrepp, som legitimitet och regim. Arbetet är metodlogiskt 
upplagt som en teorikonsumerande fallstudie, då vi använder oss av teorier för 
att belysa vilka faktorer som är de mest relevanta för att beskriva den kubanska 
regimens överlevnad. Arbetets struktur är uppdelat kring tre huvudsakliga delar; 
Empirin, här lyfter vi fram fakta kring olika områden, faktorer, som vi anser kan 
ha haft en stor betydelse för att beskriva regimens överlevnad; Analysen, här 
applicerar vi olika teorier, som vi hämtat både från kurslitteraturen och från våra 
vetenskapliga artiklar, på de olika faktorerna; Diskussionen, här för vi ett 
subjektivt resonemang kring de olika faktorernas och teoriernas betydelse för att 
besvara vår frågeställning. Slutligen kommer vi att göra en sammanfattning i 
form av en slutats där vi beskriver vad vi har kommit fram till genom vårt 
arbete, och vad vi inte kommit fram till, för att kunna besvara vår frågeställning.   
 
Nyckel ord: Kuba, regimförändring, legitimitet, demokratisering, Kalla kriget, 
transition 
Antal ord: 8306 (Utan referenser och referenslista)  
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1. Inledning 
 
 
 
 
Hur kunde den kommunistiska regimen på Kuba överleva efter Kalla kriget? 
Medan de kommunistiska regimerna föll i Öst- och Centraleuropa samt i 
Centralasien så överlevde regimen på Kuba trots sina starka kopplingar till 
Sovjetunionen. Hur kunde den kommunistiska regimen på Kuba överleva efter 
Kalla kriget, med avsaknaden av Sovjetunionens gynnsamma handelsavtal och 
under en handelsblockad av USA? Arbetet skall handla om den kommunistiska 
regimens överlevnad och inte om varför det inte blev en demokrati. Detta på 
grund av att det fanns flera stater där diktaturen överlevde, men där 
kommunismen försvann, till exempel Vitryssland samt länderna i Centralasien. 
Vad vi är intresserade av är regimförändring rent generellt, om det är en 
regimförändring från auktoritärt styre till ett annat auktoritärt styre eller till ett 
demokratiskt styre ser vi som mer eller mindre irrelevant för att besvara vår 
frågeställning. 
 
 

1.1. Frågeställning och syfte 
 
 
Vår frågeställning är: Varför överlevde den kommunistiska regimen på Kuba 
efter Kalla krigets slut? Anledningen till varför vi valt den här frågeställningen, 
eller rättare sagt varför vi valt området överhuvudtaget, är för att det är ett 
intressant fall som lätt glöms bort när det handlar om att analysera och diskutera 
kommunismens sammanbrott vid decennieskiftet 1980/1990. Syftet med vår 
uppsats är att ge fokus till Kuba som nation och till dess regim samt ge en insyn 
i hur det var möjligt att kommunismen kunde överleva på en karibisk ö efter 
östblockets kollaps.   
 
 

1.2. Avgränsning 
 
Den avgränsning vi gjort sträcker sig mellan åren 1989-2000. Anledningen till 
detta är för att begränsa tidsintervallet för att underlätta uppsatsarbetet. Valet av 
det specifika årtalsintervallet grundar sig i vår subjektiva syn på hur lång tid det 
tar för att en regim bör anses ha överlevt en större kris, samt att vårt material 
gett oss en bra avgränsning i form av den empiri den givit oss. Värt att notera är 
att vi i vårt kapitel ”Empiri” sträcker oss bortom det satta tidsintervallet. 
Anledningen till detta är att vi anser att vetskap om Kubas historia ger en större 
förståelse för vad som skedde under åren 1989-2000, och med en större 
förståelse blir det även lättare att ge en förklaring till varför regimen kunde 
överleva.  
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1.3. Metod 
 
 
Den metod vi valt att använda oss av är en teorikonsumerande fallstudie, eller 
en så kallad "configurative/idiographic" vilket innebär att man inte är bunden till 
en teori för att förklara ett fall (Gustavsson, 2011). Anledningen till varför vi 
valt att använda oss av en fallstudie är för att vi anser att Kuba är ett avvikande 
fall i jämförelse med andra kommunistiska regimer som till exempel Vietnam 
eller Kina. Förenta staternas handelsblockad, de nära banden till Sovjetunionen 
och Fidel Castros ledarskap anser vi är en unik kombination för Kuba som 
nation och därför är också en fallstudie den mest lämpade. Anledningen till att 
vi valt en teorikonsumerande fallstudie är för att vi vill använda oss av ett större 
urval av teorier för att kunna applicera på våra faktorer, som vi anser är 
grundpelarna för att kunna besvara vår frågeställning. Vi anser att endast en 
teori skulle ha begränsat oss i vårt sätt att arbeta i det här fallet. 
 
 

1.4. Material 
 
 
Det material vi använt oss av är huvudsakligen artiklar från vetenskapliga 
tidskrifter. Vi har dock även använt oss av kurslitteratur, elektroniska källor och 
föreläsningar. Anledningen till varför vi främst använt oss av olika 
vetenskapliga artiklar är för att vi anser att den typen av material både kan ge en 
djupare empiri än vad till exempel elektroniska källor kan ge oss, samt att 
anknytningen till olika statsvetenskapliga teorier och teoretiker är av stor 
betydelse för vår strukturering och analysering. 
 
 
 

2. Teorier 
 
 
 
 
I det här kapitlet tar vi upp hur vi kommer att använda oss av våra teorier och 
teoretiker i vårt arbete och varför vi valt de teorier vi valt. Dessutom kommer vi 
även lyfta fram olika begrepp, som stora delar av vårt arbete vilar på, och som vi 
vill definiera för att klargöra vad vi menar med de här begreppen utan att det 
uppstår någon förvirring kring olika begreppstolkningar. 
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2.1. Operationalisering 
 
 
Vi har valt olika teorier för att applicera på olika faktorer för att i sin tur 
beskriva faktorernas betydelse i en regimförändring på Kuba. Även om dessa 
teorier fokuserar på demokratisering, det vill säga en regimförändring från 
auktoritärt styre till demokratiskt styre, och vår problemformulering fokuserar 
på regimförändring ur ett bredare perspektiv anser vi dock att om dessa teorier 
kan förklara varför det blir en regimförändring till demokrati så kan de även 
förklara varför det inte blir en regimförändring till demokrati. 
   Anledningen till att vi valt teorier som behandlar demokratiseringsprocesser, 
trots att vår problemformulering inte grundar sig specifikt i det, är till viss del 
för att dessa är mer eller mindre allmänt vedertagna inom statsvetenskapen. 
Dessutom så är våra faktorer väl anpassade för applicering av de 
demokratiseringsteorier vi valt att utgå ifrån, samt att vi till viss del även får 
stöd för våra val av teorier utifrån vad som framgår i våra vetenskapliga artiklar 
där författarna ibland utgår ifrån olika demokratiseringsteorier för att beskriva 
regimens överlevnad på Kuba.    
   Vid ett antal av våra teorier kommer vi att använda oss av olika teoretiker som 
antingen stödjer teorin eller kritiserar eller utvecklar den. Teorin om ekonomisk 
kris kommer till exempel framföras av Huntington medan den kommer 
kritiseras av Haggard och Kaufmann. O’Donnells och Schmitters teori om bland 
annat hardliners, softliners och moderates kommer kritiseras av Geddes, 
Haggard och Kaufmann. Karismatisk auktoritet kommer att utgå ifrån Webbers 
teori men kommer även att innefatta åsikter av Hoffmann om teorins utveckling. 
Dessutom kommer vi att använda oss av två olika moderniseringsteorier, både 
Welzels och Ingleharts teori samt teorin om att kapitalism leder till demokrati. 
Att vi använder oss av två moderniseringsteorier är för att föra fram olika 
aspekter av den så breda moderniseringsteorin som vi anser är behövligt för att 
analysera olika faktorer och dess betydelse. Vi kommer även att använda oss av 
Hawkins och Hoffmanns teorier om betydelsen av nationalism och nationell 
enighet för regimförändring.   
   Anledningen till att vi för fram olika teoretikers åsikter om olika teorier är för 
att göra de mer vattentäta när de sedan skall förklara de olika faktorernas 
betydelse för den kubanska regimens överlevnad. Vad som är värt att framföra 
är att alla teorier är tänkta att fungera som hjälpmedel till att få fram vilka 
faktorer som spelade de huvudsakliga rollerna för regimens överlevnad, 
teorierna är därmed tänkta att stå underordnade faktorerna för att besvara vår 
frågeställning.     
 
