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Abstract  
 

This thesis is aimed to explain why the annexation of Crimea took place in march 2014. 

With help from the attribution theory my aim is to investigate how individuals explain 

the behaviour of states. The attribution theory is a part of social psychology and aims to 

elucidate why individuals explain events in certain ways. By using the attribution theory 

as a theoretical instrument, the aim is to use idea analysis as the method, identifying 

explanations that harmonizes with the attribution theory. In the analysis  

two perspectives are used: Jones and Nisbett's internal and external attributions and 

Vertzberger's theory on the use of history in decision making. Therefore, the analysis set 

four questions: Why did according, to the swedish authors, Russia annex Crimea? Why 

did according to Vladimir Putin, Russia annex crimea? Is the attribution theory still 

relevant? Four texts are used in the analysis, three debate articles written by Swedish 

authors and also Vladimir Putin’s speech in Moscow 2014. It is evident that the 

explanations in all four texts can be explained using the attribution theory.  
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1 Inledning 
 

"I cannot forecast to you the action of Russia. It is a riddle, wrapped in a mystery, 

inside an enigma; but perhaps there is a key. That key is Russian national interest." - 

Winston Churchill  

 

Ryssland är för många en gåta. Det är få som förstår varför de agerar som de gör och att 

de år efter år blivit mer och mer provokativa i sin utrikespolitik.  Det finns många 

teorier som sträcker sig från maktdemonstrationer, till att Ryssland vill ta revansch efter 

Sovjetunionens fall,  eller att ett nytt kallt krig kan vara på gång.  Det var många som 

reagerade med ilska och avsky när Ryssland 2014 annekterade Krim och det fanns 

också en stor förvirring.  

 

Efter att Sovjetunionen kollapsade 1991 var det många som trodde att Gorbatjovs 

reformer skulle fortsätta. Ekonomin skulle omdanas och bli mer marknadsorienterad 

och samhället mer öppet.1  Det verkade finnas ett hopp om att Ryssland skulle kunna bli 

en samarbetspartner istället för en motståndare.  Men Ryssland har sedan Vladimir 

Putin kommit till makten i början av 2000-talet gått åt ett motsatt håll.  

 

Alltså återkommer frågan varför. Varför valde  Ryssland att med militär makt tvinga 

bort Ukraina från Krim? Onekligen har det varit kostsamt för Ryssland. Rubeln har på 

två år rasat markant i värde, ekonomin hade 2015 minskat med 3.4 procent, priset på 

basvaror som ris och vete ökade mellan 2014 och 2015 med 40 procent.2  EU och USA 

utökade sanktionerna i slutet på 2015 och en lösning på konflikten verkar således långt 

borta.  

 Det är få som faktiskt kan förklara Rysslands agerande. Varför gå emot folkrätten och 

ockupera ett suveränt lands territorium? Varför riskera en väpnad konflikt med 

Ukraina? Varför göra sig ovän med stora delar av det internationella samfundet?  

Hur förklaras annekteringen och vilka slutsatser kan dras? Ett problem som uppstår när 

ett land ställs inför omskakande händelser likt annekteringen av Krim dras för snabba 

slutsatser. Det finns en tendens att dra paralleller till den egna historien, och använda  

sig av adjektiv som  ”Putin är en skurk”, det finns risk att falla in i gamla tankemönster 

                                                 
1 Nationalencyklopedin, Michail Gorbatjov. Http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/michail-

gorbatjov (hämtad 2016-04-08) 
2 http://www.svd.se/sanktionerna-satter-hard-press-pa-rysk-ekonomi 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/michail-gorbatjov
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/michail-gorbatjov


  
 

4 

och tappa fokus. Detta görs för att på ett lättare sätt kunna greppa en händelse som gjort 

allmänheten chockade och upprörda. 

 

Det är idag många som är upprörda och chockade, inte minst EU, USA och NATO men 

det gäller kanske att gå bortom känslorna för att kunna förstå och om möjligt förhindra 

att liknande händelser sker i framtiden  

 

1.1 Frågeställningar  

 

Hur förklaras den svenska debatten annekteringen av Krim  

Det vill säga, hur beskrivs Rysslands agerande och vilka orsaksförklaringar ges. Vilka 

tolkningar ges och hur faller tolkningarna in i uppsatsens teoretiska ramverk. Använder 

sig materialet av historia som en förklaring samt speglas förklaringarna i materialet som 

dispositionella eller situationella. Det kan också vara av intresse att undersöka vilken 

bild av Ryssland som ges av de svenska debattörerna.  

 

Hur förklarar Vladimir Putin annekteringen av Krim  

Vilken bild och vilken tolkning av händelseförloppet ges av Vladimir Putin. Hur väl 

faller Vladimir Putins förklaringar in i det teoretiska ramverket. Finns det tendenser till 

dispositionella och situationella förklaringar. Vilka slutsatser dras av Vladimir Putin och 

vilken bild har han av sina meningsmotståndare.  

 

Är attributionsteorin fortfarande aktuell  

Kan det efter analysen dras en slutsats att attributionsteorin fortfarande går att applicera 

på staters beteende.  

 

 

1.2 Syfte  
 

Syfte med uppsatsen är att förklara Rysslands annektering av Krim 2014 och ge svar på 

frågorna varför Ryssland valde att annektera Krim samt vilka motiv som fanns bakom. 

Studien kommer att genomföras genom att göra en attributionsteoretisk analys av den 

svenska debatten och på andra sidan av spektrumet Vladimir Putin sätt att hantera 

frågan ”varför” Det vill säga ”Varför annekterade Ryssland Krim” Vilken är bilden av 

Ryssland efter annekteringen av Krim.  
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1.3 Metod och material   

 

I analysen har ett val gjorts att analysera fyra texter. Tre debattartiklar från Dagens 

Nyheter som är skrivna av Margot Wallström, Lena Jonsson och Sven Hirdman. Den 

fjärde texten som kommer att analyseras är Vladimir Putins tal i Moskva 2014. Alla har 

utgångspunkt i Ukrainakrisen och fokuserar på annekteringen av Krim. Det kan tyckas 

vara ett alldeles för litet urval för att det ska ge ett fruktbart resultat. Men med hänsyn 

till den begränsade tiden som funnits, gjordes ett val att göra ett mer noggrant och 

begränsat urval.  Det valda material innehåller intressant kontext, bland annat har Sven 

Hirdman varit ambassadör i Moskva på 60-talet och är den enda av de svenska 

debattörerna som försvar Rysslands agerande. Margot Wallström är i skrivande stund 

Sveriges utrikesminister och skriver i uppgift för att uttrycka den svenska regeringens 

synsätt på annekteringen.  

