
1 
 

 

Umeå Universitet 

Statsvetenskapliga institutionen 

 

 

Annekteringen av Krim 

Analys av Putins agerande utifrån ett rationellt perspektiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppsats för C-seminariet I 

statsvetenskap vid Umeå universitet 

Vårterminen 2014 

 Björn Hoff  

   



2 
 

Abstrakt 

 

I den här uppsatsen i statsvetenskap studeras Rysslands president Vladimir Putins agerande 

under Krim-krisen. Den har som syfte att söka en rationell förklaring för dennes agerande 

med åtanke av att ytterst få västerländska bedömare förmådde förutse en rysk intervention på 

Krim. Samt att på ett bredare plan analysera svårigheterna med att förutse militära 

interventioner.  För att ge en sådan förklaring används en rally-round-the-flag modell som 

kompletterande perspektiv. Materialet till studien har funnits i huvudsak i massmediala källor 

där nyhetsartiklar som analyserar händelseförloppet och motiven bakom det har studerats. 

Detta har delvis gjorts genom en argumentationsanalys men även en mer teoretisk studie av 

rally-round-the-flag perspektivet har gjorts.  

 

Utredningen visar bland annat att västerländska medier gör flera felbedömningar då de antar 

att Putin inte kommer att intervenera i Krim. Detta då de missbedömer den strategiska 

utgångspunkten samt att de inte ser Putin som en agent med egenintressen. Resultatet visar 

även att agerandet kan ses som rationellt förutsatt att hans egenintresse särskiljs från den 

ryska statens intressen. Detta då det är rimligt att tro att agerandet var av sådan art att det 

kunde stärka hans ställning på hemmaplan och därmed minimera risken att hans egen regim 

ifrågasattes. Slutligen visar studien på hur rally-round-the-flag effekten kan förklara varför 

vissa regimer medvetet uppsöker konflikter även om dessa inte nödvändigtvis är i nationens 

intresse. 

 

Nyckelord: Rally-round-the-flag, rational choice theory, argumentationsanalys, Krim, Putin, 

egenintresse. 
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1. Inledning 

 

Att förutse stora geopolitiska händelser har genom historien visat sig vara svårt, i synnerhet 

när det kommer till att förutse militära inventioner. Alltifrån Tysklands angrepp mot Polen 

1939, Yom Kipur-kriget 1973 (Office of the Historian 2013), Argentinas anfall mot 

Falklandsöarna 1982 (Smedberg 2010) till Sovjetunionens kollaps har kommit som 

överraskningar för en stor del av världen (wilsoncenter 2011). Trots detta tycks tecknen på 

utvecklingen i efterhand ha varit synligt åratal i förväg. 

 

Den 27 februari 2014 stormas flera viktiga byggnader på Krim av välbeväpnade maskerade 

män. Det rör sig bland annat om parlamentsbyggnaden och flygplatser i Sevastopol och 

Simferopol. Samtidigt avskedar det lokala parlamentet på halvön den regionala exekutiva 

makten och utser istället den ryssvänliga Sergej Aksionov till ny premiärminister (Winiarski 

2014: a). Efter en kort tid av allmän förvirring i omvärlden och inte minst i västvärlden 

framgår det alltmer tydligt att det är en rysk intervention på Krimhalvön det är frågan om. 

Inom några dagar har Rysslands president Vladimir Putin tagit kontroll över större delarna av 

Krim och fått Duman, det ryska parlamentets, tillstånd att använda rysk militär på ukrainskt 

territorium. Interventionen kom som en chock i västvärlden. Få hade väntat sig att Ryssland 

var redo att göra något sådant som en invasion och omvärldens svar blev osäkert och 

fumlande. 

 

Detta trots att Ryssland har rustat militärt under längre tid, aggressioner i Georgien 2008 och 

en ny rysk försvarsdoktrin från 2010 som bland annat bekräftar landets intresse av att skydda 

ryska medborgare utomlands, även militärt (Luban 2014). Tecken på nya intressen från ryskt 

håll har alltså funnits länge. Dock är det förståeligt att en kris i specifikt Ukraina knappast 

kunde förutses en längre tid i förväg med tanke på att det inte blev aktuellt med ingripande 

från rysk sida fören efter den ryssvänlige presidenten Janukovitjs regim föll. Detta förändrar 

dock stämningen snabbt. När konflikten på Krim trappas upp med folkliga protester mot den 

nya provästerländska regeringen i Kiev genomför ryska trupper ytterst omfattande 

militärövningar från den 26 februari. Samtidigt uttalar sig en nästan samlad västlig expertkår 

om det ytterst osannolika i ett rysk ingripande vare sig i Krim eller på andra ställen i Ukraina. 

Den bilden bekräftas av Teaching, Research, and International Policy (TRIP) Project som 

genomförde en opinionsundersökning bland Internationella relationer forskare mellan 24 – 27 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wm.edu%2Foffices%2Fitpir%2Ftrip%2F%3Fsvr%3Dweb&ei=zywfU93_C4zskAfgz4DIDw&usg=AFQjCNFZCxmUMMRbfQUCq15Hg91MZ0hOuQ&sig2=iyvOW4a3XHO-5wxRu6MaoA&bvm=bv.62788935,d.eW0
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februari. Denna visade att mot kvällen den 27 februari då maskerade ryska trupper redan tagit 

kontroll över viktiga byggnader på Krim är det fortfarande endast14 % av de tillfrågade som 

tror att Ryssland kommer att intervenera i Ukraina (Voeten 2014). Svenska experter är 

knappast bättre kl. 16:03, efter att ryska flaggor hissats på flygplatser på Krim, berättar 

Gudrun Persson som är forskningsledare och Rysslandsexpert på Totaltförsvarets 

Forskningsinstitut (FOI), ”risken är ändå liten” och att de ryska militärövningarna verkar 

”mest fungera som en signalverkan såväl till den egna opinionen som till omvärlden och 

Ukraina” (Holmström 2014). Även liknelsen med Georgien 2008 avvisar hon med att 

”Ukraina är ett större land, och utbrytarstaterna som Ryssland stöttade då var mer 

självständiga gentemot Georgien än vad Krim är mot Ukraina” (Holmström 2014). Även 

övriga svenska medier rapporterar in i det sista om osannolikheten av ett krig. Tillexempel 

skriver DN på förmiddagen den 27 februari ”Det pågår mycket vapenskrammel och det hörs 

många hotfulla ord, men att Ryssland skulle löpa linan ut och gå in militärt i Ukraina är det få 

bedömare som tror” (Malmgren 2014). Vad vi ser är trots att tungt beväpnade män tar över 

viktiga byggnader på Krim, trots hotfulla uttalanden och omfattande militära övningar och 

trots erfarenheter från Georgien 2008 är det ytterst få bedömare som förmår förutse Rysslands 

ingripande in på fullbordat faktum. 

 

Den ryska interventionen på Krim är därför ett dagsaktuellt exempel på de svårigheter som 

ofta finns vid att förutse större geopolitiska förändringar och är därmed också ett lämpligt fall 

av det identifierade problemet. Den här studien kommer att fokusera på Putin personligen för 

att se hans roll i det hela. Det är han som fattat de avgörande besluten att gå in i Ukraina och 

det är rimligt att se hans agerande i ljuset av honom som människa och inte enbart som ett 

utfall av den ryska statens intressen. Anledningen till detta är att individnivån är en 

understuderad faktor i det här fallet varvid det finns en kunskapslucka att fylla. Därför är 

syftet med den här studien att studera specifikt Putins utgångspunkter med målsättningen att 

ge en rationell förklaring till hans agerande. Varför var de flesta bedömare så säkra på sin 

sak? En snabbanalys ger vid handen att västerländska bedömare, åtminstone i anglosaxiska 

länder och Sverige baserar sitt antagande om icke-invention huvudsakligen på ekonomiska 

faktorer. Det påpekades alltså att Ryssland skulle förlora alltför mycket rent ekonomiskt av att 

gå in i Ukraina, dels p.g.a. sanktioner riktade mot landet och dels eftersom en intervention 

riskerade att leda till utdragna och kostsamma uppror. Det är alltså med rationella antaganden 

som väst avfärdar idén om Putins intervention. Därför är det intressant att prova ett rationellt 

perspektiv såsom Rational Choice för att undersöka om dess antaganden verkligen håller. 
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1.2  Syfte och Frågeställningar 

 

Syftet med den här studien är dels att testa ett rationellt perspektiv för att undersöka dess 

förmåga att förklara Putins agerande. Men också att försöka vidga det till det generella 

problemet med att förutse militära interventioner. Frågeställningarna är: 

 

 Varför drog bedömare den felaktiga slutsatsen om icke-intervention? 

 Går det att ge en rationell förklaring till Vladimir Putins agerande? 

 Kan ett rationellt perspektiv hjälpa oss att förutse militära interventioner? 

 

1.3  Avgränsning 

 

Den här studien kommer att avgränsas till att enbart behandla Putin och Rysslands agerande 

vid interventionen på Krim. Det innebär att andra exempel på misslyckade förutsägelser om 

geopolitiska förändringar inte kommer att behandlas i närmare detalj, de kommer snarare att 

diskuteras och användas som liknelser. I viss mån kommer ett antal utvalda händelser att 

studeras kort för att försöka finna gemensamma nämnare mot Krimkrisen. Mer specifikt 

kommer studien vara avgränsad till tiden från och med den 22 februari då Ukrainas dåvarande 

president Viktor Janukovitjs avgick för att strax efterträdas av en västvänlig regering till och 

med den 17 april då tecknen på avspänningar inträffade. Anledningen till att den 

avgränsningen är lämplig är eftersom Janukovitjs fall i sig skapade situationen som 

möjliggjorde interventionen av Krim varför det är rimligt att se det som startpunkten på den 

spända situationen mellan Ryssland och Ukraina. Slutdatum för studien var svårare att välja 

då det fortsatt spända läget mellan Ryssland och Ukraina fortsatte långt efter annekteringen av 

Krim varvid ett givet slutdatum inte finns i skrivande stund. Den uppgörelse som nåddes i 

Genève den 17 april efter ett fyrpartsmöte mellan representanter för EU, Ryssland, Ukraina 

och USA får därför tjäna som slutdatum. Detta eftersom nedtrappning på konflikten utlovas 

även om det är osäkert hur stor effekt avtalet kommer att få i praktiken (Kihlström 2014). 

 

Studien kommer också att fokusera på Putin personligen och att i någon mån förhålla det till 

förväntade ryska intressen. Anledningen till att en individ hamnar i fokus beror mycket på att 

det utifrån rationella teorier är viktig att utgå från den enskilde agenten och studera dess 

bevekelsegrunder snarare än att beskriva kollektiva intressen som bevekelsegrunder. Det kan 
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te sig märkligt att en sådan här studie inte använder sig av rationella teorier inom 

internationella relationer såsom neorealism eller liberalism men eftersom Putin har den 

huvudsakliga makten i Ryssland och fattade det avgörande beslutet att gå in i Krim blir det 

därför rimligt att se honom som en enskild aktör i det här fallet som alltså inte nödvändigtvis 

överensstämmer med ”Rysslands intressen” om man nu kan tala om sådana. Det är därför 

ambitionen att studera Putin personligen som gör att det blir rimligt att fokusera på rational 

choice eftersom agenters egenintresse inte vanligen studieras i internationella relationer. Men 

även av pragmatiska anledningar är det lämpligt att fokusera på Putin då det är en rimlig 

avgränsning i och med att en än bredare studie hade varit svår att genomföra inom givna 

ramar för studien. 

 

2. Rational Choice Teori 

 

Rational choice teori (RC) är en teori som bland annat används inom statsvetenskapen men 

har sitt ursprung inom ekonomisk teori och har beskrivits som ”den ekonomiska ansatsen till 

politik” (Eriksson 2011, 1). Den grundläggande målsättningen har varit att använda de 

metoder som används inom neoklassisk ekonomisk teori för att göra statsvetenskapen mer 

”vetenskaplig” i bemärkelsen att skapa en deduktiv ansats som är baserat på förenklade 

antaganden om världen med den enskilda individen som utgångspunkt (Hay 2002, 8). 