 

2.2. Begrepp 
 
 
I vårt arbete kommer begreppet legitimitet utgöra en av våra grundpelare för att 
nå fram till ett svar på vår frågeställning eftersom vi anser att det är den 
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grundläggande faktorn för en regims överlevnad. Den definition av legitimitet 
som vi utgår ifrån har vi hämtat från Linz minimalistiska syn från 
"Democratization" boken. Anledningen till att vi valt Linz minimalistiska 
synsätt på legitimitet är att det underlättar när det kommer till analys och 
diskussion eftersom vi inte behöver ta ansvar för en alltför snäv syn på vad 
legitimitet är.         
   Från samma bok har vi också hämtat vår definition av begreppet regim och 
begreppet styre. Vi anser att både styret och regimen är sammanfogade i ett på 
Kuba. Styret utgår ifrån regeringen vilket representeras av det kommunistiska 
partiet, som i sin tur utgör den centrala institutionen inom regimen.   
Här är de definitioner vi kommer att använda oss av för att förklara begreppen 
regim, styre och legitimitet: 
 
”The central institutions by which a state exercises its authority are called a 
regime. Regimes can come and go while the state remains[…]A regime does 
not change when a general election result in the change of the government of 
the day.” 
 
“The governance of the state concerns the way in which its institutions relate to 
its citizens[…]In a democratic state, citizens can give direction to government at 
free elections and governors are meant to do what the people want. In an 
undemocratic state, the government tells subjects what to do, and subjects are 
meant to comply. In an incompletely democratic state popular choices are 
distorted by unfree and unfair elections or by arbitrary actions of governors.” 
(Rose, 2009, s 11) 
 
”the belief that in spite of shortcomings and failures the existing political 
institutions are better than any others that might be established and that they 
therefore can demand obedience” (Hawkins, 2001, s. 453).  
 
 
 

3. Empiri  
 

 
 
 

3.1 Bakgrunds fakta i relationen USA - Kuba (ca 
1900- ca 1959) 
 
 
För att klargöra varför denna bakgrundsinformation är presenterad ska läsaren 
förstå de kausala sambanden i Kubas historia. I syfte att försöka förstå varför 
regimen överlevde efter Kalla kriget måste vi belysa vad som skedde innan 
Kalla kriget, och under regimen innan revolutionen. 
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   När vi talar om relationen mellan USA och Kuba, i syfte att försöka förstå 
varför regimen inte kollapsade på Kuba efter Kalla kriget, avgränsar vi oss i 
denna del till åren 1900 – 1959. Det amerikanska inflyttandet var som störst 
under första hälften av detta sekel och under 1900 – 1902 leddes nationen av ett 
amerikanskt militärstyre. 1902 hade Kuba en egen regering och en relativt hög 
autonomi, men inte utan korruption. Med hög grad av korruption gick även 
autonomin att ifrågasätta, vid år 1926 ägde amerikanska företag 60% av 
sockerindustrin medan USA köpte in 95% av Kubas skörd (Thomas, 1998, 
s.336). Platts lagändring, författad och inskriven 1901, kom att sammanfatta 
relationen mellan de två länderna fram till det att Roosevelt skrev ur tilläget i 
lagen år 1934. Platts lagändring gav USA rättigheterna att ingripa i Kubas 
politiska, militära och ekonomiska angelägenheter (britannica.com). 
   General Fulgencio Batistas regim (1940–44 och 1952–59) ses som en relevant 
del av regimens överlevnad på Kuba efter Kalla kriget. Batista hade en nära 
relation till USA, och aldrig hade den amerikanska närvaron på Kuba varit så 
stark. Regimen öppnade upp för amerikanska företag och situationen på Kuba 
kan bäst beskrivas i följande citat. 
 
”Until Castro, the U.S. was so overwhelmingly influential in Cuba that the 
American ambassador was the second most important man, sometimes even 
more important than the Cuban president." – Earl T. Smith (Kellner, 1988, s. 
66). 
 
Kuba såg även en ojämn fördelning av resurser vilket rebellgrupperna med 
Fidel Castro som ledare utnyttjade för att få ökad popularitet hos folket mot 
slutet av Batistas säte vid makten. Det är även i slutet av Batistas styre som 
USA gör ett märkligt drag, mars 1958 stoppade amerikanarna försäljningen av 
vapen till Batistas regim. Detta hade förstås konsekvenser i och med att Castros 
revolution fick vind i seglen. 

 
 

3.2. Faktorerna 
 

 
Den här delen är tänkt att framföra en bakgrundsinformation kring Kuba under 
och efter Kalla kriget, vilket i sin tur ter sig i formandet av olika faktorer som vi 
anser kan användas för att belysa frågetecknet kring regimens överlevnad. 

 
 