 

Lena Jonson är associerad forskare på utrikespolitiska institutet med största fokus på 

rysk politik. Lena Jonson har också varit bosatt i Moskva.3 Det finns ett stort värde i att 

se hur dessa tre argumenterar och beskriver händelseförloppet. Vad skiljer sig och vilka 

likheter finns. En genomgång av ledarsidor hade också varit ett intressant perspektiv 

men valet föll p att analysera debattartiklar eftersom det finns tydligare argument och 

beskrivningar att hämta. Det är inte kvantiteten på materialet som är intressant snarare 

vilka tolkningsprocesser som görs.  

 

Varför väljs i huvudsak debattartiklar som empiriskt material?  Det största urvalet av 

material som behandlar annekteringen av Krim finns tillgängligt genom olika medier 

och där ingår dagstidningar som Dagens Nyheter. När någonting händer i omvärlden är 

det oftast media som rapporterar om det först . Det blir således det första steget i 

tolkningsprocessen av en händelse. Det finns en anledning till att en politiker som 

                                                 
3 http://www.ui.se/personal/lena_jonson 
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Margot Wallström skriver en debattartikel i DN för att få ut sitt budskap.  Genom att 

skriva en debattartikel signalerar Margot Wallström som minister Sveriges regerings 

ställningstagande i frågan. I debattartiklar finns det även tydliga argument, förklaringar 

och slutsatser vilket kommer underlätta en relevant analys.  

En analys av Vladimir Putins tal han höll i mars 2014 strax efter folkomröstningen på 

Krim kommer också att analyseras. Vilka förklaringar ger Putin och hur förvarar han sitt 

och Rysslands agerande. Detta är relevant eftersom Putin i detta fall är en av 

huvudaktörerna och genom detta får analysen ett annat perspektiv än den svenska 

debatten.. Genom att inkludera Putins tal i min analys så får jag på detta vis en 

nödvändig kontrast. Tidigare forskning och uppsatser med ett attributionsteoretiskt 

perspektiv har fokuserat på vilka attributioner vi ger som observatörer. 4  Vladimir 

Putins perspektiv är därför relevant och bidrar med en frisk fläkt.  

 

För att på bästa sätt kunna genomföra en fruktbar studie kommer en idéanalys att 

användas. Attityder och uttryck kommer att identifieras vilket stöder det 

attributionsteoretiska ramverket.  Beskrivs händelserna ur ett dispostionellt eller 

situationellt perspektiv, kanske både och. Dessutom finns frågan om hur aktörerna 

beskrivs.   

Analysinstrumentet kommer även att bestå av kognitiva tumregler som på engelska 

kallas ”judgemental heuristics”  Det kan beskrivas som en strategi individer använder 

sig av bestående av en rad kognitiva tumregler. Tidigare förvärvade erfarenheter och 

uppfattningar påverkar hur vi tolkar en händelse. Vi reducerar komplex information till 

enkel. ( Tversky Kahneman, 1974) Dessa tumregler kan också bestå av att när du som 

aktör ska dra slutsatser om kausala samband använder historiska händelser som 

förklaring5. I uppsatsen har val gjorts på att fokusera på om materialet använder sig av 

just historiska exempel som argument.  

 

En kvantitativ studie exempelvis en innehållsanalys där frekvensen av uttryck räknas 

eller ord som går att koppla ihop med attributionsteorin kanske skulle kunna användas. 

Dock finns en risk att värdefull kontext kommer att tappas och utrymme för tolkning 

kommer att försvinna om tid läggs ner på att räkna antal ord och meningar i materialet. 

                                                 
4 Höjelid, Stefan, Sovjetbilden i nordisk press – Svenska, norska och finländska reaktioner på sovjetiskt 

agerande, sidan 23   
5 Vertzberger, Yaacov, Foreign Policy Decisionmakers as Practical-intuitive Historians Applied History 

and Its Shortcomings, International Studies Quarterly, 1986, sidan 223  
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Det kommer inte heller kunna besvara de frågeställningar uppsatsen försöker svara på, 

eftersom det inte är frekvensen av ord och meningar som är intressant i sammanhanget. 

En idéanalys som metod kommer att ge utrymme för den analys som ska genomföras.  

 

Sammanfattningsvis så kommer ett par attributionsteoretiska glasögon användas 

studien. Detta tillvägagångssätt kommer  på bästa sätt kunna besvara de frågeställningar 

som finns och vara tätt knutet till uppsatsens syfte. Ludvig Beckman uttrycker detta på 

ett bra sätt ”Liksom i varje annan vetenskaplig undersökning förutsätter idéanalysen att 

forskaren på ett tidigt stadium gör klart för vilka argument, påståenden eller 

föreställningar i ett textmaterial som skall studeras. Tanken är att vi måste veta vad mer 

exakt – det är vi letar efter redan innan vi genomför analysen och drar våra slutsatser” 

(Beckman, Ludvig, 2005)  

 

 

 

Dispositionella förklaringar 
(Interna) Till varför Ryssland 

annekterade Krim  

Situationella förklaringar 
(Externa) Till varför Ryssland 

annekterade Krim.  

Historiebruk (Vertzberger) 

Judgemental Heurisitics. 

Tumregler i 

tolkningsprocessen Används 

dessa i tolkningen/förklaringen 

av varför Ryssland annekterade 

Krim.  

Personlighet, uppbyggnad, 

kultur, tradition, struktur, Putin 

beskrivs som ensam aktör (”det 

som Putin gör det gör 

Ryssland”), Ryssland och 

Ukrainas ”band” etnicitet. 

Uttryck som våld, aggression. 

Demonisering av den andra 

sidan (nazister, antisemiter, 

ultra-nationalister, aggressiva, 

farliga, oansvariga, naiva)  

Rådande politiska läge, få ökat 

inflytande, Ryssland vill få mer 

makt, Ryssland skickar signaler, 

NATO-expansion, 

demonstrationerna på Majdan 

var en kupp ledd av nynazister, 

nationalister och rysshatare 

(Russophobes) som skapade 

situationen, Ryssland vill skapa 

instabilitet i regionen,  

Historiska exempel, 

Sovjetunionen, nytt kallt krig, 

Prins Vladimirs dop, historiska 

Ryssland. Putin=valfri historisk 

person. Chrusjtjov, Brezjnev, 

De båda Afghanistankrigen, 

Interventionen i Libyen.  