Deduktion innebär att man studerar världen med en förutfattad tes om hur den ska vara 

beskaffad. Den vetenskapliga undersökningen får därför som syfte att försöka bevisa en 

formulerad teoris bäringskraft. En undersökning som hittar bevis för den formulerade 

hypotesen stärker den därmed medan en undersökning som inte gör det försvagar den. Det 

viktiga med deduktiv forskning blir därför inte hypotesens ursprungliga bäringskraft utan 

huruvida den kan stärkas med observationer (Hay 2002, 30). Ett av de mest grundläggande 

antagandena är just att det är individen snarare än kollektivet som är i fokus. Enligt Lina 

Eriksson (Eriksson 2011, 17) finns det fem grundläggande antaganden om individen, 

refererad till som agent, som är vanliga inom RC. Av dessa är de två första allmänt 

accepterade, det tredje accepterat av de flesta och de bägge sista accepterat av många. Dessa 

är:  

 

 Agenter har stabila preferenser i så mån att ställd inför ett val kan rangordna vilka 

alternativ som är att föredra.  
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 Agenter strävar efter att maximera förväntad nytta i så mån att hen förväntas välja det 

alternativ som ger mest nytta.  

 Agenter är instrumentellt rationella i den mån att preferenser formas efter hur väl ett 

alternativ leder till att tillfredsställa agentens målsättning.  

 Agenter fattar sina beslut baserat på vinst/kostnadsbedömningar eller strategiskt 

tänkande vilket antingen innebär att agenten väger för och nackdelar mellan olika 

allternativ eller åtminstone har ett strategiskt tänkande i den mån att hen överväger 

konsekvenserna av ett visst handlande. 

 Agenter är självintresserade vilket innebär att agenten förväntas välja det som är bäst 

för sig själv (Eriksson 2011, 17 – 22).  

 

Det är genom dessa antaganden om agenten som RC får sin deduktiva ansats i och med att 

individen förväntas agera på ett visst sätt. Det mest centrala påståendet för den här studien är 

det femte och sista. De fyra övriga förklarar i grunden hur olika individer förväntas agera 

rationellt men det är först med påståendet om självintresse som teorin får verklig substans. 

Detta eftersom det ger en tydlig definition på vad det är som förväntas vara rationellt för 

individen. Det är alltså själva grunden för vad som vägs när de fyra andra punkterna ska 

kalkyleras av individen. Det är visserligen att som tidigare nämnts håller inte alla RC 

teoretiker med om alla dessa punkter, framförallt inte de två senare men för att avgränsa 

arbetet och göra modellen så tydlig som möjligt kommer fortsättningsvis samtliga dessa 

antaganden att ligga till grunden för studien. Självhjälpantagandet är det kanske mest 

kontroversiella av dessa och forskare inom RC är varken överens om huruvida det är en 

central del av teorin eller i så fall hur det ska tolkas. Vissa skulle säga att det inte är en 

nödvändig del av RC och det finns alternativa tolkningar av egenintresse, t.ex. att alla 

uttryckta preferenser en agent gör kan vara ett egenintresse (Quackenbush 2004, 95). Det är 

dock en definition som gör att nästintill allt kan kallas egenintresse och blir därför 

problematiskt eftersom det gör teorin i stort sett omöjlig att falsifiera. För att göra den här 

studien så enkel som möjligt kommer begreppet att användas i sin simplaste form. Agentens 

intresse kommer att definieras som självhjälp och det begreppet kommer att definieras i sin 

enklaste form i individens strävan efter pengar, makt och status. Detta är antaganden som har 

stöd inom delar av sociologin och som är en vanlig, men inte exklusiv, definition på självhjälp 

inom RC (Eriksson 2011, 62). Eftersom aktörer förväntas vara egenintresserade förväntar sig 

RC teori att kollektiva organ regelbundet fattar irrationella beslut, d.v.s. beslut som inte är i 
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kollektivets intresse. Anledningen till det är att den enskilda agenten förväntas agera efter sitt 

egenintresse vilket innebär att en kollektiv församling består av en mängd agenter som alla 

strävar efter sitt egenintresse. Med en sådan utgångspunkt är det rimligt att anta att då ingen i 

gruppen strävar efter gruppens bästa kommer utfallet inte heller nödvändigtvis vara i 

gruppens bästa (Hay 2002, 8). 

 

För att förstå RC teori fullt ut är det dock viktigt att i någon mån förhålla sig till kulturella 

faktorer såsom kultur, symbolik och identitet. Kan vi enbart se individen som en rationell 

agent utan något hänseende till faktorer såsom dessa? Den kritiken riktas starkt från bland 

annat konstruktivistiskt håll (Eriksson 2011, 101). Det är dock få RC teoretiker som helt 

räknar bort kulturella faktorer som relevanta för agenters agerande. Det finns ett antal olika 

sätt att inkludera dessa inom RC teorin med lite olika komplikationer.  Ett vanligt sätt är att se 

kulturella faktorer påverkar vad som är rationellt (Eriksson 2011, 1008). Ett väldigt enkelt 

exempel på det skulle kunna vara att i vissa kulturer eller situationer kan det uppfattas som 

förtroendegivande och stärka ens sociala kapital att bemöta sina kollegor eller handelspartner 

med ögonkontakt medan det i andra kulturer kan uppfattas som något fult och oseriöst. 

Huruvida det är rationellt att se någon i ögonen avgörs med andra ord av vilka kulturella 

förutsättningar som finns. Det kan också ses som att kultur sätter vissa gränser vad vi kan 

föreställa oss göra, även om det i teorin skulle kunna vara rationellt (Eriksson 109 – 110).  Få 

människor skulle tillexempel överväga extrema handlingar som mord eller terrorism även om 

det skulle vara ett rationellt sätt att uppnå sina intressen på. Enligt det här synsättet sätter 

kulturella faktorer vissa minimumkriterier för vad agenten är förmögen att göra men utan att 

överlag utmana dess rationella agerande eller antagandet om egenintresse. Däremot kan RC 

teorin i sig inte säga någonting om hur dessa kulturella faktorer uppkommer då detta står 

utanför teorins radar. Därför kommer sådana faktorer heller inte att undersökas i den här 

studien. 

 

2.2  Teoriapplicering  

 

Det krävs dock ett visst förtydligande angående hur det här perspektivet ska användas på det 

aktuella fallet. Målet med studien är alltså att granska Vladimir Putins agerande utifrån ett 

rationellt perspektiv. Detta kan man se från ett analysnivåperspektiv. Kenneth Waltz skiljer på 

tre nivåer för förklaring av krig: Den individuella nivån, den statliga nivån och den 
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internationella nivån (Nye 2007, 55).  I den här studien kommer individnivån att tillföra en 

tredje, något understuderad, faktor för att förklara utvecklingen. För att göra detta kommer de 

fem antagandena om agentens agerande att ligga till grund för dennes förväntade agerade. 

Vad som är centralt här är att dessa antaganden kommer att appliceras på Putin personligen. 

Han förväntas därför sträva efter att i första hand maximera sin egen rikedom, makt och 

status. För att göra detta är han förmögen att tänka strategiskt över konsekvenserna av sitt 

agerande. Han är förmögen att rangordna olika alternativ och kommer att välja det som i 

högst grad ger honom mer rikedom, makt och status. Vad som är viktigt att poängtera här är 

att Putins egenintresse är individuellt och alltså inte på något sätt behöver vara synonymt med 

”Rysslands Intressen” eller ”regimens intressen”. Vad det innebär är att antagandet om 

kollektiva beslut som går emot kollektivets intressen på grund av individernas egenintresse 

appliceras på en statschef. Ifall en agent i en viss institution inte nödvändigtvis strävar efter 

vad som är bäst för institutionen varför skulle en statschef nödvändigtvis sträva efter vad som 

är bäst för nationen? Dock är det viktigt att lägga till att det inte innebär att statschefer på 

något sätt nödvändigtvis förväntas strävar emot nationens intressen. I de allra flesta fall kan de 

mycket väl göra det då framgångar för nationen ofta även innebär framgångar för statschefen. 

Därför kommer inte perspektivet med Rysslands intressen att lämnas utanför studien. Det är 

framförallt i vissa frågor där statschefens egenintresse förväntas kunna hamna i kontrast till 

nationens intressen. Det rör då framförallt frågor om den exekutiva maktens styrka i 

förhållande till andra organ inom ett land samt dess förmåga att bli omvald/kvar vid makten.  

 

Att lyfta in kulturella förutsättningar som bidragande förklaringsbild till Putins egenintresse 

kommer att bli centralt. Detta kommer att göras genom att se vilka faktorer, framförallt inom 

det ryska samhället, som påverkar vad som är rationellt agerande. Det viktigaste blir därför att 

leta efter opinionsyttringar och liknande information från Ryssland som går att hitta. 

Opinionsyttringar är rimligen något som regimer vill ta hänsyn till då även auktoritära regimer 

i någon mån baserar sig på populäritet i bredare samhällsgrupper. Detta bygger på antagandet 

att auktoritära regimer i första hand är intresserade att bevara sin egen maktställning inom 

landet och först i andra hand har utrikespolitiska mål på agendan. Huruvida opinionsyttringar 

av olika slag är den bästa markören för kulturella förutsättningar kan disskuteras men för den 

här studiens syfte är det en lämplig mätning av vad det ryska folket har för uppfattningar i 

olika frågor vilket ger någon form av mall över vad Putin kan göra utan att väcka alltför 

mycket missnöje alternativt vad han kan göra för att stärka sin egen popularitet. 
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2.3  Rally-round-the-flag 

 

För att ge en tydligare teoretisk grund över hur och när en regims egenintresse kan väntas 

skilja sig från nationens intresse kommer ett perspektiv som kallas Rally-round-the-flag 

effekten att användas. Det utvecklades bland annat av John Mueller som skrev om den i sin 

avhandling ”Presidential popularity from Truman to Johnson” år 1970. Idén går ut på att vid 

dramatiska utrikespolitiska händelser genereras en kortvarig stigning i den exekutiva maktens 

populäritet eller som Kenneth Waltz uttryckte det ”In the face of such an event, the people 

rally around their chief executive” (Waltz 1967, 272). I samma artikel citeras Nelson Polsby 

som går ännu längre då han säger att ”Invariably the popular response to a President during 

international crisis is favorable, regardless of the wisdom of the policies he pursues” Mueller 

1970, 21). Teorin i fråga utvecklades först för att förklara populäritet för amerikanska 

presidenter men har sedan dess utvecklats för att bli mer allmängiltig. Mueller identifierar tre 

kriterier som måste gälla för att den väntade rally-round-the-flag effekten ska uppstå. 

Händelsen ska vara internationell, påverka USA och framförallt presidenten samt vara 

specifik, dramatisk och kraftigt fokuserad (Mueller 1970, 21). I sin studie av amerikanska 

presidenters popularitet kommer han fram till att effekten har viss bäring men måste sättas i 

relation till andra faktorer såsom hur mycket populäritet presidenten hade till att börja med 

och andra mått på framgång för administrationen såsom arbetslöshetsnivåer (Mueller 1970, 26 

– 27). Analysen tyder också på att presidentens personliga stil såväl som ideologiska och 

politiska faktorer på administrationen spelar stor roll (Mueller 1970, 33). I det här fallet är det 

dock viktigare att se den underliggande mekanismen, snarare att studera amerikanska 

presidenter, vilket är den utbredda uppfattningen att den exekutiva maktens populäritet stärks 

kortvarigt vid en internationell kris. Detta eftersom den här studien undersöker Ryssland 

istället för USA och det förväntas finnas omfattande skillnader i hur effekten är applicerbar. 

 

Sammanfattning 

Med denna utgångspunkt har en deduktiv ansats för arbetet presenterats. Putin förväntas agera 

rationellt i sitt egenintresse varvid studiens syfte blir att ge en rimlig förklaring till att hans 

agerande varit rationellt. Detta i motsats till vad många västerländska bedömare menar. Den 

väntade förklaringsmodell som ska undersökas är att rally-round-the-flag effekten ska tillföra 

en ytterligare dimension som om den kan påvisas skulle ge en förklaring till Putins agerande 

då den skulle ge honom ett rationellt motiv att handla på ett sådant sätt för att stärka sin egen 
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popularitet hos den ryska befolkningen. Kan en rimlig rationell förklaring till hans agerande 

finnas betyder det inte att det att vare sig RC teorin är bevisad eller att alla andra förklaringar 

är uteslutna men det skulle stärka tesen att agentens agerande kan förklaras rationellt. Om å 

andra sidan det visar sig svårt att ge en rationell förklaring skulle det försvaga RC som teori 

för att förklara den enskilda händelsen men i förlängningen också många andra till synes 

orationella handlingar, i detta sammanhang då framförallt militära interventioner. 