3.2.1. USA:s handelsblockad 
 

1960, året efter det kommunistiska maktövertagandet, satte USA Kuba i en 
handelsblockad. Detta var en motreaktion mot den nya kubanska regimens 
nationalisering av de amerikanska investeringarna i landet (Leogrande & 
Thomas, 2002, s. 326). 
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   Sanktionerna från USA hade dock sin största påverkan på den kubanska 
ekonomin under de första åren. Detta var på grund av att Kuba var beroende av 
energi, råmaterial och reservdelar från Washington, samtidigt som USA varit en 
av de stora marknaderna för Kubas stora exportprodukt – socker. Under 1970-
talet hade dock den kubanska ekonomin justeras efter de socialistiska 
principerna och handelsblockaden blev mer en irritation för den kubanska 
regimen än ett egentligt ekonomiskt problem (Leogrande & Thomas, 2002, s. 
355). 
   När Sovjetunionen gick under fick plötsligt handelsblockaden en ny innebörd. 
Eftersom Kuba nu var tvungna att söka sig ut på världsmarknaden för att inte 
totalt haverera rent ekonomiskt så såg konservativa aktörer i USA detta som ett 
ypperligt tillfälle för att få den karibiska öns kommunistiska regim på fall. 1996 
drevs Helms-Burton lagen fram som förbjöd utländska företag att handla med 
egendom som tidigare tillhört amerikanska medborgare (Leogrande & Thomas, 
2002,s. 355). Dock så utgjorde Kubas interna hinder ett större problem för 
utländska investeringar än vad själva Helms-Burton lagen utgjorde. (Leogrande 
& Thomas, 2002, s. 345). 
   USA:s handelsblockad mot Kuba var utan tvekan ett problem för landets 
ekonomiska stabilisering efter Sovjetunionens sammanbrott. Detta grundar sig 
mycket på den geografiska närhet landet hade till USA vilket per-automatik 
hade minskat landets utgifter när det gällde sjöfartskostnaderna om 
handelsblockaden inte varit ett faktum. Ännu en faktor som berörde relationen 
mellan USA och Kuba var turismen. Även om Kuba åtnjöt mycket av en 
växande turism så var utvecklandet av den här sektorn problematisk så länge 
Washington förbjöd sina medborgare att resa till Kuba, även om vissa 
amerikaner bröt mot förbudet, genom att resa genom ett tredje land för att nåden 
karibiska ön. Den amerikanska staten gjorde studier inom området, att om 
reseförbudet hävts så skulle mellan 100 000 – 350 000 amerikaner årligen ha 
rest till Kuba. Detta skulle i sin tur ha inbringat 90 miljoner – 350 miljoner 
dollar årligen till landet (Leogrande & Thomas, 2002, s. 355-357). 
   Ur en övergripande synvinkel bedömer den kubanska regeringen att landet har 
förlorat 67 miljarder dollar på grund av handelsblockaden genom åren. År 2000 
lyckades dock människorätts och affärs grupper trycka på för en lagändring 
angående blockadens syn på export av mat och medicin till Kuba. Den 
amerikanska kongressen såg dock till att förbjuda den amerikanska regeringen, 
tillika näringslivet, att stödja den typen av handel. Detta ledde i sin tur till att 
regeringen på den karibiska ön såg lättandet av embargot som en bluff 
(Leogrande & Thomas, 2002, s. 357-358).    
   Helms-Burton lagen var dock inte endast ekonomisk i sitt avseende utan gav 
fastslagna direktiv på hur ett kubanskt styre skulle se ut för att det skulle kunna 
erkännas av USA. En ny regim skulle bara erkännas om den var fulländat 
demokratiskt vald. Utifrån vad som fastslogs i och med Helms-Burton lagen så 
handlade inte lagen endast om restrektioner inom den finansiella sektorn under 
Fidel Castros regim utan sträckte sig långt framåt i tiden och berörde frågan om 
eventuell regimförändring (Hoffman, 2001, s. 11).       
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3.2.2. Beroendet av Sovjetunionen 
 
När den Fidel Castro ledda gerillan tog makten på Kuba så började en total 
avveckling av bandet till USA och istället påbörjades en uppbyggnad av 
relationen till den kommunistiska superstaten Sovjetunionen, tillika USA:s 
ärkerival under kalla kriget. 1962 föll handeln med USA till nollsträcket, medan 
handeln med Sovjet reste sig upp till 49,3 % av den totala Kubanska handeln. 
Handeln med sovjet hade tidigare varit obefintlig (Leogrande & Thomas, 2002, 
s. 326). 
   1964 undertecknades ett fem år långt handelsavtal mellan Sovjet och Kuba där 
den förstnämnda parten gick med på att importera socker från den karibiska ön 
med en prisnivå som låg över den globala marknadens prisnivå på socker vilket 
gav Kuba stor ekonomiska fördelaktigheter. En liknade överenskommelse fanns 
när det gällde handeln med råolja mellan de två regimerna. Under 1970-talets 
oljekris som för många andra av världens länder innebar en ekonomisk 
katastrof, var Kuba immun. Detta var på grund av, precis som handeln med 
socker, att Kuba importerade råolja från Sovjet utifrån en fastslagen prisnivå 
som inte var beroende av den ständigt skiftande globala marknadsekonomiska 
prissättningen (Leogrande & Thomas, 2002, s. 327-331). 
   För att få perspektiv på den betydelsefulla och livsviktiga handeln med 
Sovjetunionen kan man studera tabell 3, s.334-335, i Cubas Quest for Economic 
Independence. 1960 ligger handeln i procent med Sovjetunionen på 15,5 %, 
1962 ligger nivån på 49,3, tjugo år senare ligger handeln på 67,5 % för att 
slutligen nå sin totala höjdpunkt 1986 på en nivå av 71,8 %. 1992 faller nivån 
till 18,5 % och sex år senare, närmare bestämt 1998 kan man urskilja en 
bottennivå av att handeln med f.d. Sovjetunionen, det vill säga Ryssland hade 
sjunkit till en nivå av 10 %. Sovjetunionens totala bistånd till den kubanska 
regimen uppmäts till en svindlande nivå av 65 miljarder dollar mellan åren 
1960-1990 (Leogrande & Thomas, 2002, s. 342) 
   När östblocket klappade ihop vid decennieskiftet 1990 så blev detta ett enormt 
slag mot Kuba, allra främst ekonomiskt. Landet förlorade nu en säker marknad 
för sin sockerproduktion och de gynnsamma priserna Sovjetunionen en gång 
erbjudit blev ett minne blott. Detta ledde till att den kubanska regimen fick 
införa ransonering och åtstramningsåtgärder, vilket i sin tur ledde till att utbudet 
av varor av alla olika former blev extremt bristfälligt, arbetslösheten steg och 
levnadsstandarden rasade. Från 1989 till 1993 föll Kubas BNP med 35 % enligt 
officiella källor, enligt inofficiella så mycket som 50 % (Leogrande & Thomas, 
2002 s. 342).  
 
 
3.2.3. Få inhemska naturresurser 
 
Kuba är relativt magert på naturresurser och exportvaror, den produkt som länge 
dominerat den kubanska ekonomin är sockerproduktionen men som dock 
avtagit som en betydande exportvara efter kalla krigets slut. Istället har nickel 
och tobaksproduktionen tagit över som en mer betydande exportvara (ne.se).  
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   Landets natur kan visserligen ses som en naturresurs för att citera Fidel Castro 
” We are not an oil-producing country  … The sea, the climate, the sun, the 
moon, the palm trees … are the natural wealth of our country, and we have to 
take advantage of them, ” (Leogrande & Thomas, 2002, s. 347).  
   Trots att Kuba har en betydande tillgång i sitt turistvänliga klimat och natur 
ser vi dock turismen och det som faller inom ramen för detta som en del för sig 
själv som vi kommer ta upp inom faktorn ”Liberaliseringen” och räknar inte in 
det som en del av landet naturresurser. 
 