 

 

 

 

 

1.4 Avgränsning  
 

Med tanke på den begränsade tiden uppsatsen genomförs på, har tre debattartiklar från 

Dagens Nyheter valts samt Vladimir Putins tal. Det finns otroliga mängder material som 

mer eller mindre behandlar ämnet men tidsbegränsningen kräver en avgränsning i 
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urvalet. Mycket av det material som gicks igenom på ett tidigt stadium behandlar inte 

det som vill undersökas utan använder Krim som ett exempel på en större kontext 

exempelvis Svensk försvarspolitik i förhållande till Ukrainakrisen. Det skulle gå åt 

alldeles för mycket tid att enbart gå igenom alla artiklar skrivna sedan annekteringen 

ägde rum. Därför gjordes valet att göra en noggrann urvalsprocess genom att välja fyra  

texter som berör kvalitet framför kvantitet.  

 

 

En mer omfattande studie där ett flertal nordiska tidningar kanske även ett par 

europeiska analyseras kan tyckas vara mer fruktbar och ge mer grund. Ett antagande 

som gjordes var dock att det sannolikt är många europeiska länder som har snarlika 

åsikter när det gäller Ryssland och annekteringen. Det fanns en tanke i ett tidigt stadium 

att också analysera tyska och brittiska tidningar men även här var tidsbegränsningen ett 

faktum. Utöver tidsbegränsningen så är Tyskland och Storbritannien precis som Sverige 

också medlemmar i EU vilket innebär att de delar de ställningstaganden som 

kommissionen gör t ex de omfattande ekonomiska sanktionerna som riktats mot 

Ryssland. Det finns säkert skillnader i den inhemska opinionen men den begränsade 

tiden gjorde att analys inte gjordes på det området i denna studie.  

 

 

 

2 Teoretiskt ramverk  
 

Attributionsteorin är en del av socialpsykologin, vilket kortfattat betyder hur vi förklarar 

vårt eget beteende och andras.6 Att vi som tänkande varelser tar genvägar för att 

beskriva en händelse eller en person. Angelöw, Johnson och Stier beskriver det såhär 

”Attribution är med andra ord den process där vi människor försöker förklara 

kopplingen mellan å ena sidan vårt eget och/eller andras beteende och å andra sidan 

socialt tryck, situationens krav eller olika personlighetsdrag. Eller formulerat som en 

fråga ”Varför beter sig personen som hon/han gör i den här situationen?” (Angelöw, 

Johnson, Stier, 2015) Det är många som anser att Fritz Heider är grundaren till 

attributionsteorin. Heider skrev i sin bok ”The psychology of Interpersonal Relations” 

att vi som aktörer/människor agerar som naiva socialpsykologer där vi försöker förstå 

                                                 
6 Nationalencyklopedin, 

attributionsteorier.http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/attributionsteorier(hämtad 2016-

04-20)  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/attributionsteorier(hämtad
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andra genom för att i sin tur göra verkligheten mer förutsägbar. Ett exempel som Heider 

tar upp är; Om aktör P blir glad av något aktör O gör, så ställs en rad frågor om 

anledningar. Var det med avsikt för att göra P glad som O gjorde gärningen? Eller var 

det ren slump? Är den personliga relationen mellan P och O bra? Var det därför som 

gärningen gjordes? 

” For example, P may feel that o’s attitude toward him is a function of O’s personality, 

that O is a kind person. Or, P may feel that the sentiment stems from the compatibility 

in their natures, etc. ”7 Det som Heider menar är att människan som aktör nöjer sig 

sällan med det observerbara, det som sker framför dennes ögon utan tar hänsyn till en 

rad andra faktorer. När vi som människor ställs inför osäker information tenderar vi att 

agera likt vetenskapsmän och försöker hitta en förklaring.  

 

Jones och Nisbett (1971)  fortsatte på Heiders spår och utvecklade en dikotomi om hur 

vi som individer förklarar orsakerna till en händelse. Förklaringarna delas i två delar, 

dispositionella, interna anledningar vad aktören/aktörernas grundläggande uppbyggnad 

och tvärtom situationella anledningar, externa, beroende på situationen.  När vi själva är 

aktörer finns en tendens att beskriva våra egna handlingar och gärningar utifrån ett 

situationellt perspektiv. För att illustrera med ett exempel hur detta kan ske i vardagen 

”Jakob får böter för felparkering” Förklaring 1: ”Jakob skyller på sig själv eftersom han 

inte var tillräckligt uppmärksam och läste på om vilka regler som gällde på det specifika 

parkeringsområdet. Han ger då en intern förklaring eller som man inom 

attributionsteorin kallar för dispositionell förklaring. Förklaring 2: ”Jakob skyller på att 

det inte var tillräckligt skyltat om vilka regler som gällde på parkeringsområdet” Jakob 

ger i det andra fallet en extern förklaring och skyller på situationen, de förhållanden som 

ledde fram till konsekvensen, denna kallas inom Jones och Nisbetts förklaringsmodell 

för situationell. Jones och Nisbett hävdar bland annat”We wish to argue that there is a 

pervasive tendency for actors to attribute their actions to situational requirements, 

whereas observers tend to attribute the same actions to stable personal dispositions” 

(Jones and Nisbett, 1971) 

 

Daniel Heradsveit skriver i boken ”The Arab Israeli Conflict. Psychological Obstacles 

to Peace” Att vi i attributionsprocessen inte agerar exakt som vetenskapsmän. Vi är 

partiska och påverkade av en rad faktorer. Heradsveit refererar till Jones och Nisbetts 

                                                 
7 Heider, Fritz, The Psychology of Interpersonal Relations, 1958, sidan 83 
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hypotes gällande dispositionella och situationella förklaringar. När vi förklarar vårt eget 

beteende använder vi gärna situationella förklaringar och när vi ska förklara andras blir 

det ofta dispostionellt, detta felslut kallas för ”fundamental attribution error” 

Heradsveit menar att tendensen att förklara ett beteende dispositionellt ökar när 

observatören ogillar aktören som har agerat på ett visst sätt8 .  ”Where the observer is 

also an actor, he is likely to exaggerate the uniqueness and emphasize the dispositional 

origins of the response of others to his own actions. He assumes his own actions to be 

perfectly standard, unexceptional, and unprovocative”  

 

Heradsveits studie består i grova drag av att genom en rad intervjuer undersöka hur 

personer inflytelserika personer i länderna Egypten, Jordanien, Libanon, Syrien och 

Israel beskriver vad Heradsveit kallar för ”The Arab-Israeli Conflict”. Detta efter en rad 

konflikter länderna emellan.9 Precis som Ukrainakrisen väckte denna konflikt mycket 

känslor. 