 

3.  Metod 

 

Den här studien kommer att vara en kvalitativ studie vilket innebär att på ett djupare plan 

studera den sociala världen, oftast med icke- standardiserade metoder för att samla in data. 

Datan är tillskillnad från kvantitativ forskning oftast snävare men rikare på 

tolkningsmöjligheter (Ormston M.fl. 2014, 4). Studien kommer att genomföras genom att ett 

strategiskt tänkande analyseras. Det innebär att rationella argument för och emot militär 

intervention i Ukraina kommer att sökas för att därefter jämföras. Detta med hänseende till det 

fjärde antagandet om agenten som strategiskt tänkande. Om Putin tänkt rationellt och 

strategiskt borde vem som helst med samma information komma fram till ungefär samma 

slutsatser och i så fall borde inte hans agerande framstå som irrationellt. För- och nackdelar 

till intervention kommer därför att vägas mot varandra. Dessa argument kommer sedan att 

presenteras uppstrukturerat med hjälp att en modifierad variant av ett Toulmin-schema.  

 

Studien kommer att utgöras av i första hand en fallstudie av president Vladimir Putin 

agerande under den ryska annekteringen av Krim och den närmast efterföljande tiden. En 

fallstudie kan definieras som en studie med syfte att ge en god förklaring eller rekonstruktion 

av ett specifikt fall (Flick 2011, 69). Definitionen av ett fall kan variera men innebär alltså här 

Putins agerande. Fallstudier är ett vanligt tillvägagångssätt inom kvalitativ metod som kan ha 

något olika innebörd. I den här studien kommer Glaser och Strauss tillvägagångssätt att 

användas vilket innebär att fokus inte kommer att hamna på en enskild händelse utan fallet 

kommer att utgöras av det område som helhet som studien utforskar (Flick 2011, 161). 

Fallstudien utgör därför en utgångspunkt för undersökningen. Syftet är dels att lära sig mer 

om en dagsaktuell och viktig utveckling i Europa och i ett bredare perspektiv. Men också att 

testa det rationella argumentet och se dess bäringskraft för att förklara agenters agerande. 

Undersökningen kommer därför att vara en teoretisk studie vilket innebär en studieform där 
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huvudsyftet är att testa eller förbättra tankemönster inom en vetenskaplig disciplin (Ritchie & 

Ormston 2014, 28). Den rimligaste utgångspunkten för att få fram lämplig empiri är att 

studera tillgängliga i första hand skriftliga källor som berör ämnet. Det handlar då om 

tidningsartiklar, dokument och eventuella beslut som blir relevanta att studera. Vad som letas 

är dels information om varför västerländska bedömare trodde att en rysk invention inte skulle 

genomföras. Denna information kommer att sökas i artiklar skrivna dagarna innan rysk 

intervention. Detta eftersom idén om potentiell intervention inte väcktes förens med mycket 

kort varsel varför det är den enda rimliga tidsperioden att undersöka. För att leta rationella 

argument för interventionen på Krim kommer ungefär samma typer av källor att sökas. Det 

handlar då återigen i första hand om tidningsartiklar, gärna sådana skrivna av sakkunniga eller 

skrivna av journalister som utfrågar sakkunniga. Nu kommer den närmaste tiden efter 

interventionen av Krim att undersökas. Från interventionen och ungefär en månad framåt är 

tiden som är av intresse här. Vidare kommer opinionsyttringar och utlåtanden från sakkunniga 

om Ryssland att sökas för att finna exempel på kulturella faktorer som kan ha påverkat 

regimens handlingsmöjligheter. Det handlar alltså att leta efter faktorer i det ryska samhället 

som gör det rationellt för Putin att agera på ett visst sätt. Här kan tidsperspektivet vara lite 

bredare och behöver inte vara direkt kopplat till själva krisen men för att göra någon 

avgränsning så åtminstone inte äldre än från 2012. Slutligen kommer material att sökas för att 

hänvisa till rally-round-the-flag effekten. Detta i syfte att ge exempel på hur den har använts 

tidigare. 

 

3.2  Argumentationsanalys 

 

För delar av det här materialet kommer en argumentationsanalys att genomföras, det gäller i 

första hand argumenten mot rysk intervention och försöken att förklara att interventionen 

ändå inträffade. En argumentationsanalys är en litteraturanalys som går ut på att beskriva och 

värdera argument i enstaka texter eller debatter (Bergström & Boréus 20012, 135). 

Argumentationsanalysen kommer att genomföras enligt en modifierad variant av Toulmins 

metod. En sådan görs genom att identifierade argument analyseras utifrån sitt påstående, sitt 

argument och sin underbyggande premiss (Bergström & Boréus 2012, 106 – 113). 

Argumenten för och emot intervention kommer efter att de funnits att struktureras upp, i det 

här sammanhanget kan det vara ”Ryssland kommer inte att gå in i Ukraina”. Det kommer att 

följas av ett argument till exempel ”Ukraina är ett stort land”. Detta följs i sin tur av en 
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premiss ”stora länder är svåra att angripa”. Med en sådan här uppstrukturering kan argument 

från olika källor samlas på ett överskådligt sätt. Ett problem med argumentationsanalys är att 

det lämnar en hel del för författaren att tolka. En premiss till exempel behöver inte 

nödvändigtvis vara tydligt formulerad i den argumenterande texter vilket innebär att det blir 

en tolkningsfråga huruvida den är rimlig eller inte. I den här studien kommer två större 

tabeller göras med de grundläggande påståendena om icke-intervention och intervention följt 

av de olika argument och premisser som motiverar dessa påståenden för att på ett så 

övergripligt sätt som möjligt sammanfatta argumentationen. Därefter kommer de olika 

argumentens beståndsdelar att analyseras efter dess trovärdighet. Även här uppstår en 

tolkningsproblematik. Att dra den underförstådda premissen att ”stora länder är svåra att 

invadera” utifrån en förklaring som går ut på icke-intervention på grund av Ukrainas storlek 

är ganska svårt att säga emot. De flesta skulle nog hålla med om att ett stort land är svårare att 

invadera än ett litet. Det är dock i sig inte fakta och är därmed i någon mån diskutabelt. Det 

kan också bli värre om premissen inte är lika uppenbar som i det här fallet. Den andra biten 

blir att analysera argumentens bäringskraft. Detta kan egentligen inte göras utan subjektiva 

tolkningar men viss empiri kan användas. Ett avgörande problem blir att undvika att vara 

efterklok. Det är lätt att se att ett argument inte håller när man sett att det visat sig felaktigt. 

Dock går det att se vilka begränsningar en argumentation har och vilka perspektiv som inte 

lyfts fram. 

 

3.3  Material 

 

Materialet till den här studien är i huvudsaket tidningsartiklar. Mycket av de här 

nyhetsartiklarna är framförallt välkända svenska eller västerländska medier. 

Materialinsamlingen har bedrivits på delvis olika sätt för olika delar av uppsatsen. För den 

första delen som handlar om att studera varför västerländska bedömare drog den felaktiga 

slutsatsen om icke-intervention kommer ett antal välkända nyhetssidor att studera lite mer i 

detalj, d.v.s. att alla artiklar som handlar om Krim skrivna dagarna innan interventionen 

kommer att granskas. Mest omfattande har de svenska tidningarna SVD och DN använts, 

amerikanska The Washington Post och The New York Times, brittiska The Guardian och i 

något lägre utsträckning kanadensiska The Star. Det rör sig alltså om svenska och 

anglosaxiska tidningar, detta på grund av den språkliga barriär som uppstår med media från 

andra delar världen. Tidningarna är menade att representera de mest respekterade tidningarna 
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i Sverige och den anglosaxiska världen eftersom dessa är ledande tidningar inom respektive 

länder med jämförelsevis stora resurser att bedriva egen journalistik. Det har även varit en 

ambition att nå en någon sånär politisk bredd. Detta har dock varit svårare eftersom 

nyhetskällor från flera länder använts varvid det är max två tidningar från ett enskilt land som 

används. När det kommer till skribenterna har det funnits en ambition att i första hand hitta 

personer med uppenbar sakkunskap om situationen och i flera fall har detta också lyckats men 

då det inte alltid varit fallet har ändå en del artiklar skrivna av reportrar utan uppenbar 

specialkompetens kommit med. Detta eftersom intressanta synvinklar som inte funnits på 

andra ställen framförts varvid valet har fallit på att ändå inkludera dessa artiklar. Syftet med 

det insamlade materialet är företrädelsevis att bilda sig en uppfattning om vilka åsikter som 

uttrycks från västerländskt håll om Rysslands agerande och framförallt antaganden om hur 

Ryssland kommer att agera.  

 

För den andra delen som handlar om att hitta förklaringar till varför interventionen trots allt 

skedde har utgångspunkten varit att i hög utsträckning hålla sig till ungefär samma källor, det 

vill säga nyss genomgångna tidningar. Dock har ett antal kompletterande källor också sökts. 

Detta då relevant information har funnits även på annat håll varvid dessa källor varit lämpliga 

att ta med i analysen. De tillkomna källorna har söks med bredare utgångspunkt och har 

funnits i stort genom Googlesökningar i still med ”Why did Russia invade Ukraine” och 

liknande. Bland de nya källor som tillkommer finns bland annat Global Post som är en 

amerikansk nyhetssida för utrikesnyheter och Businessweek som är en del av Bloomberg 

News och är en New York baserad nyhetssida återigen för internationella nyheter. Dessutom 

tillkommer att par bloggar framförallt Barry Ritholtzs. Anledningen till att 

materialinsamlingen varit bredare är för att då det snarare sökts rationella argument i största 

allmänhet är det inte lika viktigt att följa väletablerade källor. Det räcker med att ett argument 

kan anses vara rationellt och att det kan bekräftas av andra källor för att styrkas i trovärdighet. 

 

Från ryskt håll söks framförallt olika opinionsyttringar i syfte att leta kulturella faktorer. 

Ursprungskällor till information kan bli svår att hitta då dessa kan vara svåra att finna 

översatta från originalspråk. Detta betyder att det är i huvudsak opinionsundersökningar som 

refereras till av västerländska medier som kommer att användas vilket betyder att journalisters 

tolkningar av ursprungskällan kommer att skapa ett inte helt problemfritt andrahandskällvärde 

på materialet. Detta problem kan egentligen inte lösas i den här studien vilket innebär att 

källvärdet delvis kommer att hänga på översättningar och andrahandskällor vilket ställer 
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frågetecken på hur nära originalinformationen källorna är. Dock kommer informationen som 

söks att vara relativt empirisk av natureren såsom opinionsundersökningar där möjligheten för 

omtolkningar eller feltolkningar måste bedömas som begränsad. 

 

Samtidigt som analysen av händelserna på Krim och i Ryssland idag söks främst i media finns 

det även en andra del av metodiken. Nämligen kopplingen med dagens konflikt med det mer 

generella problemet att förutse geopolitiska förändringar. Här kommer ett par exempel att 

studeras. Ett lite äldre och ett mer aktuellt. Denna materialinsamling har varit kortare men det 

som används är både mer akademisk litteratur men också massmediala och populärhistoriska. 

Huvudsyftet är att ge exempel på hur rally-round-the-flag effekten har använts för att förklara 

ett par auktoritära regimers agerande. Det akademiska materialet har sökts på Google 

Schoolar med sökningar som kopplar till rally-round-the-flag teorin medan de mediala och 

populärhistoriska källorna har sökts med liknande sökningar men med den vanliga Google 

sökmotorn.  

 

3.4  Källkritik 

 

Att använda i första hand tidningsartiklar för att berätta om händelserna på Krim har varit 

nödvändigt då det är en aktuell händelse varpå få andra källor har varit tillgängliga. Det finns 

helt enkelt ingen utgiven litteratur eller forskning på ämnet ännu. Problemet med den sortens 

materialinsamling är dock att källvärdet riskerar att sjunka med spridda källor där alla inte är 

välkända. Framför allt i den andra delen av analysen där Rysslands intervention på Krim ska 

analyseras består av ett antal mindre välkända källor. Detta ger ett tydligt problem med 

tillförlitligheten då artikelskribenterna inte alltid har uppenbara sakkunskaper om området de 

uttalar sig kring. För att försöka komma till rätta med problemet med den här typen av källor 

kommer information som hittas i en källa försöka bekräftas med andra oberoende källor. 