 
3.2.4. Liberaliseringen 
 
För att klara av den ekonomiska situationen, som anses som en av de värsta 
depressionerna i Latinamerikas historia, efter Sovjetunionens kollaps började 
den kubanska regimen luckra upp planekonomin och började göra försiktiga 
men livsviktiga steg mot marknadsekonomi (Corrales, 2004, s. 38). 1990 
presenterade regimen början på ”den speciella perioden i en tid av fred”. Planen 
var en kortsiktig strategi som skulle stabilisera den kubanska ekonomin och 
vägleda den in i nya internationella handelsrelationer för att ersätta det forna 
stödet från Sovjetunionen. Regimen hade dock inget intresse av att skrota den 
traditionellt kommunistiska centraliserade ekonomin utan fokus låg främst på 
att locka till sig internationella finansiärer och turister. 1993 var det uppenbart 
att de ekonomiska förändringarna inte var tillräckliga, vilket bland annat kunde 
beskådas i hur Kubas BNP mer eller mindre kollapsade. Detta resulterade i 
politiskt missnöje bland kubanerna vilket kulminerade i kravaller i huvudstaden 
Havanna 1994 och efterföljdes av att tiotusentals kubaner flydde landet på 
flottar över till USA (Hoffman, 2001, s. 8) (Leogrande & Thomas, 2002, s. 
343).  
   Vid slutet av 1993 så hade dock regeringen tagit nya tag emot den 
ekonomiska situationen, och nu riktades mer fokus på interna sektorer än de 
tidigare externa, det vill säga utländsk investering och turism. Nya reformer 
tilltog, bland annat legaliserades självanställning inom de flesta yrkesområdena 
och dollarn blev legal som valuta. De tidigare försöken till att locka till sig 
utländska investerare och turister var fortfarande aktuellt i processen 
(Leogrande & Thomas, 2002, s. 343-344). Även jordbruket fick se sin beskärda 
del av liberaliserings processen genom att regimen tillät statsägt jordbruk att 
omvandlas till kooperativ samt upprättandet av marknader där jordbrukarna 
kunde sälja sina varor (Corrales, 2004, s. 45).  
   Kuba var under kalla kriget inte speciellt attraktivt för utländska investerare, 
bland annat på grund av att regimen hade nationaliserat alla utländska företag 
samt de hårda reglerna som fanns emot utländsk investering i landet. 
Konstitutionella förändringar gjordes dock 1992, där man tillät utländska 
privata intressen att äga upp till 49 % inom vissa områden, vilket underlättade 
för investering utan att det påverkade regeringens kontroll över anställning och 
löneutveckling. Investerings lagen för utlänningar ändrades igen 1995 och tillät 
ett 100 % ägandeskap inom specifika industrisektorer. Även om utländska 
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investeringar har ökat så är de måttliga (Leogrande & Thomas, 2002, s. 344-
345). 
   Något som gick hand i hand med landets försök att locka till sig utländska 
investerare var Kubas investering och utbyggnad av turist sektorn. Under 1960-
talet ratade Fidel Castro turism till ön eftersom han ansåg att turismen var allt 
för sammanfogat med det icke-revolutionära Kuba innan 1959. Med detta 
innefattade Castro bland annat; prostitution, hasardspel samt utländsk kultur och 
utländsk ekonomisk dominans. Tjugo år senare hade regimens ton dock ändrats 
och Kuba välkommande nu turism. Den totala inkomsten från turism har varit 
en positiv utveckling för landet. 1980 låg den på 39,6 miljoner dollar, för att tio 
år senare ligga på en nivå av 243 miljoner dollar. 1995 var den totala inkomsten 
av turism för Kuba 1,1 miljard dollar för att år 2000 nå en nivå av 2,6 miljarder 
dollar. Turismen har efter kalla kriget blivit den viktigaste ekonomiska sektorn 
för Kuba och därmed konkurrerat ut den tidigare så viktiga sockerproduktionen 
(Leogrande & Thomas, 2002, s 347). 
   Precis som reformer andra regimer utfärdat så har de också kommit med ett 
pris som berör landet rent socialt och ideologiskt. Det som regimen grundade 
sitt avfärdande av turismen under 1960-talet blev under 1990-talet en realitet. 
Prostitution, hasardspel och droger florerade trots sin olaglighet. Dessutom var 
vissa tjänster inom landet avsedda exklusivt för Kubas turister, till exempel så 
hade turister möjlighet att resa på särskilda turistbussar samt privilegiet att hyra 
bilar och scooters, något som var förbjudet för kubanerna själva. Detta 
framfördes i sin tur bland kubanerna som en ”turist apartheid”, där vissa tjänster 
och produkter var tillgängliga och legala för turister men inte för den inhemska 
befolkningen. Regimen ansåg dock detta som nödvändigt för att bibehålla 
turismen som blivit så pass viktig för öns ekonomi, trots den sociala och 
politiska problematiken (Leogrande & Thomas, 2002, s. 349). 
   Den kubanska regimens legalisering av dollarn grundade sig på viljan att få 
bort den kapitalistiska svarta marknaden för att regimen själv skulle kunna dra 
nytta av handeln rent legalt (Leogrande & Thomas, 2002, s. 350). Dollarns 
värde och popularitet som valuta skapade dock problem för den del av 
befolkningen som arbetade inom sektorer där de endast fick betalt i peso, och 
där de inte hade möjlighet att komma i kontakt med dollarn, som andra kubaner 
hade inom turist sektorn till exempel. 1995 låg medianvärdet av en månadslön i 
peso på 12 dollar, medan en taxichaufför hade en månadslön på 128 dollar, en 
prostituerad hade en månadslön på 384 dollar medan en kuban som ägde en 
mindre restaurang kunde håva in hela 6,400 dollar på en månad. 
Kommunistpartiet såg problematiken i det hela och diskuterade problemet med 
dollarn som valuta och det genomslag den kunde få genom att uppmuntra till 
individualism och materialism hos befolkningen (Leogrande & Thomas, 2002, 
s. 352). 
   Den kubanska ekonomin kom dock att reparera sig under 1990-talets andra 
hälft, BNP per capita ökade med 3,4 % vart år. Efter att den ekonomiska 
turbulensen avtog lät regimen stoppa och till och med riva upp reformbeslut och 
visade heller inget intresse av att återuppta en liberalisering av ekonomin. Enligt 
Javier Corrales så var där hela tiden en baktanke hos regimen vid varje 
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reforminförande, att det i slutändan skulle gynna staten genom att denne 
tillförskaffade sig mer kontroll över den finansiella sektorn samtidigt som den 
kunde håva in inkomsterna av sin liberalisering (Corrales, 2004, s. 47). 
   Enligt Przeworski så måste en auktoritär regim använda sig av våld för att 
bibehålla sin makt. Dessutom måste den auktoritära regimen även kunna 
erbjuda något till sina lojala anhängare. Här finns två olika modeller; en är att 
regimen levererar en mycket stark ekonomisk tillväxt vilket gynnar det egna 
folket och skapar en lojalitet för makthavarna. Den andra modellen är att 
regimen håller tillbaka en ekonomisk tillväxt och tillåter den endast inom få 
sektorer, samt att de som gynnas av en ekonomisk tillväxt också hålls kort för 
att maximera utflödet till en mindre grupp lojalister. Kina är ett paradexempel 
på den första modellen medan Kuba är det på den andra. Modellerna kommer 
dock inte utan risker, det finns till exempel ingen garanti inom den första 
modellen att lojalitet kommer skapas hos de som gynnas utan kan likväl ge en 
motsatt effekt. Inom den andra modellen blir problematiken att det är svårt att 
bedöma den bästa storleken på den grupp som skall gynnas samt att för hårda 
restriktioner från regimen gentemot olika finansiella sektorer kan ge 
uppkomsten till allmänt missnöje. På grund av detta är varken Kina eller Kuba 
stabila regimer (Corrales, 2004, s. 51-54). 
 