 

 Heradsveit intervjuade i sin studie ”opinion leaders” personer som var direkt eller 

indirekt påverkade politiken som fördes i konflikten: politiker, civila tjänstemän i 

ländernas utrikesdepartement, professorer och studenter, redaktörer och journalister, 

arabiska gerillaledare. En rad frågor ställdes i intervjuerna bland annat vad den 

intervjuade tyckte var grundläggande bra och dåliga aspekter från den intervjuades sida 

i konflikten. På denna fråga gavs svaret att deras sida var rättvisa, humana ”we cherish 

human life” Den intervjuades sida var god och mänsklig, de hade inte onda motiv och 

intentioner som fienden hade. Heradsveit har i sin studie fyra hypoteser ”sub-

hypothesis” 1)  Det finns en tendens att göra situationella attributioner när vi förklarar 

vårt egna  dåliga beteende 2) Det finns en tendens att göra situationella attributioner när 

vi förklarar motståndarens goda beteende. 3) Det finns en tendens att göra 

dispositionella attributioner när vi förklarar en motståndares dåliga beteende. 4) Det 

finns en tendens att göra dispositionella förklaringar när vi förklarar vårt eget goda 

beteende.  

 

                                                 
8 The Arab-Israeli Conflict Psychological Obstacles to Peace, Heradsveit, Daniel, 1981, 

Universitetsforlaget, sidan 25 
9 Nationalencyklopedin, oktoberkriget, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/oktoberkriget 

(hämtad 2016-05-17)  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/oktoberkriget
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Resultatet efter intervjuerna är högst intressant. När båda sidor skulle beskriva sin sidas 

”dåliga” beteende var förekomsten av situationella förklaringar över 80 procent. Av de 

israeliska deltagarna gav 93 procent en situationella förklaringar, endast 7 procent gav 

en dispositionell förklaring. R 

Resultatet i Heradsveits undersökning visar också i slutändan att det finns stöd för alla 

fyra hypoteser. De svarandes var överväldigande dispositionella när de skulle beskriva 

sitt lands goda beteende och överväldigande situationella när de skulle beskriva sitt 

lands dåliga beteende.  

 

Bilden av motståndaren  

Bilden av en aktör spelar stor roll i tolkningsprocessen. Om vi har en bild av fienden 

som mycket illasinnad och ondskefull kan den vara svår att ändra. Heradsveit hävdar att 

om den illasinnade och ondskefulla aktören skulle göra något oväntat olikt deras 

karaktär, ett utspel om fred istället för hot. Trots ett vänligt fredsutspel kan vi som 

observatörer förklara detta från att aktören endast handlat så eftersom situationen begärt 

det. Det finns ett ondskefullt motiv bakom i slutändan eftersom aktörens 

disposition/personlighet är ondskefull. ”The opponent is nice to us now, but this is 

because he has to be; he is forced to do this and does not really want to” 10 

 

 

Tumregler för tolkning/Judgemental heuristics 

En annan inriktning som kommer att användas i analysen är ”judgemental heuristics” 

eller vad en på svenska kan kalla för tumregler för tolkning. Tversky och Kahneman 

beskriver denna process, ”People rely on a limited number of heuristic principles which 

reduce the complex tasks of assessing probabillities and predicting values to simpler 

judgemental operations.” (Tversky, Kahneman,1974) Det vill säga att när vi ställs inför 

osäker information som ofta är komplex använder vi oss av tumregler för att underlätta 

tolkningen av en händelse.  Kahneman och Tversky skriver också om representativitet, i 

vår tolkningsprocess försöker vi hitta stereotyper och liknelser.  

 

När det gäller stora händelser som sker inom den politiska sfären drar vi gärna 

paralleller med historien. William Fulbright påpekade att historien inte går att upprepa 

sig (Höjelid, 1991). Det är ett populärt uttryck att säga ”vi måste lära av historien” men 

                                                 
10 Heradsveit, Daniel, The Arab Israeli Conflict 
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det är alltså inte så enkelt . Det är en alldeles för stor skillnad på kontext för att vi ska 

kunna använda oss av historiska händelser som en lektion i konfliktlösning. Yaacov 

Vertzberger påpekar bland annat sambandet mellan Israels utrikespolitik och vad han 

kallar för ”Holocaust Syndrome”11 (Vertzberger, 1986) att man som aktör i detta fall en 

statlig sådan agerar utifrån ”ett historiskt minne” och agerar för att historien inte ska 

upprepa sig. Men i själva verket kan ett sådant förhållningssätt få oönskade 

konsekvenser. Vertzberger talar vidare om vad han kallar ”contextual errors” 

kontextuella felslut. Det resulterar i en problematisk situation eftersom det sällan går att 

använda sig av historiska exempel eftersom kontexten ofta skiljer sig avsevärt.   

 

Varför används historiska paralleller och analogier? Det finns uppenbarligen stora 

problem. Framförallt är det smidigt, vanemässigt och socialt accepterat. Det är 

tillgängligt.Vertzberger strukturerar  olika förklaringsmodeller för dess funktion  

”functions” för  historiebruk.  Association. Genom att använda oss av historiska 

exempel bidrar till att vi ser saker och ting genom associationer, Vertzberger beskriver 

det som att vårt individuella historiska minne formar en slags bakgrund i 

tolkningsprocessen. ”they can become either a background against which present events 

are viewed or a prism through which they are interpreted, as in the Holocaust syndrome 

in Israels foreign policy” (Vertzberger, Yaacov, 1986) Detta kan ta sig i formen av 

associativa metaforer och liknelser som påverkar sättet vi argumenterar. För att förstå 

anledningarna till varför ett nutida händelseförlopp har skett används historiska 

händelser. På ett liknande sätt kan historiska exempel också användas för att förstå 

andra aktörers beslut och motiv. Genom historiska erfarenheter försöker vi också 

förutse vad en annan aktör kommer väntas göra Vertzberger bidrar med ett målande 

exempel om den amerikanska administrationens policy under Vietnamkriget”We were 

inclined to assume, however, that they (North Vietnam's leadership) would behave like 

the North Koreans and the Red Chinese of a decae before: that is they would seek 

accomodation with us when the cost of pursuing a losing course became excessive” 

(Vertzberger, Yaacov, 1986)  

Ett sista exempel som kommer tas upp är det som Vertzberger kallar för ”Justifying 

strategy” Att beslutsfattare använder sig av historia som ett sätt att rättfärdiga sin 

strategi. Det är ett effektivt sätt att övertyga och argumentera för sin sak. Genom denna 

process försöker aktörer införskaffa sig legitimitet.  