Denna metod kallas triangulering och innebär att man stärker tesen i ett påstående genom, att i 

det här fallet, studera samma fenomen eller argument fast med olika källor (Lewis M.fl. 2014, 

358). Därför kommer de allra flesta påståenden som görs att bekräftas av minst en ytterligare 

källa för att ge ökad tyngd åt påståendet. Detta minskar risken att en enskild skribent kommer 

med så pass allvarlig felinformation att det skadar slutsatsen i studien. I de fall då bekräftande 

källor inte stått att finna kommer också informationen handskas med större varsamhet vilket 

kommer att förtydligas. 
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Den andra faktorn som väntas minska risken för felinformation är att materialet som söks är 

relativt empiriskt av naturen och bestående av i huvudsakligen okontroversiell information 

vilket minskar möjligheten för direkta faktafel att framkomma materialet. Detta eftersom att 

den typen av påståenden, T.ex. ”Ryssland har ett strategiskt intresse av Krim”, är relativt 

lättstuderade och endast i måttlig mån öppen för debatt. Trots det kvarstår att vissa risker i 

materialet då det är något spretigt och sökt från en mängd olika källor. Detta problem kan inte 

helt hanteras i den här studien vilket innebär att vissa potentiella problem kommer att kvarstå 

men förhoppningen är att materialinsamlingen varit så pass grundligg och att mycket av 

informationen bekräftas i andra källor att riskerna kommer att minimeras. 

 

4. Empiri och analys 

 

4.2   Det rationella antagandet mot intervention 

 

Som tidigare beskrivits var det få västerländska bedömare som förutsåg den ryska 

interventionen. Det är nu dags att närmare studera vad dessa bedömare hade för uppfattning 

och vad de baserade dessa slutsatser på. Resultatet kommer sedan att analyseras för att studera 

vilka bakomliggande antaganden och utgångspunkter dessa bedömare gjorde. Den 24 februari 

tre dagar innan den ryska interventionen skriver Ingmar Nevéus på DN att det mesta tyder på 

att det inte blir något krig. Han antar att ”krig i ett stort europeiskt land som Ukraina skulle 

mötas av helt andra och mycket hårdare reaktioner.” Västvärlden förväntas alltså reagera 

hårdare än under inventionen i Georgien 2008 (Nevéus 2014). Den 27 februari intervjuar Kim 

Malmgren DNs tidigare rysslandskorrespondent Erik Ohlsson. Även han är skeptisk till ett 

ryskt ingripande och säger ” Det är populärt att göra jämförelser med den ryska 

interventionen i Georgien 2008. Men Ukraina är ett betydligt större land än Georgien, med en 

starkare försvarsmakt och med större geopolitisk förankring västerut.” (Malmgren 2014). 

Ännu senare på dagen den 27 februari då den ryska flaggan vajar på Krim intervjuar SVDs 

Mikael Holmström FOIs forskningsledare och Rysslandsexpert Gudrun Persson. Även hon är 

skeptisk till intervention och med liknelsen till Georgien svarar hon att ”flera omständigheter 

skiljer den här situationen från när Ryssland attackerade Georgien. Ukraina är ett större land, 

och utbrytarstaterna som Ryssland stöttade då var mer självständiga gentemot Georgien än 

vad Krim är mot Ukraina.”. På New York Times förs en delvis annan vinkel fram. Den 26 

februari skriver Andrew Higgins och Steven Lee Myers i en krönika om situationen att ” A 
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small number of militant Tatars, encouraged by extremists abroad, have tried over the years to 

recruit Crimea’s Muslims for jihad, but their efforts have fallen flat. Any move to restore 

Crimea to Russian rule, however, would risk breathing life into such calls for extremism.” 

(Higgins & Lee Myers 2014). Här lyfts istället Krimtartarerna fram som ett eventuellt hinder 

för rysk intervention. Steven Lee Myers är agerande chef för Moskvabyrån på New York 

Times medan Andrew Higgins är utrikeskorrespondent för samma tidning med flytande 

kunskaper i ryska. Bägge har även skrivit flertalet artiklar om Ryssland i allmänhet och om 

Ukrainakrisen i synnerhet. Även The Guardian skriver den 26 februari att militär intervention 

är osannolik (Harding 2014) dock utan att närmare motivera varför. På The Star vilket är 

onlinevarianten av den kanadensiska nyhetstidningen Toronto Star skriver en okänd 

nyhetsreporter den 28 februari. Detta är visserligen dagen efter interventionen då det var 

allmän känt att det var ryska trupper på Krim vilket gör att artikeln i fråga inte helt stämmer in 

på ambitionen att använda sig av material från före interventionen men då det ligger nära i 

tiden och då artikeln ger ytterligare en vinkel kommer den ändå med här. I denna artikel 

skrivs att ”Russia has more to gain by befriending the new regime than by bullying it. That 

can only alienate Ukrainians and draw Russia into a confrontation with the rest of Europe” 

(Thestar 2014). Ännu ett argument läggs alltså fram i det att risken att alienera den ukrainska 

regeringen och därmed driva den ännu starkare mot väst. 

  

Sammanfattningsvis kan det sägas att det har funnits rimligt med information om ämnet på 

olika nyhetssidor och ofta skrivna av relativt trovärdiga källor med vad man kan vänta sig 

vara rimlig förväntad sakkunnighet men det gäller inte samtliga fall. Antagandet om rysk 

icke-intervention baserar sig på ett par grundläggande faktorer. För det första väntas 

intervention mötas av hårda reaktioner vilket syftar till i första hand hotet om sanktioner och 

internationell isolering. Detta är ett rationellt argument till sin natur att det framstår som 

orationellt att agera på ett sätt som riskerar att skada landets ekonomi genom sanktioner, samt 

dess status och makt som följd av minskat internationellt erkännande. Detta baserar sig på två 

antaganden. Dels att omvärlden är förmögen att agera på det sätt som hotas genom sanktioner 

och isolering och dels att detta agerande får avsedd effekt i så man att detta agerande 

verkligen leder till svagare rysk ekonomi och minskat inflytande i världen. 

 

Det andra grundläggande argumentet är de svårigheter som väntar Ryssland vid en 

intervention. Här lyfts ett par exempel fram. För det första är Ukraina ett stort land med 

relativt omfattande försvarsmakt, åtminstone större än Georgien som gärna jämförs. Det tredje 
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argumentet är att befolkningen på Krim är splittrad. Trots rysk majoritet finns det 

minoritetsgrupper där framförallt Krimtartarerna utmärker sig. Higgins och Lee Myers varnar 

för att dessa kan radikaliseras vid eventuell rysk intervention. Det är alltså en varning mot ett 

problem en rysk krigsmakt skulle kunna få vid eventuell ockupation. Det fjärde antagandet är 

att en rysk intervention riskerar att alienera regeringen i Kiev och befolkningen i landet och 

därmed driva det än längre bort från Moskvas intressen. Argumentationen som framförs av 

olika källor bygger i grunden på dessa fyra antaganden. Nämligen att det kommer att drabba 

Ryssland internationellt framförallt i ekonomiska termer, att det kommer att vara svårt att 

genomföra eventuella aktioner i Ukraina, att det riskerar att leda till inbördeskrig, samt att det 

alienerar regeringen i Kiev. Uppställt i ett Toulmin-schema ser det ut såhär: 

 

Toulmin-schema 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  1. Argument   Påstående 
  Ukraina är ett    Ryssland kommer inte  

  stort land    att gå in i Ukraina 

  

 

2. Argument   Påstående  
Ryssland kommer    Premiss 

att bli isolerat och   Stora länder är 

utsatt för sanktioner   svåra att angripa 

  

  Premiss 

  Sanktioner och isolering 

  är dåligt för Rysslands ekonomi 

 

  

 3. Argument   Påstående 

 Det finns en  

 potentiellt radikal 

 minoritetsgrupp 

 

   Premiss 

   Ryssland vill inte riskera 

   ett nytt Tjetjenien 

 

 

4. Argument   Påstående 

Ryssland skulle  

Riskera Att alienera  

Regimen i Ukraina   

 

  Premiss 

  Ryssland vill behålla 

  Inflytande i landet 



20 
 

Analys 

Uppställt i ett Toulmin-schema framstår här argumentationen som tydligt och lättöverskådlig. 

Det mest uppseendeväckande är att den individuella nivån lämnas helt utanför analysen. Det 

är helt enkelt att i princip ingen bedömare som i någon egentlig omfattning berörde 

möjligheten att Putin skulle kunna ha egenintressen i sammanhanget. Detta är problematiskt 

med hänseende till att en av tre analysnivåer helt utelämnas ur kalkylen. Eftersom Putin som 

agent lämnas utanför betyder det att endast Rysslands nationella intressen tas med i 

beräkningarna. Förutsatt att Putin verkligen har ett egenintresse som kan skilja sig från ryska 

nationens intressen innebär det att en relevant nivå saknas i analysen. Men vad kan då sägas 

om premisserna? Samtliga premisser räknade ovan är rimliga i bemärkelsen att det är 

osannolikt att Ryssland skulle ha några intressen av blodiga krig, sanktioner, isolering, 

potentiella inbördeskrig och ett Ukraina som drar mot väst. Det är också osannolikt att Putin 

skulle ha ett egenintresse i en sådan utveckling för Ryssland. Därför kan premisserna i 

argumentationen anses goda. Då återstår själva argumenten. För att premisserna ska vara 

relevanta och påståendet en rimlig förutsägelse krävs det att argumentet till att börja med är 

korrekta eller åtminstone sannolika. Frågorna blir då: är det troligt att Ukraina är ett 

tillräckligt stort land att det är svårt att angripa? Att Ryssland sannolikt utsätts för allvarliga 

sanktioner och blir isolerat? Att ett blodigt inbördeskrig troligen är att vänta? Med facit i hand 

vet vi att så inte fullt ut blev fallet. Vi vet idag att Ryssland lyckades lägga under sig Krim 

snabbt och utan egentliga dödsoffer, vi vet också att sanktionerna som drabbade Ryssland var 

ytterst begränsade och inte drabbade ekonomin på allvar. Det är svårare att uttala sig om 

svårigheterna att hålla koll på Krim och vilka långsiktiga ekonomiska konsekvenser 

interventionen får på rysk ekonomi då det fortfarande är alltför tidigt att uttala sig om. Att 

vara efterklok är dock inte särskilt hjälpsamt då det inte säger någonting om förutsättningarna. 

Frågan blir då vad hade Putin rimligtvis kunnat förvänta sig innan han fattade beslut om att gå 

in i Krim? På grund av bristande material om ämnet blir ett sådant resonemang svårt att ge 

verklig tyngd men det finns ändå ett par faktorer att titta på.  

 

Till att börja med kan vi se på Rysslands förmåga att lägga under sig Krim effektivt. 

Västerländska bedömare tycks vänta sig att en invasion skulle bli svår och blodig. Dock utgår 

de i första hand från idén att Ryssland måste invadera hela Ukraina. Medan landet inte är lika 

svagt militärt som Georgien kvarstod dock en stor skillnad i militär kapacitet. Gudrun Persson 

från FOI uppger att Ryssland förfogar över totalt 845 000 man mot Ukrainas 120 000. 

Dessutom är mycket av Ukrainas utrustning från sovjettiden (Holmström 2014). 
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Styrkeförhållandena är alltså markant omjämlika men den kanske viktigaste faktorn var 

Rysslands förmåga att lägga under sig halvön utan nämnvärt blodsspill. Detta faktum var det 

ingen bedömare som överhuvudtaget verkade överväga. Det är alltså uppenbart att någonting 

har missats. Det går inte att göra en rimlig bedömning över hur sannolikt det var att 

interventionen skulle gå så pass smärtfritt som den faktiskt gjorde men med tanke på att den 

genomfördes på det sätt som den gjorde med maskerade soldater är det rimligt att anta att 

Putin kunde bedöma chanserna som relativt goda. 