 
3.2.5. Ett parti staten 
 
Enligt Przeworski så besitter makthavarna inom en auktoritär regim en större 
chans att överleva än i en demokratisk efter interna och externa chocker. Detta 
kan i sin tur förklaras av de olika storlekarna av den vinnande sidan inom en 
demokratisk kontra auktoritär regim, där ledarna inom en auktoritär regim har 
en betydligt mindre grupp att tillfredställa för att de skall kunna fortsätta inneha 
makten än vad ledarna inom en demokratisk regim har, menar Bueno de 
Mesquita, Morrow, Siverson och Smith (Corrales, 2004, s. 37). 
   Den kubanska regimens kan ses som en sådan regim där makthavarna belönar 
en mindre grupp lojalister för att behålla regimen intakt. Regimen på den 
karibiska ön kan delas in i tre olika grupper; partiet som hade ett medlemsantal 
på 780 000 medlemmar 1997, militären på en nivå av 50 000 individer 1999 
samt landets säkerhetssektor vars medlemsantal är okänt (Corrales, 2004, s. 37). 
   Chansen till uppkomsten av så kallade ”softliners” och ”hardliners”, från 
O’Donnells och Schmitters teori om demokratisering, anses enligt Geddes, 
Haggard och Kaufman vara betydligt mindre sannolikt i ett parti stater även om 
det dock har inträffat under historien gång. Uppkomsten av dessa kunde dock 
bli ett faktum i och med liberaliseringen av ekonomin, det vill säga införandet 
av reformer som kunde skrämma lojalisterna till regimen att deras position som 
makthavare kunde vara hotad. Bland annat lät Fidel Castro också göra till synes 
stora förändringar i kabinetten under mitten av 1990-talet genom att släppa in 
nya ansikten i regeringen även om regeringen fortfarande bestod i huvudsak av 
det gamla gardet (Corrales, 2004, s. 38-41). 
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   Man får dock gå tillbaka till mitten av 1989 för att få en insyn i läget mellan 
”hardliners” och ”softliners” inom den kubanska politiken. Under den så kallade 
Ochoa affären lät regimen avrätta, sparka eller degradera personer som ansågs 
sympatisera med de reformer som Gorbachev infört i Sovjetunionen (Corrales, 
2004, s. 42). 1996 gjordes det ännu ett angrepp från regimens sida. Den här 
gången var det samhällsvetare, många involverade i CEA – Center för 
amerikanska studier, som ventilerade sympatier för en demokratisering. Center 
för amerikanska studier kom att trakasseras av regimen, samhällsvetarna 
splittrades till andra institutioner och en lojalist till regimen, en ”hardliner” 
intog ämbetet som chef för CEA (Democratization theory and nontransitions, s 
449).   
 

 
3.2.6. Nationell befrielsekamp 
 
Som en del av den latinamerikanska världen så kom revolutionen på Kuba att 
symbolisera en kamp för nationell befrielse från USA. Istället för en ideologisk 
kamp mellan kapitalism och kommunism så blev istället den kubanska 
självständighetsrörelsen en symbol för konflikten mellan USA och 
Latinamerika (Hoffmann, 2001, s. 3). När Östeuropa frigjorde sig från 
kommunismen, gjordes detta på grunder av nationell frigörelse, på Kuba blev 
det istället att den kommunistiska revolutionen och den nationella frigörelsen 
sammanfogades (Hoffman, 2001, s. 13). 
   På så sätt blev också nationen synonymt med den politiska regimen på Kuba 
och tillskillnad från de forna kommuniststaterna i Europa och staterna inom det 
gamla Sovjetunionen så blev den nationella identiteten ett verktyg för den 
kubanska regimen. Efter Östblockets kollaps lät den kubanska staten lyfta fram 
den nationella identiteten än mer, bland annat genom att ändra landets 
konstitution. Det kommunistiska partiet beskrevs inte längre som 
”arbetarklassens avantgarde” utan som ”den kubanska nationens avantgarde” 
(Hoffman, 2001, s. 10). 
   Dessutom lyftes den gamla 1800-tals frihetskämpen José Martí fram allt mer 
efter kalla kriget slut och östblockets kollaps för att knyta an folket till 
nationalistiska känslor än till en europeiserad uppfattning kring den 
kommunistiska ideologin (Hawkins, 2001, s. 452)  
 
 
3.2.7. Fidel Castro 
 
Castro var ledaren för revolutionen som avsatte den USA lojale Batista och 
införde den kommunistiska regimen på Kuba. På så sätt blev Fidel Castro också 
symbolen för nationens suveränitet, som i sin tur gick hand i hand med 
revolutionen. I och med detta blev Castro en del av den kubanska identiteten 
(Hawkins, 2001, s. 448). Fidel Castro spelade även en stor roll under de 
ekonomiska och politiska kriserna på Kuba. Både hans tal och hans karisma 
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utgjorde en central roll för den kubanska regimen och dess politik (Hawkins, 
2001, s. 451). 
 
 
 
 

4. Analys 
 
 
 
 
I det här kapitlet kommer vi att applicera våra teorier till våra olika faktorer. 
Vissa teorier kommer att beröra flera olika faktorer medan vissa teorier kommer 
endast att beröra en faktor. När vi applicerar våra teorier på faktorerna kommer 
ibland endast delar av faktorerna lyftas fram, beroende på vad som är väsentligt 
för den enskilda teorin, till exempel kan vi nämna att en teori kommer att knyta 
an till faktorn ”liberalisering” medan den i själva verket lyfter fram en specifik 
del av faktorn som till exempel turism.  
 
 
4.1 Moderniseringsteorin; Welzel och Inglehart 
 
 
Den här teorin vill vi applicera på faktorerna; handelsblockaden och 
liberaliseringen och deras socioekonomiska aspekter. 
   Den moderniseringsteori vi valt att utgå ifrån för att förklara regimen 
överlevnad på Kuba är den Welzel och Inglehart framför i boken 
Democratization. Här menar dem att om en auktoritär regim presterar väl rent 
ekonomiskt under en längre period så kommer detta i sin tur leda till en högre 
socioekonomisk modernisering av samhället. En sådan modernisering skapar i 
sin tur större intellektuella färdigheter, större nätverk mellan människor samt 
vidgar människors möjlighet till agerande. Detta leder i sin tur till en större 
efterfrågan av frihet eftersom människor kräver mer frihet för att kunna vidga 
sina möjligheter av agerande inom ett samhälle (Welzel & Inglehart, 2009, s. 
134).   
   Om vi nu skall använda oss av Welzels och Ingleharts moderniserings teori så 
anser vi att de två områden där den är mest lämplig för operationalisering är 
USA:s handelsblockad och turismen. 
   Utifrån moderniseringsteorin har Förenta staternas handelsembargo mot Kuba 
egentligen varit ett större problem för amerikanarna själva i deras strävan till att 
införa en demokratisk regim på den karibiska ön än vad den varit för den 
Kubanska regimen. Om handelsembargot inte existerat hade USA varit en 
betydligt mer gynnsam handelspartner än andra länder, på grund av dess 
geografiska närhet. Detta hade i sin tur gynnat den kubanska ekonomin, vilket 
inte bara gynnat staten utan även kubanerna själv, mycket på grund av att 
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turismen till Kuba från USA skulle bli legaliserad. Eftersom turismen generar 
direkta vinster till kubanerna själva och inte endast till den kubanska regimen så 
hade en ökad turism också lett till en ökad socioekonomisk utveckling. Om 
handelsblockaden inte existerat och turismen från USA till Kuba varit legal 
hade landet tjänat på det, även om källorna som påstår att embargot kostat 
landet 67 miljarder inte är helt pålitliga. Detta hade i sin tur lett till att den 
ekonomiska krisen efter Sovjetunionens kollaps kunnat repareras snabbare och 
effektfullare och att den kubanska regimen hade kunnat prestera bättre 
ekonomiskt under en längre period. 
   Utifrån moderniseringsteorin så har USA:s handelsblockad utifrån två olika 
perspektiv både varit segerrik samt ett nederlag. Embargot har kostat Kuba stora 
summor pengar som annars hade kunnat utvinnas ur legal turism samt ur en 
geografisk gynnsam handel mellan de två länderna. På grund av att embargot 
kostat Kuba så pass stora summor pengar så har också den socioekonomiska 
utvecklingen missgynnats vilket i sin tur missgynnat en regimförändring mot 
demokrati. 
Ännu en problematisk aspekt av Welzels Och Ingleharts moderniseringsteori, 
och egentligen moderniseringsteorin i stort, är att Kuba faktiskt skapade stora 
sociala förutsättningar för det kubanska folket, betydligt större än i andra 
latinamerikanska stater. 1990 så rankade Human Development Index Kuba till 
plats 38 i hela världen medan länder som Brasilien hamnade på 50:e plats, 
Ecuador 55:e och Peru på en 56:e plats. Under Kalla kriget så rankades Kuba 
som nummer ett i hela den latinamerikanska världen när det gällde 
genomsnittlig livslängd och efter Kalla kriget på en andraplats efter Costa Rica. 
Landet har även haft en låg analfabetism samt en vidsträckt tillgång av sjukvård 
och utbildning för kubanerna (Hawkins, 2001, s. 446).  
 