                                                 
11 Vertzberger, Yaacov, International Studies Quarterly, 1986, sidan 225  
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2.2 Attributionsteorin som analytiskt instrument  

 
För att på bästa sätt besvara syftet för uppsatsen är attributionsteorin ett självklart val. 

Med attributionsteorin som analytiskt instrument kommer på bästa sätt frågeställningar 

och syfte för uppsatsen kunna besvaras.  

Då återkommer en del av frågorna som kommer att försöka besvaras: Vilka slutsatser 

drar författarna och använder de historiska exempel och analogier. Vilka adjektiv 

används. Med de attributionsteoretiska glasögonen kommer orsaksförklaringar hittas 

som går att återkoppla till det teoretiska ramverket. Urvalet av material består av fyra 

texter där alla argumenterar och förklarar sin ståndpunkt i frågan det kommer därför 

vara utmärkt att veta vad som ska letas efter.  

 

Det kan tyckas vara problematiskt att applicera en socialpsykologisk teori som handlar 

om individers beteende. Hur ska Ryssland, en nation, med en befolkning på över 140 

miljoner kallas för en ensam aktör. Det är inte Rysslands befolknings beteende som ska 

studeras det är hur dess regering har agerat och vilka förklaringar som ges av det 

empiriska materialet. Det finns tidigare studier om staters beteende som har använt sig 

av attributionsteorin och gjort det på ett mycket fruktbart sätt. Detta tas upp närmare i 

avsnitt 2.3 Tidigare forskning.  

 

 

2.3 Tidigare Forskning  
 

Stefan Höjelid skrev 1991 sin avhandling ”Sovjetbilden i nordisk press” Där han 

analyserar hur Sovjetunionen blir beskrivet och förklarat i nordisk media. Tidningar 

från tre nordiska länder ingår i studien, Sverige, Norge och Finland. Dagens Nyheter, 

Svenska dagbladet och Arbetet utgör det svenska perspektivet, Aftenposten och 

Dagbladet det norska, Huvfudstadsbladet det finska.  Höjelid använder sig i sin 

avhandling av just attributionsteorin för att se vilka förklaringar som nordisk press gör 

av Sovjetunionen, precis som uppsatsen syftar att göra, angriper han problemet utifrån 

Jones och Nisbetts dikotomi det vill säga hur vi som människor förklarar en händelse. 

Dispositionellt eller situationellt? Eller som han själv skriver ”Min avhandling, som 

nämnts i inledningen, att belysa svenska, norska och finländska pressreaktioner, att 
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belysa svenska, norska och finländska pressreaktioner på sovjetiskt agerande i samband 

med en rad händelser 1980-talet, där Sovjetunionen ingått eller förmodas ha ingått som 

huvudaktör. Avsikten är att ta stöd i kognitiv psykologi, närmare bestämt 

attributionsteorin” (Höjelid, 1991) En kopia av Höjelids studie kommer inte att göras 

men den kommer att vara ett bra stöd för att se hur en liknande studie har gjorts. Det 

finns såklart likheter, precis som Höjelid kommer det att sökas efter en slags reaktion 

dock från svensk debatt och delvis rysk. Höjelids forskning kommer att fungera utmärkt 

som stöd för analysen. 

 

3. Analys av empiriskt material  

 

3.1 Bakgrund  

 

I december 2013 skakade Ukrainas dåvarande president Viktor Janukovych hand med 

Vladimir Putin. Länderna hade precis kommit överens om ett avtal som bland annat 

skulle reducera priset på rysk gas med en tredjedel och ett omfattande handelssamarbete 

länderna mellan skulle börjas. Detta hände en månad efter att Viktor Janukovych backat 

i sista stund från att skriva på ett samarbetsavtal med Europeiska unionen. Majoriteten 

av folket i Ukraina hade hoppats på ett närmande till EU och Europa istället tvärvände 

Janukovych och skrev istället på ett avtal med Ryssland. Demonstrationer utbröt i Kiev 

i slutet av 201312 Demonstrationerna växte på ett par månader och som svar på detta 

införde Janukovych en rad lagar som skulle hindra att de växte mer. Men detta fick 

istället motsatt effekt och vad som tidigare varit demonstrationer började mer likna en 

revolution. I mitten på februari 2014 eskalerar våldet mellan demonstranter och polis. 

Den 20:e februari kom att bli ökänd som Kievs blodigaste dag på 70 år, siffror pekar på 

att mellan 80 till 100 människor dör i sammandrabbningarna. Detta får till slut 

konsekvenser, Viktor Janukoych skriver på ett avtal som innebär att hans makt som 

president minskar samtidigt som parlamentets makt ökar. Men våldet minskar inte och 

den 22:e februari avsätts Viktor Janukovytj som president och flyr också landet. Efter 

detta friges bland annat oppositionsledaren Julia Tymosjenko, Viktor Janukovytj 

uppträder inför kameror i den ryska staden Rostov där han bland annat uppger att det 

var en fascistisk minoritet som tvingat bort honom från makten ”Det var fascistiska 

                                                 
12 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5800077 
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ungdomar som gjort det” (DN, 28 februari 2014) Samtidigt har en utredning av 

Ukrainas åklagarmyndighet hållit Janukovytj ansvarig för massmord och ansvarig för 

alla dödsoffer under oroligheterna på Majdantorget.  

Sedan händer det som är intressant i sammanhanget, mellan 27:e till den 28:e februari så 

intas ett flertal regeringsbyggnader i staden Simferopol på  den ukrainska halvön Krim. 

De ansvariga beskriver sig själva som pro-ryska demonstranter. De proryska styrkorna 

blockerar trafikleder och stänger också den största flygplatsen på Krim. Den första mars 

röstar det ryska parlamentets överhus om att tillåta president Vladimir Putin att använda 

militären på Krim, för att hjälpa de proryska soldaterna. Därefter intar ryska styrkor 

Krim på bara några dagar. Efter fem dagar röstar Krims nya parlament om att en 

folkomröstning ska hållas den 16:e mars för att rösta om att vara en autonom republik 

eller vara en del av Ryssland.   

 

En överväldigande majoritet röstade för att en anslutning till den ryska federationen. 