 

Det andra antagandet är att omvärldens reaktioner skulle bli hårda. Det är återigen en fråga 

som är svår att bedöma utan efterklokhet men det finns ett par skäl till att Putin kan ha gjort 

en rimlig bedömning om låg chans för alltför smärtsamma sanktioner. Detta dels eftersom 

hans tilltro till sitt lands förmåga att ta Krim relativt smärtfritt tycks ha varit större än 

västvärldens. Dels hade han positiv erfarenhet av militär intervention då omvärlden inte 

reagerade nämnvärt under Georgienkriget 2008, men även i andra konflikter nyligen såsom 

Syrien har reaktionerna varit begränsade (Ritholtz 2014). Dessutom kvarstår faktum att de 

mest skadliga sanktionerna såsom gasimportstop skulle vara svåra att genomföra då 

tillexempel EU är väldigt beroende av rysk gas och det räcker med att ett EU – land lägger in 

veto för att sanktioner ska utebli.  

 

En bredare och mer komplicerad fråga att gå in på är hur interventionen på Krim påverkar 

Rysslands relationer med grannlandet Ukraina. Här finns det flera faktorer som väger in. 

Rysslands intressen i landet handlar dels om gastransporter till Europa, dels att man är emot 

en västvänlig regim och därmed kanske ännu ett Nato och EU land precis vid gränsen men 

också om de egna stormaktsdrömmarna om en Eurasisk union. Putins intresse förväntas därför 

vara i första hand ett Ukraina som inte närmar sig väst och håller gasledningarna till Europa 

öppna, men helst också ett Ukraina som ansluter sig till den planerade unionen. Ryssland ser 

Nato expansion som ett militärt hot något som tydligt bekräftades i försvarsdoktrinen från 

2010, Men även generella externa influenser från omvärlden hos de länder Ryssland ser som 

sina allierade uppfattas som ett hot (Luban 2014). Ett annat ämne är Rysslands 

stormaktsambitioner. Redan 1998 skrev den amerikanska statsvetaren Zbigniew Brzezinski 

“Without Ukraine, Russia ceases to be a Eurasian empire,” (Coy, Matlack, Meyer 2014). Idag 

då den Eurasiska idéen är mer än bara en vision då det sedan 2010 finns en tullunion mellan 

Ryssland, Kazakstan och Vitryssland. Målsättningen är, enligt John Henley på The Guardian, 

att med start år 2015 skapa en överstatlig union delvis lik den europeiska för att kunna 
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konkurrera med världens stormakter. Förutom nyssnämnda länder är Armenien, Kyrgystan 

och Tadjikistan kandidatländer och Ukraina och Georgien uppfattas som potentiella 

kandidatländer (Henley 2014). På Global Post påpekar Allison Jackson ungefär samma sak 

och hänvisar till Ukrainas storlek (folkrikast av de forna sovjetstaterna bortsett från Ryssland) 

som skäl till landets stora vikt för att unionen skulle vara effektiv (Jackson 2014). 

Frågan är då hur Krim passar in i det här. Kommer en annektering av halvön att hjälpa 

Ryssland i dess strävan i förhållande till Ukraina? Ryssland har i grunden ett antal maktmedel 

att använda sig av för att sätta press på regimen i Kiev. Dessa inkluderar kontroll över 

gasbriserna, möjligheter till handelskrig samt mer indirekta metoder för att stödja 

separatistiska tendenser på Krim eller andra delar av Ukraina (Taylor 2014). Tekniskt sett 

förändras dessa maktmedel inte nämnvärt vid en rysk intervention då samtliga 

påtryckningsmedel kan användas både med och utan annektering av Krim. Hur dessa medel 

uppfattas av regeringen i Kiev och omvärlden kan däremot variera. Risken med intervention 

är att en traumatiserad regering i Kiev vänder sig mot väst än starkare och att västländerna blir 

än mer benägna att hjälpa regimen på fötter ekonomiskt (Thestar 2014). Därför skulle alltså 

agerandet kunna vara kontraproduktivt för Rysslands långsiktiga inflytande i landet. Exakt 

samma faktor, d.v.s. rysk intervention ses dock på annat håll som att det ger motsatt effekt. På 

Global Post skriver Gregory Feifer att “He took the risk of attacking Crimea primarily 

because he sees Westernization in Russia’s southern neighbor as an existential threat to his 

regime”. (Feifer 2014). Samma fakta får alltså här en helt annan innebörd. En mer utförlig 

motivering till varför det skulle vara så ges bland annat på The Guardian där Kreml 

analytikern Sergei Markov hävdas att Putin före interventionen ställde flera villkor som han 

såg som kompromisser till regeringen i Kiev och västvärlden som handlade om hur Ukraina 

skulle styras i framtiden och då dessa ignorerades av väst drog Putin slutsatsen att det krävdes 

att visa militär styrka för att bli tagen på allvar (Walker 2014).  Även på DN återkommer 

resonemanget där Mikael Wininarski skriver att ”En annan följd är att Ukraina försvagas 

politiskt och säkerhetsmässigt och blir än mer sårbart för fortsatta ryska framstötar att splittra 

upp landet.” (Winiarski 2014: b). Samma argument används alltså åt båda hållen vilket gör 

det svårt att avgöra och rimligen borde det ha varit svårt att avgöra för Putin på förväg också. 

Det gör att argumentet i fråga kommer att finnas med både på för och nackdelar sidan i den 

här studien då det kan sägas att agerandet på vissa sätt riskerar Rysslands inflytande i Ukraina 

men på andra sätt också kan stärka den, dock med olika formulering då det här beskrivs som 

att alienera regeringen i Kiev och då det senare kommer att beskrivas som större globalt 

inflytande över förhandlingarna om landet. 
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Slutligen lyfts det fram svårigheter för Ryssland att hålla Krim. Bland annat med hänvisning 

till minoriteten av Krimtartarer. Medan det är svårt, för att inte säga omöjligt, att bedöma 

precis hur svårt Krim är att hålla går det dock att titta på ett antal faktorer. Demografiskt såg 

Krim ut på följande sätt år 2001: 58,5 % var etniska ryssar, 24,4% ukrainare och 12,1% 

krimtatarer (Taylor 2014). Det är då framförallt Krimtatarerna som anses riskera att bli 

problematiska bland annat på grund av dess traumatiska förhållande till Sovjetunionen och 

dess huvudsakliga muslimska tro. Det bor drygt två miljoner människor på Krim varav knappt 

300 000 är krimtatarer (Shevel 2014). Om man jämför storleksmässigt med till exempel 

Tjetjenien som omnämnts i sammanhanget kan man se att Tjetjenien har runt 1,27 miljoner 

invånare varav flertalet är etniska tjetjener (Utrikespolitiska institutet 2010). 

Befolkningsmässigt är alltså Krimtatarerna inte en alltför stor grupp vilket rimligen gör risken 

för alltför omfattande motstånd mot regimen svårare att uppnå även om de skulle vilja. 

Ryssland saknar inte heller helt metoder för att blidka Krimtatarerna. Redan 1991 hävdar en 

av deras ledare Mustafa Dzhemilev att under Boris Jeltsins tid vid makten i Ryssland fick han 

ett erbjudande om att stödja rysk överhöghet på halvön i utbyte att Krim får Krimtatarisk 

nationell autonomi något som alltså även Ukraina har nekat dem. Nu hävdar han att samma 

erbjudande återkommit nyligen och även om han tackat nej båda gångerna kvarstår att 

Ryssland har vissa påtryckningsmedel som kan minska spänningarna gentemot Krimtatarerna 

och därmed minska risken för aktivt motstånd (Shevel 2014). 

 

Sammanfattar man argumentationen återstår ett par starka argument mot rysk intervention. 

Framförallt det ekonomiska argumentet är svårt att komma runt då Rysslands redan 

ansträngda ekonomi skulle riskera att utsättas än mer. Även argumentet om en alienerad 

regering i Kiev ställer till problem för en rationell förklaring till intervention då det är ytterst 

osäkert om det gynnar Rysslands mer långsiktiga strategiska mål. Dock kvarstår faktum att 

bedömarna gjorde en allvarlig felräkning då de inte insåg med vilken enkelhet som Krim 

kunde erövras. Inte bara är det en felberäkning gentemot argumentet om risk till blodigt krig 

utan det är också en faktor som påverkar de övriga argumenten. Med ett smidigt 

maktövertagande blir det enklare att legitimera den efterföljande annekteringen och det är 

därför rimligt att tro att omvärldens reaktioner också skulle bli svagare än om en intervention 

varit utdragen och blodig. Risken för en traumatiserad befolkning på Krim som aktivt 

motsätter sig ett ryskt styre blir också sannolikt mindre då avsaknad av blodbad skapar mindre 

bitterhet än vad som annars hade kunnat ske. Denna missbedömning skadar alltså hela 

argumentationen då den dels helt underminerar det första argumentet om svårighet med 
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intervention men också delvis för att den underminerar flera av de andra argumenten som förs 

fram. 

 

4.3   Den rationella förklaringen till intervention 

 

Med facit i hand vet vi att vissa av dessa förutsägelser inte visade sig stämma men att enbart 

studera brister i argumentationen mot intervention är i sig inte tillräckligt för att visa att en 

sådan vore rationell. Därför måste Krims värde för Ryssland och Vladimir Putin undersökas. 

Återigen kommer argumentationen exklusivt att beröra rationella argument varvid mer 

känsloladdade argument och liknande kommer att utelämnas. Det finns vissa problem med 

den strategin eftersom argumentationen görs från en något ojämlik utgångspunkt. De som 

argumenterade emot intervention gjorde en spekulativ förutsägelse med några dagar på sig att 

bilda en uppfattning. De som å andra sidan vill förklara interventionen har dels längre tid på 

sig att göra det men kanske framförallt en helt annan utgångspunkt då de snarare ska förklara 

ett faktum än spekulera om framtiden. Även om problemet i fråga inte kan lösas är 

utgångspunkten att de rationella argument som framkommit täcker upp så mycket som är 

möjligt vilket gör det nödvändigt att förhålla sig till det materialet då det är det enda 

tillgängliga. Det har inte gått att fina nämnvärda källor som förutsåg rysk intervention före 

den inträffade vilket innebär att den här uppdelningen av argumentationen är nödvändig. För 

den här materialstudien har en bredare utgångspunkt använts men den börjar enkelt med en 

genomgång av en artikel på Barry Ritholtz blogg där 10 skäl räkas upp för att förklara rysk 

intervention. De viktigaste av dessa kommer att räknas upp här. Barry Ritholtz är ekonom och 

har bland annat varit ekonomisk journalist i USA. Detta är inte en lika auktoritativ källa som 

många av de som tidigare refererats till. För att minimera risken för felinformation kommer 

därför fakta som anges i dokumentet även att sökas på annat håll för att bekräfta dess 

trovärdighet. Dock ger bloggen en sammanfattad och lättöverskådlig genomgång vilket gör 

den lämplig att ha som utgångspunkt. De argument som kommer att tas med här, något 

sammanfattat och hopslaget från bloggen, är att med en befolkning som är relativt positiv 

inställd till rysk intervention blir en sådan möjlig och ett relativt enkelt sätt för Ryssland att 

utöka sin yta och befolkning. Halvöns strategiska betydelse med sin flottbas betraktas också 

som en ledande motivering. Dessutom är halvön och området rikt på naturresurser som är 

åtråvärda för Ryssland. En intervention ger också möjligen Ryssland starkare 

förhandlingsutrymme om Ukrainas framtid på den internationella arenan (Ritholtz 2014). Ett 
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sista argument om Putins intresse av att förebygga oro i sitt eget land genom att gå in på Krim 

kommer att sparas till nästa stycke för att kunna analyseras mer i detalj i ett bredare 

perspektiv. Uppställt på ett Toulmin-schema ser den argumentationen alltså ut såhär: 

 

Toulmin-schema 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analys 

Premisserna till den här argumentationen är återigen i stort sett rimliga. Större länder är 

onekligen mäktigare än små. Huruvida Krim var enkelt att ta eller inte har visat sig stämma 

även om det är svårare att säga utan efterklokhet. Att Putin inte ville riskera Rysslands 

strategiska betydelse och att resurser är åtråvärda är också ganska uppenbart om man utgår 

från det rationella antagandet om agentens strävan efter makt, rikedom och status. Det sista 
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påståendet är mer problematiskt då interventionen kan tolkas både som en stärkning av 

Rysslands förmåga att påverka Ukraina och som en försvagning av den. Detta framförs alltså 

av bägge sidor vilket gör att ytterligare utredning är lämplig. 