 
4.2 Ekonomisk kris; Huntington, Haggard och 
Kaufmann 
 
 
Den här teorin vill vi applicera på faktorerna; beroendet av Sovjetunionen, 
liberaliseringen, handelsblockaden och deras ekonomiska och socioekonomiska 
aspekter.   
   Enligt Samuel Huntington så leder medelmåttliga nivåer av socioekonomisk 
utveckling, kombinerat med kort ekonomisk nedgång, till en övergång från ett 
auktoritärt styre till ett demokratiskt styre. Det hela kan ses som en ekonomisk 
formel för regim transition (Hawkins, 2001, s. 446). 
   Det som kan benämnas som ”medelmåttiga nivåer av socioekonomisk 
utveckling” går att urskilja både före och efter den ekonomiska krisen kring 
decennieskiftet 1980/1990. De gynnsamma avtalen mellan Sovjetunionen och 
Kuba under Kalla kriget, där de två staterna bedrev handel med främst socker 
och olja, var lukrativt för Kuba speciellt under oljekrisen på 1970-talet. Att 
denna period skapade ett någorlunda socioekonomiskt välstånd kan urskiljas när 
den ekonomiska krisen väl kom, då brutto national produkten föll och 
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ransonering slog hårt mot det kubanska folket, vilket inneburit att den 
socioekonomiska standarden måste ha legat betydligt högre innan krisåren. De 
ekonomiska reformerna, men framförallt den tilltagande turismen på 1990-talet 
skapade även en socioekonomisk utveckling för Kuba, möjligtvis med en större 
betoning på ”socio-” eftersom turismen och legaliseringen av dollarn gjorde så 
att personer inom den ekonomiska sektorn som var i störts kontakt med turister 
var även den som tillförskaffade sig störts vinst. 
   Den ekonomiska nedgång som Huntington lyfter fram i sin teori måste 
därmed associeras med den djupa och svåra ekonomiska kris under 
decennieskiftet och under 1990-talets början, även om krisens proportion 
möjligtvis är något överdriven utifrån hans egen formel (Hawkins, 2001, s. 446-
447). 
   Enligt Haggard och Kaufmann så behöver inte alls regimförändring vara 
bunden till ekonomisk nedgång. Utifrån en undersökning som dem gjorde bland 
21 regimer som genomgått en regimförändring, både till och från demokrati, så 
var 13 regimförändringar inte förenade med ekonomisk nedgång medan endast 
8 regimförändringar var det (Hawkins, 2001, s. 447).  
 
 
4.3 Moderniseringsteorin; Kapitalism och demokrati 
 
 
Den här teorin vill vi applicera på faktorn; liberaliseringen och dess ekonomiska 
och socioekonomiska aspekter. 
   En del av moderniseringsteorin menar att marknadsekonomi leder till 
demokrati och att detta kan bestyrkas rent historiskt. Desto mer 
marknadsekonomin växer desto större chans är det också att demokratin blir 
stabilare. Summan av detta blir att kapitalism är det system som skapar bäst 
socioekonomiskt välstånd, och i sin tur så skapar socioekonomiskt välstånd 
demokrati (Bernhagen, 2009, s. 109) 
   Problematiken med att applicera den här teorin på Kuba är att landet inte var 
en fullfjädrad marknadsekonomi, även om liberaliseringar i 
marknadsekonomisk stil gjordes inom ekonomin. Samtidigt så går det inte att 
benämna den kubanska ekonomin som en planekonomi heller, utan kan mer ses 
som en märklig ”cocktail” mellan de två ekonomiska systemen (Corrales, 2004, 
s. 57). 
   Man skulle kunna framföra det så att den kubanska staten har fått mer ut av 
marknaden än vad marknaden har fått ut av staten. Det vill säga marknaden blev 
inte så pass liberaliserad att det var den som satte agendan utan staten gjorde 
hela tiden restriktioner emot en allt för stor liberalisering av ekonomin. Bland 
annat så var legaliseringen av dollarn grundat i att slå ut den svarta marknaden 
så att staten skulle kunna få mer insyn och därmed mer inflytande på den legala 
marknaden. Liberaliseringen av ekonomin skedde bara till den grad staten såg 
som absolut nödvändigast och där fanns överhuvudtaget ingen idé att överge 
tron på en socialistisk ekonomi. Reformerna i sig har därför inte varit ett hot 
mot regimen eftersom regimen varit medveten om marknadsekonomiseringens 
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slagkraftighet gentemot den kommunistiska samhällskonstruktionen. Därför har 
regimen hela tiden reglerat de reformer som skapats för att motverka ett 
eventuellt ovälkommet scenario. På så sätt fick marknaden inte heller den 
slagkraftighet den kunde ha fått om den blivit mer liberaliserad än den blev.  
 
 
4.4 Hardliners, softliners och moderates; O’Donnell, 
Schmitter, Geddes, Haggard och Kaufman 
 
 
Den här teorin vill vi applicera på faktorn; Ett parti staten. 
   Utifrån O’Donnells och Schmitters teori så kan en regimförändring ske bland 
annat genom att det uppstår en motsättning inom den styrande eliten, men även 
om det till exempel uppstår en motsättning mellan den styrande eliten och 
folket.  
   Den auktoritära eliten kan delas in i två läger, hardliners respektive softliners. 
Hardliners står trogna till det rådande styret och har inget som helst intresse av 
att luckra upp regimens struktur eller överge makt eller inflytande till någon 
annan. Softliners behöver nödvändigtvis inte vara demokrater eller tro på en 
demokratisering, däremot så anser de att en liberalisering av politiken, som i sin 
tur bevakas av regimen, är nödvändig för att det auktoritära styret skall kunna 
överleva (Hawkins, 2001, s. 446-447). Moderates är däremot pro-demokratiska 
aktörer utanför den styrande eliten, det vill säga hardliners och softliners, som 
agerar i form av en egen elit och i sin tur representerar en röst om 
demokratisering från folkets sida (Rossi & Porta, s. 175).   
   Spår av hardliners men främst softliners och moderates var tydliga inom den 
kubanska politiken vid slutet av 1980-talet och vid 1990-talets mitt. Vid två 
olika omgångar lät den kubanska regimen rensa ut potentiella kritiker mot 
regimen, både vid Ochoa affären 1989 och vid samhällsvetarnas protester 1996. 
Fidel Castros förändringar av kabinetten under den här perioden kan även ses 
om ett försök att ”flörta” med andra potentiella softliners inom regimen som 
ännu inte trätt fram i rampljuset genom att låta nya personer få tillträdde i 
regeringen, och på så sätt stilla personer som hade kunnat utgöra ett problem 
mot regimen genom att sticka till politiska ämbeten som en form av lydnads 
muta. Huvuddelen av regeringen kom dock hela tiden att bestå av det gamla 
gardet, det vill säga hardliners, så ”flörten” men softliners innebar ingen 
omstrukturering av regimen, utan mer en symbolisk handling för att undanröja 
eventuella uppstickare. 
   Geddes, Haggard och Kaufman anser dock att möjligheten till uppkomsten av 
hardliners och softliners är betydligt mindre i ett parti stater som Kuba. Att 
dessa sedan uppstod i alla fall var på grund av liberaliseringen av ekonomin 
vilket skulle ha alarmerat det gamla gardet inom regimen om att deras 
maktpositioner var hotade, och på så sätt skapat gruppen hardliners.  
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4.5 Karismatisk auktoritet; Weber och Hoffmann 
 