Men det dröjde dock inte länge innan uppgifter kom ut att omröstningen varit 

manipulerad och resultaten kraftigt överdrivna. De ryska siffrorna pekade på ett 

valdeltagande på 83.1 procent men källor inom Vladimir Putins egna människorättsråd 

vittnade om att 50-60 procent deltagit och att mellan 15-30 procent av de röstberättigade 

hade röstat för en anslutning till den ryska federationen. En betydligt lägre prognos än 

de officiella siffrorna pekade på.13  

Kort efter den ifrågasatta folkomröstningen började oroligheterna sprida sig till andra 

delar av Ukraina. I april 2014 ockuperade proryska rebeller ukrainska 

regeringsbyggnader i Donetsk, Luhansk och Kharkiv och såg också till att hålla 

folkomröstningar om att utropa sig till självständiga republiker, denna gång också 

mycket ifrågasatta av omvärlden14 Återigen rapporterades det om en överväldigande 

majoritet i bland annat Donetsk var 89 procent för självständighet från Ukraina. 

Liknande uppgifter som pekade på ett betydligt lägre valdeltagande än vad som 

rapporterades framkom också relativt snabbt.  

Omvärlden reagerade starkt. Europeiska unionen har sedan krisen bröt ut fördömt 

Rysslands agerande och infört en rad sanktioner. Utländska tillgångar för ett flertal 

ryska politiker frystes i mitten av mars 2014. EU och NATO kallar annekteringen för 

illegal och medvetet riktad för att skapa instabilitet i regionen. 

                                                 
13 Nationalencyklopedin, Krim. Http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/krim (hämtad 2016-

05-17)  
14 http://www.svt.se/nyheter/nyhetstecken/folkomrostningen-i-ostra-ukraina-doms-ut 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/krim
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Det finns en stor upprördhet från bland annat EU och NATO och en rad fördömande har 

gjorts. De ekonomiska sanktionerna riktade mot Ryssland efter Krim är bland de mest 

omfattande på lång tid. Men trots detta har inte Putins popularitet minskat han är 

fortfarande överlägsen sina politiska motståndare i den inhemska opinionen15  

 

 

 

3.2 Vladimir Putins tal i Moskva  
 

Vladimir Putin talade i mars 2014 i Moskva. President Putin talade om Krims betydelse 

för Ryssland. Varför annekteringen var nödvändig eller som han själv kallar det 

återföreningen med Ryssland. Putin förklarade att annekteringen levt upp till alla 

internationella normer och regler. Putin fortsatte och påpekade vilken bedrift 

annekteringen varit eller återföreningen som Putin själv kallar det.  Annekteringen var 

helt legitim och laglig och levde upp till alla regler och internationella normer menade 

Putin i sitt tal. 96 procent av rösterna var för en återförening med Ryssland.  

Putin fortsätter att tala om Krim och Rysslands speciella band ”Everything in Crimea 

speaks of our shared history and pride. This is the location of ancient Khersones, where 

Prince Vladimir was baptised. His spiritual feat of adopting Orthodoxy predetermined 

the overall basis of the culture, civilisation and human values that unite the peoples of 

Russia, Ukraine and Belarus. ” 16  

 

Om en skulle ta Putin för sina ord låter händelserna i februari och mars 2014 som ett 

naturligt händelseförlopp. Enligt Putin verkar det inte ha funnits något annat tänkbart 

resultat. Putin påpekade att Ryssland endast agerat i enlighet med internationella normer 

och regler. Krims befolkning hade så långt som till 1954 blivit särbehandlade och 

diskriminerade17  

 

Det var bara tillfälligheter att Krim formellt hade varit en del av Ukraina ”In people’s 

hearts and minds, Crimea has always been an inseparable part of Russia (Putin, 2014) 

                                                 
15 http://www.svd.se/nycklar-till-putins-gatfulla-popularitet 
16

 http://en.kremlin.ru/events/president/news/20603#sel=5:1,5:48 
17 http://en.kremlin.ru/events/president/news/20603 
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Ryska soldater ligger begravda på Krim som ett resultat av heroiska insatser som gjorde 

att Krim blev en del i det ryska imperiet. ”Everything in Crimea speaks of our shared 

history and pride” (Vladimir Putin, Adress by president of the Russian federation, 18 

mars 2014) I folks hjärtan har Krim alltid varit en vital del av Ryssland. Detta menar 

Putin är baserat på en tradition av ärlighet och rättvisa som går flera generationer 

tillbaka . Denna känsla av samhörighet trotsar allt. Putin fortsätter att dra paralleller till 

historien och berättar bland annat om Nikita Chrusjtjovs beslut att 1954 låta Krim vara 

en autonom region. Att det var Chrusjtjovs egna initiativ att genomföra detta ”What 

stood behind this decision of his – a desire to win the support of the Ukrainian political 

establishment or to atone for the mass repressions of the 1930’s in Ukraine – is for 

historians to figure out. ” (Putin, 2014)  

 

Vladimir Putin beklagar att det som tycktes vara omöjligt faktiskt hände. Sovjetunionen 

föll itu och de forna sovjetrepublikerna blev bland annat lovade ett eget land, territorium 

och valuta. Dessa löften fick även Ukraina. Putin berättar att det en gång i tiden skulle 

vara otänkbart att de båda länderna skulle dela på sig. Men allt dessa löften som Ukraina 

fick visade sig vara tomma löften. Bland dem som blev allra värst drabbade var Krim 

när de tvingades bli en del av Ukraina ”It was only when Crimea ended up as part of a 

different country that Russia realised that it was not simply robbed, it was 

plundered”(Putin, 2014) Att när de forna sovjetrepublikerna blev självständiga så blev 

många rysktalande helt plötsligt en minoritet.  

 

Men trots detta så erkände Ryssland att Krim nu var en del av Ukraina och Putin menar 

att de faktiskt hjälpte till i diverse förhandlingar. Men då trodde Ryssland att Ukraina 

skulle vara Rysslands vän och att rysktalande i Ukraina skulle behandlas väl. Detta 

hävdar Putin att Ukraina inte gjorde. Trots att han förstår att folket i Ukraina skulle vilja 

ha ett annat styre som inte var korrumperat så har han ingen förståelse för 

demonstrationerna som skedde i Kiev. ”However, those who stood behind the latest 

events in Ukraine had a different agenda: they were preparing yet another government 

takeover; they wanted to seize power and would stop short of nothing. They resorted to 

terror, murder and riots. Nationalists, neo-Nazis, Russophobes and anti-Semites 

executed this coup. They continue to set the tone in Ukraine to this day.”  