 

Till att börja med konstateras att Krims demografiska situation gör en intervention möjlig. 

Med en tydlig rysk majoritet med relativt starka separatistiska tendenser skulle helt enkelt en 

intervention vara jämförelsevis lättgenomförd och lättlegitimerad eftersom befolkningen kan 

väntas vara välvillig inställ till intervention (Ritholtz 2014). Bloggen beskriver inte exakt 

varför det faktum att interventionen förväntas vara enkel gör det rationellt att över huvudtaget 

intervenera vilket innebär att premissen är en tolkning men den rimligaste är att expansion 

helt enkelt är en rationell sak att sträva efter då ett större land är rikare och mäktigare än ett 

mindre varvid ett gynnsamt läge för expansion i sig är rationellt nog för att motivera en sådan. 

För att se om påståendet att intervention är enkel att finna stöd för på Krim går det att titta på 

olika opinionsundersökningar. Opinionen på Krim har varit något svängande i frågan och i 

maj 2013 var det endast 23 % av befolkningen som ville att halvön skulle bli en del av 

Ryssland och en knapp majoritet på 53 % som ville förbli en autonom region inom Ukraina 

(Kashi 2014) Dock var detta tidigare på året 2013 då Ukraina fortfarande leddes av den Ryss-

vänliga presidenten Viktor Janukovitj. Mellan den 8 – 18 februari hölls en ny 

opinionsundersökning som visar att stödet för anslutning till Ryssland ökat till 41 % medan 

59 svarade i någon annan kategori (Taylor 2014: a). Även detta är i minoritet men denna 

opinionsundersökning genomfördes medan Euromajdan pågick för fullt och Janukovitj 

fortfarande var vid makten. Trovärdiga opinionsundersökningar från senare datum har inte 

stått att finna men med tanke på det redan relativt höga stödet för anslutning till Ryssland och 

oron efter den mer västvänliga regimens tillträde är det rimligt att tro att stödet för anslutning 

stigit ytterligare dagarna fram till interventionen. Sammanfattningsvis förefaller det troligt att 

påståendet stämmer. En majoritet av befolkningen var sannolikt välvilligt inställd till 

intervention vilket kan förväntas göra en sådan enklare att genomföra och legitimera. Därmed 

utgör Krim åtminstone i militärstrategisk synvinkel ett lovligt mål. Angående Krims storlek 

kan det sägas att Krim är runt 25 000 kvadratkilometer stort och har drygt två miljoner 

invånare (Nationalencyklopedin 2014). Det gör halvön relativt liten i förhållande till Ryssland 

men innebär trots det givetvis en viss territorievinst som bland annat ger något större 

invånartal.  
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På ett liknande tema talas ofta om att interventionen i Krim kommer att skada rysk ekonomi 

och medan så säkerligen delvis är fallet finns det också ekonomiska fördelar med en 

annektering av Krim. På och runt halvön anses en av de sista relativt outnyttjade reserverna av 

olja och kol finnas (Ritholtz 2014). Samma information bekräftas av Bustle som tillägger att 

energibolag såsom Exxon Mobil, Chevron, Shell, Repsol och Petrochina nyligen visat intresse 

att samarbeta med regeringen i Kiev (Vogt 2014). Det finns alltså även ekonomiska 

anledningar till att Krim är attraktiv för Ryssland. Några uppgifter om hur mycket 

naturresurserna i fråga skulle vara värda har inte gått att finna, än svårare skulle det vara att 

jämföra i vilken grad dessa resurser skulle väga upp mot de potentiella sanktioner som 

västvärlden skulle kunna tänkas rikta mot Ryssland. Detta eftersom det exakta värdet av 

resurserna är okända och eftersom Putin knappast kan ha vetat exakt hur hårda sanktionerna 

mot landet skulle bli eller hur det skulle drabba dess ekonomi. Det framstår som sannolikt att 

resurserna på Krim inte skulle kunna kompensera för hårdare sanktioner och minskade 

investeringar i Ryssland men en säkrare bedömning är svår att göra. Sammanfattningsvis 

finns det dock vissa ekonomiska faktorer som gör Krim attraktivt även om det är osannolikt 

att det kan utgöra ett tyngre argumenten för intervention. 

 

Krim har även en strategisk betydelse för Ryssland. På halvön finns flottbasen Sevastopol 

som är Rysslands fjärde viktigaste och deras enda varmvattensbas. Dessutom kontrollerar 

man via Krim utfarten till Azovska sjön (Ritholtz 2014). Hur viktig den strategiska betydelsen 

är för Ryssland är svårt att bedöma men det kan i alla fall konstateras att en sådan 

förekommer. Rysk militärmakt ser halvön som viktig ur strategisk synvinkel och såg, 

måhända med fog, att den nya regeringen i Kiev kunde bli ett problem för deras fortsatta 

närvaro på Krim. Dessutom är större delen av svartahavskustsländerna medlemmar i Nato 

som upplevs som en fiende. Det betyder att Ryssland riskerar att tappa ytterligare inflytande i 

regionen ifall även Ukraina och Krim skulle vända sig västerut till vad som anses vara en 

fiende (Ritholtz 2014). Flottbasen på Krim har mycket riktigt tidigare hotats. Ukrainas förr-

förra president Viktor Jusjtjenko försökte under sin mandatperiod 2005 – 2010 kringskära 

ryska flottans rörelser. Dessutom deklarerade han att staden Sevastopol måste utrymmas av 

ryssarna senast 2017. Visserligen förlängde Ukrainas förre president Janukovitj avtalet med 

Ryssland fram tills 2042 (Berner 2014) men med en ny västvänlig regering i Kiev kvarstår 

faktum att Putin hade rimliga skäl att känna att flottbasen var hotad. 
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Det sista argumentet om Rysslands förhandlingsposition och inflytande över Ukraina är det 

som återkommer från föregående kapitel och som är det mest svårlösta då bägge sidor i 

”debatten” använder det som argument för sin ståndpunkt. Medan det kanske inte är mycket 

att tillägga på ämnet då för och emot redan delvis har gåtts igenom. Rysslands förstärkta 

förhandlingsposition går alltså ut på landets förmåga att skrämma omvärlden och regimen i 

Kiev att ta deras intressen på större allvar och därmed hoppas behålla inflytande i landet den 

vägen. Det är återigen svårt att väga upp det hela och veta vilken synvinkel som har starkast 

bäringskraft men det finns i alla fall ett rimligt frågetecken på idén att militär intervention 

skulle skada landets inflytande i Ukraina vilket gör argumentet såvitt det kan bedömas relativt 

neutraliserat för bägge sidor. 

 

En sammanfattning av argumentationen ger vid handen att ett par argument framförs som ger 

en rationell förklaring för Putins agerande. De tre första argumenten framstår som relativt 

klara och okontroversiella möjligtvis med undantag för antagandet om att intervention 

kommer att vara lättgenomförd. Det är annars det sista argumentet som är mer kontroversiellt. 

En första reflektion är dock att många av argumenten som framförs används av båda sidor. 

Bortsett från frågan om inflytande i Ukraina gäller det till exempel diskussionen om själva 

interventionen där olika tolkningar om hur lättgenomförd en sådan är leder till olika 

uppfattningar om det ger en rationell förklaring för eller mot intervention. Här är det förstås 

viktigt att påpeka att de som ska förklara interventionen har facit på hand och alltså vet att den 

var lättgenomförd varvid det inte kan betrakta som en rättvis debatt. Det är dock fortfarande 

intressant att se samma agerande kan uppfattas olika av båda sidor. Den andra intressanta 

faktorn är att nu kommer Putin som aktör in i bilden på ett helt annat sätt än vad han gjort 

tidigare. Det kommer framförallt att beröras i nästa stycken men nu då händelserna i Ukraina 

ska analyseras i efterhand blir Putin som person plötsligt betydligt intressantare för analysen 

och det är först nu som det dyker upp artiklar som berör honom personligen på ett djupare 

plan. Det är intresseveckande att han som person blir så mycket mer framträdande efter 

interventionen. Nu är det dock dags att gå igenom just Putins förväntade egenintresse i 

närmare detalj för att studera hur det kan inverka på konflikten. 
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4.4  Genomgång av Putins egenintresse 

 

För den sista och avslutande delen av analysen kommer det för den här uppsatsen kanske allra 

mest relevanta ämnet att studeras. Hela tiden har planen varit att särskilja Putin som agent 

med den ryska staten och alltså se hans egenintresse av interventionen på Krim. Detta med en 

förhoppning om att leta efter en rally-round-the-flag effekt. Än så länge har samtliga 

argument som räknats upp i analysen varit mer allmänt rationella för Ryssland. Att gå igenom 

detta har varit relevant eftersom, efter vad skrevs i teoridelen, det ingalunda är så att agentens 

intresse alltid skiljer sig från institutionens intresse. Alltså Putins egenintresse väntas för det 

mesta sammanfalla med den ryska nationens intresse, för att då kunna ge en rationell 

förklaring till hans agerande kan dessa faktorer inte räknas bort ur kalkylen. Det innebär dock 

att ett ämne återstår att diskutera vilket är när agentens egenintresse ändå väntas avvika från 

institutionen d.v.s. När Putin förväntas agera i sitt eget intresse utan att det står i samklang 

med vad som är bäst för Ryssland. Den viktigaste antagna situationen där detta gäller är i 

frågan om omval eller, i auktoritära regimers fall, förmåga att förblir vid makten. Det har även 

blivit dags att studera rally-round-the-flag effekten för att se om den kan ge en 

kompletterande förklaring till Putins agerande. 

 

Rally-round-the-flag teorin har använts medvetet av regimer eller kan åtminstone anses ha 

använts vid åtminstone ett antal tillfällen genom historien. För att visa på detta kommer två 

exempel att användas för att ge en uppfattning om hur effekten anses ha utnytjats vid två vitt 

skilda tillfällen. Begreppet är vanligast för att granska amerikanska presidenter men i det här 

fallet har exempel från auktoritära regimer använts eftersom dessa kan anses ha mer 

gemensamt med Putins regim i det här fallet. Begreppet dyker upp även i fler sammanhang än 

direkta militära interventioner varvid ett sådant exempel också är lämpligt att visa på. Det 

mest uppenbara exemplet på att en rally-round-the-flag effekt anses ha sökts medvetet är 

falklandskriget som utkämpades mellan Storbritannien och Argentina år 1982 (Smedberg 

2005, 236). I sin artikel i populärhistoria skriver Marco Smedberg, som också är författare till 

en bok som berör ämnet, att ”I ett desperat försök att rädda regeringens anseende beordrade 

juntan en ockupation av Falklandsöarna 1982. Man trodde att attacken skulle resultera i en 

lättköpt och populär seger” (Smedberg 2010). Detta är ett resonemang som tydligt liknar 

antagandet om rally round the flag. Den argentinska militärjuntan som var vid makten vid 

denna tid ville rädda sitt anseende efter att ha fört en misslyckad ekonomisk politik 
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(Smedberg 2010). William Hunt skriver det rakt ut i sin bok: Getting to War: Predicting 

International Conflict With Mass Media Indicators, att “In addition to the purposes stated in 

the national strategy directive, the invasion appears to have been intended to quiet the 

opposition parties in general and to strengthen the junta`s hand against call for early elections 

in particular. In many ways the Junta`s decision for war is one of the clearest  

examples we have of a regime actively pursuing a rally-round-the-flag effect.” (Hunt 1997, 

20). Det här är ett tydligt exempel på att effekten har omnämnts i sammanhang av oförutsedda 

militära interventioner. Även när det inte kommer till direkt militära aktioner har begreppet 

alltså dykt upp utanför USA. Begreppet har lite oväntat också dykt upp i bråket mellan Kina 

och Japan där den flygförbudszoon över Senkakuöarna som upprättades av Kina 2013 har 

beskrivits i samma termer. Tomas White skriver på Huffington Post att ”It's called the rally 

'round the flag effect. Countries blow smoke internationally in order to stir up nationalist 

(extreme patriotism) sentiments or reposition anger away from the government and towards a 

foreign adversary” (White 2013). Teorin är alltså att kina här medvetet har sökt en rally-

round-the-flag effekt för att minska kritik mot den egna regimen och rikta ilskan utåt istället. 