 
Den här teorin vill vi applicera på faktorn; Fidel Castro. 
   Enligt Max Weber så kan ”karismatisk auktoritet” spela en betydande roll för 
en regims legitimitet. Det var Weber själv som myntade begreppet och införde 
det inom samhällsvetenskapen. Till skillnad från demokratier, där den ledande 
politiska figuren är bunden till val och tidsbegränsade mandat så blir det inom 
ett auktoritärt styre mer en cementerad roll inom det politiska livet, vilket även 
skapar problem när den karismatiske ledaren väl ska efterträdas (Hoffmann, 
2009, s. 229-230). 
Vad Weber även menade var att om den karismatiska auktoriteten skall få 
någon validitet överhuvudtaget hos de underlydande i samhället så krävs det 
också att de underlydande erkänner den karismatiska auktoriteten (Hoffmann, 
2009, s. 233) 
   Få kan säga emot att Fidel Castro varit en av 1900-talets andra hälfts mest 
karismatiska ledare, möjligtvis den mest karismatiska inom den kommunistiska 
världen i alla fall. På så sätt blir också Max Webers teori om karismatisk 
auktoritet en intressant och möjligtvis även en viktig teori för att undersöka den 
kubanska regimens överlevnad efter kalla krigets slut. 
   Det blir svårt att direkt peka på vilken roll Fidel Castro och hans karismatiska 
auktoritet betytt i skuggan av ekonomisk kris och handelsembargo. Vad Weber 
dock lyfter fram i sin teori är att om karismatisk auktoritet har existerat på 
Kuba, så har det också inneburit att det funnits ett erkännande från folkets sida 
gentemot den karismatiske ledaren. Om folket inte uppfattat Fidel Castro som 
karismatisk så skulle han heller inte uppfattas ha någon karismatisk auktoritet, 
vilket visar att där fanns ett band mellan regimen och folket, och att regimen 
delvis måste ha ansets som legitim genom att Fidel Castro som ledare ansågs 
som legitim. 
   Att det sedan går att peka på att regimen inte kollapsade när Fidel lämnade 
över makten 2006 till sin icke-karismatiske bror skulle kunna tyda på att den 
karismatiska auktoriteten inte har någon validitet idag och inte heller hade 
någon validitet under 1990-talet heller kan visserligen ses som ointressant 
eftersom vårt arbete inte sträcker oss efter år 2000. Kopplingen kan dock göras 
och för att kontra gentemot den så tar Bert Hoffman upp i Charismatic 
Authority and Leadership Change, att den karismatiska auktoriteten kan ärvas 
över nationsgränserna. Den person som anses ha ärvt Fidel Castros karismatiska 
auktoritet är Hugo Chavez, där bandet mellan Fidel och Hugo har lyfts fram 
nästan som en fader och son relation och inte bara som en politisk och 
vänskaplig relation. När Chavez besökte Fidel Castro på sjukhuset 2006 så kan 
detta ses som en ritualistisk handling utifrån den Weberianska terminologin där 
Fidels karismatiska anda gick vidare till Chavez (Hoffmann, 2009, s. 242)      
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4.6 Nationell Enighet; Hawkins och Hoffmann 
 
 
Den här teorin vill vi applicera på faktorn; Nationell befrielse 
   Både Bert Hoffmann, Transformation and continuity in Cuba, och Darren 
Hawkins, Democratization Theory and Nontransitions – Insights from Cuba, 
lyfter fram betydelsen av den nationella befrielsekampen på Kuba och 
nationalismens roll vid sidan av kommunismen. 
   Revolutionen på Kuba 1959 blev synonymt med den nationella frigörelsen 
från USA vilket regimen i sin tur utnyttjade speciellt efter Kalla krigets slut för 
att ersätta grumliga socialistiska teorier med nationalistiska känslor. Bland annat 
kom konstitutionen att skrivas om för att framhäva den nationella identiteten 
över klassidentiteten i landet. 
   Att nationalismen gick att kombinera med revolutionen, speciellt under de 
första åren efter 1959, men även under hela Kalla kriget är visserligen inget 
extraordinärt. Problematiken är dock att när Sovjetunionen upplöstes 1991 så 
var det 32 år efter revolutionen. En hel generation hade växt upp efter störtandet 
av Batista och Fidel Castros maktövertagande. För att en nationell känsla ska få 
en äkthet hos folket så anser vi att den bör i första hand upplevas, vilket många 
kubaner gjorde vid revolutionen, eller så måste den indoktrineras, vilket det är 
svårt att hitta stöd för att den kubanska regimen gjort, även om den nationella 
identiteten kraftigt lyfts fram. På så sätt kan slagkraftigheten av den nationella 
befrielsen från USA, den nationella identiteten som ett folk och upplyftandet av 
nationella figurer tappa i sin validitet när det gäller hur den nationella enigheten 
påverkat regimens överlevnad. Att revolutionen och den nationella befrielsen 
gick hand i hand 1959 kan dock ha undanröjt hotet av att nationalismen kunde 
ha använts som ett anti-kommunistiskt verktyg och paroll som människor skulle 
kunna enas under mot regimen, som folken gjorde i Europa vid Kalla krigets 
slut.       
 
 
 
 

5. Diskussion 
 
 
 