Det var alltså mördare, nationalister, nynazister, Rysslands-hatare och antisemiter som 

stod bakom revolutionen i Kiev. De som inte höll med vad som skedde i Kiev, vad 
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Putin kallar för kupp, blev hotade med förtryck och han nämner bland annat Krim som 

ett exempel på detta. Krim bad om hjälp från Ryssland för att de skulle få skydd i sin 

kamp. Putin erkänner att de inte kunde titta på när Krim blev hotade utan var tvungna 

att agera. ”Naturally, we could not leave this plea unheeded; we could not abandon 

Crimea and its residents in distress. This would have been betrayal on our part.”  

Putin är upprörd över att USA och väst anklagar Ryssland för att bryta mot 

internationella normer. För att klargöra att så inte var fallet använder Putin händelserna i 

Kosovo, om detta var i enlighet med internationella normer så måste väl annekteringen 

också vara det. ”Moreover, the Crimean authorities referred to the well-known Kosovo 

precedent – a precedent our western colleagues created with their own hands in a very 

similar situation, when they agreed that the unilateral separation of Kosovo from 

Serbia, exactly what Crimea is doing now, was legitimate and did not require any 

permission from the country’s central authorities”  

 

Putin talar även om risken att Ukraina efter statskuppen skulle gå med i NATO. Då 

skulle en flotta från NATO vara placerad i Sevastopol och i svarta havet mitt i vad Putin 

kallar för rysk militär ära och stolthet, det vill säga skulle vara ett direkt hot mot södra 

Ryssland. Putin vill inte att NATO ska expandera ytterligare.  

Fler historiska exempel räknas upp, ”This happened in Yugoslavia; we remember 1999 

very well. It was hard to believe, even seeing it with my own eyes ,that at the end of the 

20th century, one of Europe’s capitals, Belgrade, was under missile attack for several 

weeks, and then came the real intervention. Was there a UN Security Council resolution 

on this matter, allowing for these actions? Nothing of the sort. And then, they hit 

Afghanistan, Iraq, and frankly violated the UN Security Council resolution on Libya, 

when instead of imposing the so-called no-fly zone over it they started bombing it too”  

 

Tyskland borde förstå denna vilja att enas eftersom de gick igenom samma process på 

90-talet. Att de som numera är Tysklands allierade inte heller stödde Västtyskland och 

Östtysklands förening. Men att de snart skulle förstå behovet att förena historiska 

Ryssland, att återställa enighet.  

 

Putin förklarar i slutet av sitt tal att Ryssland måste lyssna på sina egna medborgare och 

vad de tycker i frågan. Att precis som i andra demokratiska länder så måste Ryssland 

vara lyhörd till vad det egna folket tycker. Men detta är inget problem eftersom en 



  
 

19 

överväldigande majoritet stöder annekteringen, 95 procent stöder den nämligen. En stor 

majoritet både på Krim och i Ryssland stöder annekteringen.  
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3.3 Teoretisk analys av Vladimir Putins tal  

 

Det finns mycket i Putins tal som ligger i linje med mitt teoretiska ramverk, historiska 

exempel används flitigt med bland annat prins Vladimirs dop, erövringen av Krim på 

1780-talet,  Nikita Chrusjtjovs initiativ att låta Krim vara en autonom region 1954. Att 

Krim är ett exempel på rysk militär stolthet och ära som går tillbaka flera generationer , 

ryska soldater ligger begravda på denna halvö som ett resultat av historiska strider. 

Krim har alltid varit ryskt en del av vad Putin kallar för ”historical Russia” Vladimir 

Putin räknar upp en rad historiska konflikter: Jugoslavien 1999, Afghanistan, Irak och 

Libyen. Det finns alltså historiska bevis för att Ryssland inte är de enda som agerat på 

ett tvivelaktigt sätt.  

 

Om en applicerar Vertzbergers funktioner om motiven bakom historiebruket i Putins tal 

går det att hitta likheter. Putin associerar med symboliska händelser i Rysslands historia 

och skapar för läsaren ett slags historiskt perspektiv. Putins tyngsta argument är 

historiska sådana och han rättfärdigar på detta sätt sin strategi.  

 

Dispositionella och situationella förklaringar  

Jones och Nisbetts orsaksförklaringar förekommer också flitigt. De dispositionella 

förklaringarna är många Vladimir Putin påpekar flera gånger att Krim alltid varit en del 

av Ryssland, alltså själva uppbyggnaden, det som Ryssland består av. Han pratar även 

om det unika bandet som Ukraina, Vitryssland och Ryssland delar tack vare deras 

gemensamma historia. De som ledde demonstrationerna i Kiev beskrivs som mycket 

tvivelaktiga och demoniseras. Vladimir Putins bild av meningsmotståndare är intressant 

Bland annat beskriver han att de som låg bakom demonstrationerna i Kiev är nazister 

och extrema nationalister. Trots att han förstår att det ukrainska folket tröttnat på 

själviska och korrupta ledare och ville ha ett annat styre så var det till slut nazister och 

antisemiter som låg bakom. Varför skulle inte Ryssland agera om nu dessa mörka 

krafter låg bakom Viktor Janukovych flykt. NATO har brutit löftet att inte expandera 

ytterligare och börjar nu bete sig hotfullt. Men när Putin beskriver de ryska, ukrainska 

och vitryska folken berättar han om den delade historien. De ryska och ukrainska folken 

har mycket gemensamt med sin kultur, mänsklighet och sitt civiliserade sätt att leva. 

NATO och USA beskrivs som nonchalanta översittare som struntar i internationella 
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bestämmelser. I Libyen gick de till och med så långt att de våldförde/kränkte FN:s 

säkerhetsresolution.  

De situationella förklaringarna finns också. Krim vädjade om hjälp och Ryssland kände 

sig ensamt ansvarig för Krim. Statskuppen i Kiev leddes av extrema och farliga krafter 

detta ställde sig Krim emot och hotades med förtryck. Putin menar att den ryska 

minoriteten i Ukraina var hotade av den nya extrema regeringen. Situationen begärde ett 

ryskt ingripande. En folkomröstning hölls också på Krim som följde alla internationella 

normer, varför skulle inte Krim då få sin vilja igenom? Den nya regeringen i Ukraina 

kanske också ville gå med i NATO detta skulle alltså vara ett direkt hot mot Ryssland, 

detta kunde inte Ryssland gå med på. Som resultatet i folkomröstningen pekade på så 

ville en majoritet tillhöra Ryssland och varför skulle Ryssland ignorera deras önskan?  