Även om det är svårt att bekräfta källans trovärdighet i det här fallet är det intressanta att 

effekten återigen omnämns som ett medvetet val från en exekutiv makts sida för att styra bort 

missnöje från problem i egen bakgård. Det visar att teorin används för att ge mening åt 

agerande som är både direkt militära men även av delvis annan karaktär.  

 

Det är visserligen kanske korthugget att gå igenom endast två exempel av hur effekten kan 

användas och det är utan tvekan otillräckligt för att dra några generella slutsatser om ämnet. 

Vad som är av intresse i det här fallet har varit att hitta exempel på hur teorin om effekten har 

använts för att få någon grund att stå på innan en bedömning görs för att se om det kan vara 

relevant att tala om en sådan i fallet med Ukraina. Den hypotesen som presenteras här är alltså 

att Vladimir Putin, skrämd av protesterna på Euromajdan och rädd att problemet skulle sprida 

sig till sitt eget land agerade för att försvara sitt eget intresse av att kvarstå vid makten i 

Ryssland. 

 

Empirisk genomgång 

Ett argument återkommer från flera källor som vill förklara rysk intervention på Krim är idén 

om att Vladimir Putin vill visa sig stark inför sin hemmaopinion. Detta omnämns bland annat 

på Global Post där Allison Jackson skriver att ” Russia would like to see the current protests 

in the Ukraine brought to an end before disaffected Russians get ideas about taking to the 

http://www.jstor.org/stable/pdfplus/1955610.pdf?acceptTC=true&
http://www.jstor.org/stable/pdfplus/1955610.pdf?acceptTC=true&
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streets” (Jackson 2014). Här talas om flera “färgglada” revolutioner inom forna 

sovjetrepubliker såsom Georgiens rosa revolution 2003, Ukrainas orange revolution 2004 och 

Kyrgystans tulpanrevolution 2005. Putin och hans regim är alltså livrädd för att liknande ska 

upprepa sig på hemmaplan (Jackson 2014). På Bustle hävdas samma sak att regimen i 

Moskva är rädd för att liknande händelser som de folkliga protesterna mot Janukovitjs i 

Ukraina kan upprepa sig på hemmaplan (Vogt 2014). Samma resonemang återkommer delvis 

redan i det första stycket av analysen då sakkunniga ska spekulera i huruvida intervention 

kommer att inträffa, om än med något andra utgångspunkter. Som det citerades redan i 

inledningen av den här studien berättade Gudrun Persson att de ryska militärövningarna ”mest 

fungera som en signalverkan såväl till den egna opinionen som till omvärlden och Ukraina” 

(Holmström 2014). Alltså ett sätt att se uppvisad militär styrka som ett medel för att stärka 

hemopinionen även om hon inte trodde att Ryssland skulle löpa linan ut. Argumentet är alltså 

vanligt förekommande men det är något oklart vad militär intervention skulle ha för effekt för 

den ryska hemmapubliken. Dock finns det redan en teori om hur den här typen av agerande 

kan användas just för att stärka hemmaopinionens stöd för regeringen. Detta i form av ”Rally-

round-the-flag” teorin som tidigare presenterats. Är det då rimligt att tro att en rally round the 

flag effekt var att vänta för Putin? Mueller identifierar själv att effekten blir starkare i vissa 

situationer än andra och det måste också appliceras på Ryssland istället för USA. För att 

bedöma om Putin haft goda skäl att räkna med en sådan effekt kan opinionsyttringar och 

liknande från Ryssland användas för att se om det finns ett bakomliggande förväntat stöd för 

hans agerande. Washington post publicerade ett antal sådana undersökningar som var gjorda i 

augusti 2013, alltså en bra bit innan krisen uppstod. Här visas det att 56 % av befolkningen i 

Ryssland uppfattar Krim som en del av landet. Vad som kanske är ännu intressantare är att 

enbart 41 % av befolkningen uppfattar Dagestan som en del av Ryssland och för Tjetjenien är 

den siffran 39 % (Taylor 2014: a). Det är uppseendeväckande att se att ett område som inte 

ligger i landet uppfattas som mer ryskt av befolkningen än ett par av republikerna inom den 

ryska federationen. Detta visar att den ryska befolkningens uppfattning av Krim är till stor del 

att halvön är en naturlig del av landet. Denna undersökning gjordes dessutom innan konflikten 

i Ukraina påbörjades vilket tyder på att detta är en djupt rotad uppfattning som inte uppstod i 

stundens hetta genom motsättningarna i Ukraina. En ytterst intressant artikel har också 

skrivits, även denna gång av Adam Taylor på Washington Post, som behandlar Putins 

populäritet. Artikeln är skriven efter interventionen och behandlar Putins stigande popularitet 

men den konstaterar också att ”Incidentally, Putin's popularity peaked in September 2008 – 

just a few weeks after Russia crushed Georgia's military in a brief war over the fate of 
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breakaway region South Ossetia.” (Taylor 2014: b). Detta är mycket intressant information 

som säger oss att Putin redan har en personlig positiv erfarenhet av militära interventioner. 

Inte bara lyckades han bryta loss delar av Georgien i stort sett ostraffat som konstaterats 

tidigare utan det stärkte även det hans stöd bland hemmaopinionen och gav honom rekordstor 

popularitet.  

 

På The New York Times skriver Boris Kolonitskii, som är vice-rektor och historieprofessor 

på europeiska universitetet i St. Petersburg, en mer utförlig artikel om Putins inhemska 

mandat. Han hävdar att stödet för Putins Ukrainapolitik är stort även utanför hans starkaste 

anhängarskaror. Här pekas bland annat på den upplevda dubbelmoralen från länder i väst 

såsom USAs fördömande av interventionen på grund av dess brott mot folkrätten trots att de 

själva tidigare angripit Irak på samma sätt. Vidare beskrivs den utbredda ryska synen på 

landet som ett imperium och att Ukraina egentligen är en del av Ryssland vilket det varit 

tidigare (Kolonitskii 2014). Liknande information har även funnits på flertalet tidigare 

refererade källor även om det inte tagits upp ännu. Till exempel omnämner Allison Jacksons 

artikel på Global Post att Ukraina upplevs som en del av Ryssland som är inom landets 

intressesfär med en djup gemensam historia (Jackson 2014). Det här är den typen av mer 

värdeladdat resonemang som inom rationella perspektiv brukar lämnas delvis utanför vilket 

också var ambitionen med den här studien. De blir dock relevanta i sammanhanget då, likt det 

beskrevs i teoridelen, kulturella faktorer antas kunna ligga som mall för vad som är rationellt 

att göra. Att agera utifrån denna verklighetsuppfattning är i sig inte rationellt men att Putin är 

medveten om den här typen av tendenser inom det ryska samhället ger honom en kunskap om 

vilket agerande som kan förväntas stärka hans stöd på hemmaplan. Baserat på den starka 

synen att Krim är en del av Ryssland och kulturella faktorer såsom missnöje mot väst och 

drömmar om egen stormakt kan det därför anses rationellt för Putin att agera på detta och 

alltså ge befolkningen vad de vill ha för att stärka sitt eget stöd hos det ryska folket.  

 

En sista faktor att titta på är den ekonomiska utvecklingen i Ryssland. Enligt The World Bank 

räknades det med en tillväxt i landet för år 2013 på 1,3 % vilket är en relativt låg tillväxtsiffra 

(The World Bank 2014). Det kan också konstateras att detta kommer från en period med 

tidigare mycket bättre tillväxt så vad vi ser är alltså en kraftigt avsvalnande rysk ekonomi 

(Adomains 2014). Det har redan konstaterats att militärjuntan i Argentina anses ha angripit 

Falklandsöarna mycket för att undvika kritik för sin misslyckade ekonomiska politik 

(Smedberg 2010). Putin befinner sig alltså också i en situation där han i framtiden kommer att 
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få svårt att genera samma växande välstånd som tidigare har rått. Även i Kina finns det vissa 

sådana implikationer om än inte på samma nivå. White uppger bland andra inrikespolitiska 

problem som motiverar regimen att söka en rally-round-the-flag effekt att ”GDP growth that 

(while the envy of the West) is seen as disappointing” (White 2014). Även om det är svårt att 

se en BNP tillväxt på 7,7 % som dålig kvarstår faktum att det är den sämsta siffran på 14 år 

och att vissa analytiker spår ytterligare minskad BNP tillväxt de närmaste åren (Wang & Yao 

2014). Även om resultatet inte är glasklart i och med Kinas fortfarande starka tillväxt kan det 

konstateras att bägge de båda tidigare identifierade fallen av rally-round-the-flag effekten 

föregicks av någon form av ekonomisk oro i det involverade landet. Detta gäller alltså även 

för Ryssland vid tiden för intervention (Adomains 2014). 

 

Analys 

För att kunna bilda en uppfattning om huruvida rally-round-the-flag effekten kan användas för 

att ge en rationell förklaring till Putins agerande har en mängd olika verktyg använts. Till att 

börja med har tidigare exempel på hur teorin förklarar interventioner och andra internationella 

konflikter tittats på vilket gett en del intressant information om hur det kan fungera. Det lärde 

bland annat att effekten väntas vara mest åtråvärd för en regim då den känner sig hotad på 

hemmaplan. Det har också gått att finna flera skäl att tro att Putin var hotad av utvecklingen i 

Ukraina. Dels eftersom protester liknande de på Euromajdan riskerar att sprida sig men också 

eftersom den ryska ekonomin var i ett pressat läge. Det verkar finnas ett visst samband mellan 

händelser som kan förklaras med ett sökande efter en rally-round-the-flag effekt och en 

pressad ekonomi. Visserligen är några enstaka exempel inte tillräckligt för att dra en trovärdig 

slutsats och i fallet Kina är det diskutabelt om det verkligen går att tala om svag ekonomi som 

faktor men en viss tendens har ändå noterats. Detta innebär inte att det bevisligen är ett 

medvetet sökande efter en sådan effekt vi ser i samtliga fall som gås igenom här men det är 

onekligen situationer då ett sådant motiv går att misstänka och förklara rationellt utan att det 

framstår som alltför långsökt. Genom att gå igenom den ryska befolkningens uppfattningar 

om Krim ger det också ett antagande om att effekten skulle kunna sökas med framgång i det 

här fallet då ett sådant agerande helt enkelt kan väntas vara populärt. När Putin dessutom 

personligen har positiv erfarenhet av ökad popularitet i samband med Georgienkriget 2008 är 

det långtifrån långsökt att utgå från att han var synnerligen medveten om att kunna räkna med 

ökat stöd för sitt styre. Sammantaget ger detta ett starkt stöd för tesen att Putin agerande drevs 

av en medveten önskan om att söka en rally-round-the-flag effekt för att stärka sitt styre. 

 

http://www.macrobusiness.com.au/2013/12/morgan-stanley-china-to-struggle-in-2014/
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5. Sammanfattande analys och slutsatser 

 

För att avsluta uppsatsen är det dags att sammanstråla argumentationen och försöka besvara 

de ursprungliga frågeställningarna. För att göra detta kommer frågorna att gås igenom i tur 

och ordning för sedan presentera resultatet av studien. 

 

 Varför drog bedömare den felaktiga slutsatsen om icke-intervention? 