 
Här kommer vi föra fram en mer subjektiv kritik gentemot de olika teorierna 
från analysen, för att i sin tur få fram det som vi anser har störst värde för att 
besvara får frågeställning. Utifrån de faktorer vi utgått ifrån är det svårt att sätta 
fingret på en eller två specifika faktorer som legat till grund för regimens 
överlevnad. Eftersom alla faktorer berör både områden som handlar om 
legitimitet och ekonomi, och att de i sin tur smälter in i varandra, gör att det blir 
svårt att eliminera någon faktor från slutsatsen. Däremot kan vi gradera 
faktorerna utifrån teoretiska glasögon. 
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   Moderniseringsteorin med Welzel och Inglehart lyfter fram möjligheten till en 
regimförändring i ett hypotetiskt scenario. Regimen på Kuba hade kunnat 
förändras om handelsblockaden inte existerat och om turismen till Kuba varit 
legal i USA. Welzel och Inglehart har rätt i att regimen kunde ha förändrats om 
förutsättningarna varit annorlunda, och att regimen i sin tur överlevde på grund 
av avsaknaden av dessa förutsättningar. Problematiken är att det blir ett mer 
hypotetiskt scenario än ett realistiskt eftersom de här förutsättningarna faktiskt 
inte existerade. Om de här förutsättningarna nu existerat, det vill säga att det 
inte funnits någon handelsblockad eller ett förbud mot turism till Kuba, så ger 
moderniseringsteorin inga garantier till att det faktiskt skulle ha blivit en 
regimförändring i alla fall. På så sätt kan Welzels och Ingleharts 
moderniseringsteori heller inte ge några garantier att regimen överlevde på 
grund av avsaknaden av dessa förutsättningar. 
   Huntington lyfter fram i sin teori att ekonomisk nedgång kombinerat med viss 
socioekonomisk utveckling under en period leder till regimförändring. 
Problemet med att applicera Huntingtons teori på Kuba, eller huvudtaget, är att 
det blir problematiskt att definiera vad socioekonomisk utveckling är. Ännu ett 
problem är definitionen av ekonomisk nedgång. Huntington syftar på nedgång i 
form av recession, medan den ekonomiska krisen på Kuba mer kan liknas som 
en kollaps eller en så kallad depression. Enligt Haggard och Kaufmann behöver 
dessutom inte ekonomisk nedgång vara förenlig med regimförändring. 
Problematiken med definitioner av begrepp samt att teorin inte är vattentätt gör 
att teorin i sig blir mindre användbar för att besvara vår frågeställning. 
   Moderniseringsteorin om relationen mellan kapitalism och demokrati anser att 
marknadsekonomi leder till demokrati. Problematiken är att den här teorin blir 
omöjlig att applicera på Kuba eftersom Kuba inte hade någon 
marknadsekonomi. Precis som Welzels och Ingleharts teori så förlorar den här 
teorin validitet eftersom den utgår ifrån förutsättningar som inte existerade och 
att den inte kan ge några garantier i att om Kuba skulle ha haft en 
marknadsekonomi så skulle landet demokratiseras. Att istället påstå att regimen 
inte förändrades på grund av att den inte hade en marknadsekonomi saknar 
också validitet eftersom vi anser att en regim kan förändras även om landet har 
kvar samma form av ekonomiskt system. 
   Enligt O’Donnells och Schmitters teori så är en regimförändring möjlig till 
exempel vid ett samarbete mellan softliners och moderates. I och med 
utrensningarna mot softliners 1989 och utslagningen mot moderates 1996 
gjorde att betydande grupper som kunde ha skapat en regimförändring till en 
demokrati försvann. Kritiken emot O’Donnell och Schmitter från Geddes, 
Haggard och Kaufmann är dock inte befogad när det kommer till Kuba eftersom 
liberaliseringen började först 1990 då ”den speciella perioden i en tid av fred” 
lanserades av regimen. Medan hardliners och softliners gick att urskilja redan i 
sluten på 1980-talet. O’Donnells och Schmitters teori ser vi som den viktigaste 
teorin eftersom den generar en röd tråd om regimens överlevnad genom att 
sträcka sig under en period då den kubanska regimen gick igenom stora 
påfrestningar, det vill säga 1989-1996. Effekterna av utrensningarna och 
utslagningen av softliners och moderates bör även ha gett bestående 
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konsekvenser mot andra eventuella regimkritiker under minst de fyra 
efterföljande åren, fram till 2000 som är vårt slutår för vår analysering av vår 
problemformulering, vilket även ger teorin en validitet utöver sjuårsperioden 
mellan 1989-1996. 
   Weber anser att en ledare med en karismatisk auktoritet skapar legitimitet. 
Fidel Castros karismatiska personlighet är svår att ifrågasätta, däremot kan vi 
ifrågasätta betydelsen av en karismatisk auktoritet som en grundpelare för 
regimens överlevnad. Trots att vi utgår från åren 1989-2000 ser vi det som 
nödvändigt att gå utanför den här tidsperioden, till 2006 då Raul Castro tog över 
makten från Fidel Castro. Vi menar att det som skedde efter 2000 fortfarande 
kan vara relevant eftersom det kan förklara det inneburna värdet som 
karismatisk auktoritet hade under åren 1989-2000. Med det menar vi att om 
Raul som icke karismatisk ledare kunde ta över rollen som ledare från Fidel 
utan regim problem så kan detta innebära att den karismatiska auktoriteten 
saknade betydelse under Fidels ledarskap. Vi är medvetna om 
framtidsproblematiken i detta eftersom vi går utanför vår tidsram, att Raul inte 
suttit vid makten tillräckligt länge för att det skall kunna urskiljas att regimen 
tappat legitimitet, att Fidel fortfarande är vid livet samt att Hugo Chavez skulle 
kunna ha ärvt den karismatiska auktoriteten över nationsgränserna i någon form 
av socialistisk internationalistisk anda. Den karismatiska auktoritetens tyngd när 
det gäller regimens överlevnad kan dock ifrågasättas, även om vi anser att den 
spelat en biroll för att hålla samman regimen under krisåren på 1990-talet. 
   Både Hawkins och Hoffmann tar upp nationalismen, specifikt den nationella 
befrielsen, som en faktor för regimens överlevnad. Problemet är att vid 
Sovjetunionens kollaps så hade stora delar av befolkningen inte upplevt 
revolutionen, som i sin tur gick hand i hand med den nationella befrielsen och 
grundandet av den suveräna kubanska nationen. På så sätt tappar nationalismen 
validitet som ett verktyg som regimen kunde använda i syfte att skapa 
legitimitet. Å ena sidan användes nationalismen som ett verktyg mot de 
kommunistiska regimerna i Europa vid Kalla krigets slut. Sammanfattningsvis 
kan vi då säga att nationalismen inte varit direkt effektivt som ett medel för att 
skapa legitimitet, däremot så har sambandet mellan revolutionen och den 
nationella befrielsen undanröjt nationalismen som ett anti-kommunistiskt och 
regimkritiskt verktyg. På så sätt lades inte heller den grund för regimförändring 
på Kuba som fanns att tillgå i Europa. 
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6. Slutsats 
 
 
 
 
Även om alla faktorer har spelat en roll, av diverse betydelse och vikt, när det 
gäller regimens överlevnad på Kuba så anser vi att den teorin som bäst förklarar 
regimens överlevnad är O’Donnells och Schmitters teori. Den här teorin ingick 
under faktorn ”Ett parti staten” i delen ”faktorerna” men kom dock att framgå 
som mer självständig och obunden till sin faktor under arbetets gång för att ge 
oss ett svar på vår frågeställning. Regimens överlevnad kan inte grundas på att 
regimen var en ett parti stat utan istället på grund av utrensningarna och 
utslagningen av softliners och moderates, vilket i sin tur är möjligt inom en 
auktoritär regim eftersom staten inte har skyldigheter gentemot friheter och 
rättigheter som staten har inom en demokratisk regim. Regimen överlevde dock 
inte på grund av att den var auktoritär i sig, utan därför att en auktoritär regim 
erbjuder verktyg som staten kan använda för att slå ut potentiella regimkritiker. 
På Kuba hände detta och innebar att softliners och moderates försvann.  
   Utifrån en aspekt av O’Donnells och Schmitters teori så säkrades regimens 
överlevnad i och med detta. Vi har dock förbisett andra delar av O’Donnells och 
Schmitters teori som även skapar regimförändring. Dessutom så grundar sig 
utrensningen och utslagningen av softliners och moderates i regimens kontroll 
över samhället istället för regimens inneboende legitimitet, något som vi till stor 
del både grundat vår empiri och våra teorier i. Vi är medvetna om att vårt arbete 
mer har belyst en specifik del om varför regimer inte förändras. Trots detta anser 
vi att vi kan dra en slutsats i alla fall; för att en regimförändring skall ske krävs 
framträdande aktörer, villiga att sätta sitt liv i fara genom att utmana den rådande 
regimen och uppmana andra att göra likadant. Om sådana aktörer inte existerar 
inom ett samhälle marginaliseras också faktorer som marknadsliberalisering, 
ekonomiska kriser och ojämlikheter, men om aktörerna däremot träder fram så 
får också de här faktorerna en helt annan innebörd. Varför överlevde då den 
kommunistiska regimen på Kuba? Den överlevde huvudsakligen, men inte 
enbart, för att regimen lyckades med beslutsamhet och tur rensa ut de individer 
som kunde ha utgjort ett reellt hot mot regimens överlevnad, med en början 
redan innan Kalla kriget hade fått sitt definitiva slut.         
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