 

Den första frågan som behandlades var varför västerländska bedömare landade i den 

uppenbart felaktiga slutsatsen att rysk intervention inte var att vänta. Genomgången av flera 

av de mer framstående tidningarna i Sverige och den anglosaxiska världen har gett en relativt 

bred bild vad dessa bedömare gjorde för antaganden och vad de baserade detta på. Det är 

framförallt två faktorer som kan bedömmas skada deras förmåga att göra en realistisk 

bedömning av situationen. För det första gjordes med facit i hand en omfattande 

felbedömning av den ryska militära förmågan och kanske även befolkningen på Krims 

intresse av att tillhöra Ryssland. Genom att utgå från att en eventuell intervention skulle bli 

svår och blodig görs en missbedömning som skadar resten av analysen också. Vad denna 

missbedömning beror på är svår att avgöra vilket gör det svårt att ge några mer konkreta 

synpunkter på vad som kunde gjorts bättre. Men det hela visar på att goda kunskaper om ett 

lands militära förmåga kan vara avgörande för att förutse ett agerande. En rimlig teori är helt 

enkelt att Putin med sin tilltro på sin egen förmåga att lägga under sig Krim snabbt kunde dra 

andra slutsatser rörande konsekvenserna av interventionen. Desto mer svårgenomförd en 

intervention skulle bli desto mer omfattande antas det därför att omvärldens reaktioner skulle 

bli. Då västerländska bedömare räknade med att den skulle bli svår räknade de helt enkelt 

med att omvärldens reaktioner skulle bli hårdare än vad de faktiskt blev. Putin med sin 

starkare tilltro på Rysslands militära förmåga kunde räkna med att omvärldens reaktioner 

skulle bli svagare förutsatt att interventionen gick smidigt som han hoppades. Den andra 

faktorn som var den enligt den här studien mest avgörande felbedömning från bedömarna var 

att de missade att se Putin som en agent med egna preferenser.  Vad som visas med 

genomgången av rally-round-the-flag effekten kan den ge agenter intressen som skiljer sig 

från nationens. Bedömningen är att det är ytterst sannolikt att Putin hade legitima skäl att 

frukta att protester liknande de på Euromajdan skulle kunna upprepa sig i Ryssland vilket ger 

Putin ett personligt egenintresse som skiljer sig från den ryska nationens i den här frågan. Det 
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faktum att västerländska bedömare i stort missade att se hans personliga preferenser kan 

därför anses vara en avgörande felbedömning som bidrog till att de inte kunde tänka sig att 

Ryssland agerade på något annat sätt då de inte tog med några andra faktorer än Rysslands 

förväntade intresse i sina slutsatser.  

 

 Går det att ge en rationell förklaring till Vladimir Putins agerande? 

 

En central tes genom studien har varit att se om en rationell förklaring till Putins agerande har 

stått att finna. Under arbetets gång har argument som kan anses röra sig inom ett rationellt 

tankemönster sökts och i hög grad funnits. Uppställningen av argumenten i ett Toulmin-

schema gav en bra överblick som gjorde det möjligt att mer tydligt väga de bägge sidorna mot 

varandra. Samtidigt blev rally-round-the-flag effekten en joker i leken i bemärkelsen att den 

inte ställdes upp i Toulmin-schemat utan behandlades i ett eget stycke. Sammantaget kan det 

sägas att det är en tuff debatt där argument på bägge sidor har omfattande tyngd och där det 

ofta varit svårt att helt utreda hur pass starka de olika argumenten är på grund av bristfällig 

information. Detta gör också att resultatet inte kan beskrivas som helt vattentätt. Det tycks 

som att det är svårt att se den militära interventionen som fullt ut rationell om man stannar vid 

den ryska nationens intresse. Alltså om man ser Putins agerande enbart utifrån vad som är 

bäst för Ryssland. Om man däremot särskiljer honom som agent med ett egenintresse framstår 

det som mer rationellt att agera så som han gjorde. Euromajdan var skrämmande för en 

auktoritär ledare som Putin och många andra forna Sovjetstater har tidigare haft protester av 

samma typ. Att Putin var skrämd framstår därför som sannolikt. Det framstår inte heller som 

osannolikt att Putin, även om han inte nödvändigtvis var medveten om rally-round-the-flag 

effekten i teoretisk bemärkelse, kan han trott att visad styrka i det här läget kan stärka hans 

position och distrahera befolkningen med utrikespolitiska framgångar. Detta är en rimlig 

slutsats då han har personlig positiv erfarenhet av stärkt stöd efter militära interventioner i och 

med kriget i Georgien. Han borde dessutom rimligtvis varit medveten om att det fanns en 

stark folklig opinion som såg Krim som en naturlig del av Ryssland vilket gör det mer 

sannolikt att en intervention blir väl emottagen. Slutsatsen är därför att det går att ge en 

rationell förklaring för Putins agerande. Det är dock viktigt att inte hänvisa till rally-round-

the-flag effekten som den enda orsaken att det blev som det blev. Ett centralt antagande i den 

deduktiva ansatsen var att agenten förväntas tänka strategiskt över konsekvenserna av sitt 

agerande. Detta innebär att det inte väntas vara en enskild faktor som är det verkliga motivet 

bakom ett agerande utan snarare att effekten lägger till en ytterligare dimension som får vågen 



36 
 

att tippa över för intervention i Putins ögon. Även bortsett från rally-round-the-flag teorin 

fanns det en mängd faktorer som gjorde en intervention åtråvärd. Dessutom kvarstår att en 

viktig missräkning som västerländska bedömare gjorde i och med att de inte kunde bedöma 

Rysslands militära förmåga vilket innebär att interventionen redan till att börja med inte 

framstod som fullt så orationell som dessa verkade tycka. Om man till på det särskiljer Putin 

och ser hans egenintresse i det hela stärks den vinkeln ytterligare då det är förståeligt att en 

auktoritär ledare skulle känna sig hotad av den typen av protester i ett grannland. Därför är 

slutsatsen att det går att se hans agerande som rationellt utan att en alltför långsökt förklaring 

måste till. 

 

 Kan ett rationellt perspektiv hjälpa oss att förutse militära interventioner? 

 

Ja: det är slutsatsen att ett rationellt perspektiv kan tillföra en extra dimension för studerandet 

av utrikespolitik över huvud taget och mer specifikt militära interventioner. Det genom sin 

utgångspunkt i individen och dess syn att agentens agerande inte nödvändigtvis är i 

institutionens bästa. Med en sådan utgångspunkt finns ett ytterligare verktyg för att studera 

internationella konflikter och därmed kanske också försöka förutse militära interventioner.  

Det rationella perspektivet gav en bra utgångspunkt för att göra detta men det krävdes även att 

en kompletterande teori tillkom i studien för att specificera hur egenintresset kan vara 

avgörande. Den viktigaste pusselbiten här är rally-round-the-flag effekten som ger en tydlig, 

rationell, förklaring till varför en regim skulle gynnas av en konflikt. Kanske till och med en 

konflikt för konfliktens skull. Effekten har dokumenterats både i demokratier som USA och i 

mer auktoritära regimer såsom militärjuntan i Argentina vilket innebär att den inte anses vara 

exklusiva för vissa typer av stater utan det anses gå att hitta exempel på effekten från olika 

håll. Detta rör alltså heller inte enbart militära interventioner utan även olika konflikter i 

största allmänhet. Men hur ska vi då kunna använda ett rationellt perspektiv mer konkret för 

att förstå och kanske kunna förutse militära interventioner? För det första måste vi då se på 

den exekutiva makten som en agent med egna preferenser. För det andra om vi ska inkludera 

rally-round-the-flag effekten är det viktigt att se inrikespolitiska problem för den exekutiva 

makten som skäl för konfliktsökande utrikespolitiskt beteende. Det förväntas vara framförallt 

två fall då det kan gälla. Dels om en redan existerande internationell konflikt riskerer att ge 

negativa påverkningar för en regim på hemmaplan och dels om problem på hemmaplan i sig 

skapar ett behov av att stärka sin egen popularitet. Tendensen med sviktande ekonomi har 

även noterats som utgångspunkt för aggressivt beteende. För att kunna använda en rationell 
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modell för att försöka förutse konflikter i allmänhet och militära interventioner i synnerhet 

krävs därför att regimen i en potentiell orossituation granskas utifrån sina förutsättningar. 

Framförallt dess sårbarhet då den inhemska ekonomin har problem. Detta är måhända inte en 

särskilt originell slutsats men faktum kvarstår att det visade sig svårt att förutse den ryska 

interventionen och att bedömarna i stort inte tittade på den individuella nivån vilket innebär 

att den fortfarande är understuderad idag varvid det kan vara en relevant påminnelse om inget 

annat.  

 

Avslutande ord 

Arbetet med den här studien har gett en bred utgångspunkt för studie av internationella 

konflikter. Samtliga frågeställningar har kunnat behandlas och relativt trovärdiga tolkningar 

har kunnat presenteras för samtliga. De eventuella brister som finns i studien rör framförallt 

att delar av materialet blev utspritt och inte alltid från optimala källor. En annan potentiell 

invändning är att det har använts för få tidigare exempel av rally-round-the-flag teorin för att 

kunna dra lämpliga generaliseringar vilket är synd då något mer trovärdigt resultat inte kunnat 

ges.  

 

Medan rally-round-the-flag effekten har visat sig bidra till att ge en sannolik förklaring till 

Putins agerande kan en avslutande uppföljning vara hur, ifall han nu hade den 

utgångspunkten, det egentligen gick för honom. Taylor skrev i sin artikel den 13 mars att 

Putins popularitet stigit till den högsta på 3 år (Taylor 2014). Han hävdar att, enligt den 

visserligen statskontrollerade Russian Public Opinion Research Center (VTsIOM), har Putins 

popularitet stiget med 9,7 % till ett totalt stöd av 71,6 % av landets befolkning under perioden 

mitten av februari till början av mars (Taylor 2014). Han ser själv problemet med 

statskontrollerade medier i Ryssland men kompletterar med ytterligare 

opinionsundersökningar som visar ungefär samma resultat (Taylor 2014). Ifall det var Putins 

målmedvetna ambition att skapa en rally-round-the-flag effekt har han lyckats synnerligen väl 

tycks det. Denna slutsats ger vissa potentiella komplikationer. Ifall en regim kan räkna med 

att få sin popularitet stärkt av aggressivt agerande ger det en något dyster bild av den 

internationella arenan då fientligt beteende kan vara åtråvärt att sträva efter. Komplikationen 

här är uppenbar. Samtidigt är det naturligtvis inte självklart att aggression alltid är gynnsamt 

för den aggressiva parten heller. 
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En sista poäng här som tidigare inte gåtts igenom är frågan huruvida en regim alltid kan vänta 

sig en popularitetskick av aggressivt beteende. Att analysera detta i närmare detalj finns det 

inte utrymme för i den här studien men en kort reflektion kan ändå göras. Ett rimligt 

antagande är att aggressivt beteende i första hand kan vara gynnsamt för en regim ifall folket 

upplever aggressionen, eller åtminstone den fråga aggressionen berör som legitim. Det är här 

som kulturella faktorer kommer in i bilden för att komplettera när en regim med ett rationellt 

antagande kan agera. I de tre fall som gås igenom här fanns det i samtliga upplevda legitima 

territoriella anspråk vilket är åsikter som säkerligen delades av en stor del av befolkningen i 

respektive land. Hypotesen är alltså att det krävs att det aggressiva beteendet är av sådan natur 

att den syftar till att uppnå någonting som stora delar av befolkningen redan på förhand 

sympatiserar med för att det ska leda till en fungerande rally-rund-the-flag effekt. Är så inte 

fallet är det sannolikt att det folkliga stödet för agerandet blir mycket mindre eller i värsta fall 

till och med leder till dämpat stöd för regimen. Detta är dock hypoteser baserade på litet mer 

än ett rationellt antagande varvid de skulle behöva stärkas med fortsatta studier. Ett ännu mer 

snopet sätt det kan sluta på för den aggressiva parten är fallet Argentina. Där slutade det helt 

enkelt med att Storbritannien återtog Falklandsöarna varvid hela projektet misslyckades. 

Kanske inte helt oväntat föll också militärjuntan strax efteråt (Smedberg 2010). På samma sätt 

kan fallet Kina avgöras av hur väl de lyckas upprätta flygblockaden. Ifall den ignoreras av 

resten av världen riskerar det att framställa regimen som svag och dess politik som 

verkningslöst varvid det återigen kan ifrågasättas om aggressionen är ett lämpligt sätt att 

uppnå rally-round-the-flag effekten. Måhända är det en försvårande omständighet för ett 

förverkligande av en sådan effekt. Inte bara måste en regim i behov av att stärka sitt stöd 

analysera sin egen befolknings inställning till en potentiellt upptrappad konflikt utan även 

noggrant bedöma om aggressionen verkligen kommer att vara framgångsrik. Dessa 

betänkligheter kan peka på att det finns ett antal skäl till varför effekten inte söks alltför ofta 

och det skulle också kunna vara verktyg för att analysera sannolikheten för en aggression. 

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att studien har både svarat på en del frågor men också visat 

på nya frågor kopplade till ämnet. Därför finns det ett intresse av att fördjupa studien för att 

ytterligare stärka tesen hur och när ett rationellt perspektiv kan användas för att förklara och 

förutse internationella konflikter. 
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