En stor majoritet av det ryska folket stödde också annekteringen, Putin nämner att det är 

varje makthavares uppgift att lyssna på det egna folkets vilja. Putin talar om 

folkomröstningen och den egna inhemska opinionen och menar på så sätt att stödet var 

så massivt att situationen krävde  

 

 

3.4 Margot Wallströms kommentar 2015-08-01 
 

Sveriges utrikesminister Margot Wallström (S) skrev i augusti 2015 en debattartikel i 

DN-debatt med titeln ”Vi kräver slut på Rysslands illegala annektering av Krim” 

Wallström går igenom Helsingforsslutakten från 1975 om de 35 stats- och 

regeringschefer som samlades för att skriva under detta avtal. Bland dem fanns USA:s 

dåvarande president och Sovjetunionens ledare Leonid Brezjnev. Detta var ett historiskt 

undertecknande. Det fanns precis som idag många motsättningar länderna emellan men 

de kom ändå fram till att en rad principer skulle sättas upp för den fortsatta 

internationella politiken ”Bland dessa principer fanns bland annat att andra staters 

suveränitet och självständiga val skulle respekteras, liksom att gränser inte skulle 

ändras med våld. Där fanns löftet om att konflikter skulle lösas med fredliga medel och 

att mänskliga rättigheter skulle skyddas.” 18 Margot Wallström påpekar vikten av detta 

avtal eftersom det var början på slutet för Östeuropas totalitära regimer, det gav 

motivation för personer att organisera sig för att bland annat stärka mänskliga 

                                                 
18 http://www.dn.se/arkiv/debatt/vi-kraver-slut-pa-rysslands-illegala-annektering-av-krim/ 
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rättigheter. Varvid hon senare citerar Olof Palme som var Sveriges representant. De 

europeiska gränserna ändrades men tack vare detta avtal skedde det på ett fredligt sätt 

exempel som enandet av Västtyskland och Östtyskland, Jugoslavien räknas upp. Men 

vikten av den historiska återblicken är att internationella principer för hur europeiska 

gränser kan flyttas och omformas skapades menar Wallström.  

Dock handlar artikeln i huvudsak om konsekvenserna av Rysslands annektering av 

Krim.   

Margot Wallström kallar den illegal. ”För på årsdagen av undertecknandet i 

Finlandiahuset tvingas jag tyvärr konstatera att Ryssland genom sin aggression mot 

Ukraina och sin illegala annektering av Krim flagrant bryter mot de principer vi i dag 

högtidlighåller, samt att detta påverkar förutsättningarna inte bara för Europas utan 

också för Sveriges säkerhet.”  

 

Ryssland har med sitt agerande skakat om den europeiska säkerhetsordningen och brutit 

mot tidigare överenskommelser. Sveriges regering stöttar därför Ukraina i den pågående 

väpnade konflikten i östra Ukraina. Att ekonomiskt och politiskt hjälpa till. Detta trots 

den ryska aggressionen. Ryssland har genom sitt agerande satt den europeiska 

säkerhetsordningen ur spel till och med den svenska nationella säkerheten. Gränser ska 

ändras fredligt och enligt gemensamma värderingar och regler ”Det hände att Europas 

gränser ändrades, och det skedde med fredliga medel, som när Schmidts Västtyskland 

och Honeckers Östtyskland enades. Jugoslavien delades under delvis våldsamma 

former.  

 

Vi måste nu göra vad vi kan för att stoppa utmaningarna av 1975 års principer. 

 Dessa gemensamma regler gäller för alla och ska inte ändras med våld eller ”någon 

stats självpåtagna uppfattning om intressesfärer” Därför står Sverige bakom 

Minsköverenskommelsen som bland annat innebär att tunga vapen ska dras tillbaka, de 

Ukrainska myndigheterna i Kiev ska ha full kontroll över hela ukrainska territoriet. 

Sanktionerna förlängdes även mot ryska energibolag, statligt ägda banker och 

försvarsindustrin. För att på bästa sätt kunna öka trycket mot den ryska staten19  Margot 

Wallström återkommer i slutet av artikeln om vikten att alla länder upprätthåller dem 

principer som OSSE står för. Det är i oroliga tider som OSSE och dess värdegrund bör 

belysas för att utöka samarbete och förtroende. EU och Europarådet har tillsammans 

                                                 
19 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6121495 



  
 

23 

med OSSE verkat för fred i över 40 år. I Georgien, Nagorno-Karabach och 

Transnistrien har OSSE verkat för fredliga lösningar trots att konflikterna inte nått ett 

slut än. Dessa tre konflikter har Ryssland varit involverade i antingen fysiskt eller med 

olika former av stöd till utbrytarrepubliker. 20   

”Under det senaste året har organisationen kommit att spela en central roll i de 

internationella ansträngningarna att hantera följderna av det ryska agerandet gentemot 

Ukraina.”  

 

För att konkretisera Margot Wallströms bild av det som har skett. Rysslands 

annektering av Krim är illegal och bryter mot de principer som dem i teorin står bakom. 

OSSE är en viktig organisation som verkar för samarbete och förtroende i Europa, detta 

ska inte Ryssland glömma bort. Ryssland har med sitt agerande satt hela den europeiska 

säkerhetsordningen i gungning detta påverkar även Sveriges säkerhet. Rysslands 

uppfattning om intressesfärer är något de är ensamma av att uppleva. en återförening.  

 
3.5 Lena Jonsons kommentar 2014-03-27 

 
Den 27:e  mars 2014 skrev Lena Jonson forskare på Utrikespolitiska institutet en 

debattartikel med titeln ”Låt den ryska regimen gräva sin grav” Detta ganska kort tid 

efter annekteringen som bekant skedde 17 mars samma år21 Jonson använder Hitlers 

expansionspolitik på 1930-talet som ett exempel för den rådande situationen, ”Nu luftas 

vår rädsla för att de värsta scenarierna ska förverkligas och att Putin som en ny Hitler 

lägga stora delar av östra Europa under sig” (Jonson, DN-debatt, 2014) Jonson vill att 

väst ska agera snabbt och stötta Ukraina, Putin ska med alla medel hållas borta från att 

lägga händerna på fler områden än Krim. Jonson pratar om att det är Putins krets som 

”har drabbats av kollektiv berusning av framgångarna för sitt statskonservativa, 

ortodoxa stormaktsparadigm” Denna glädje firas inte av alla ryssar. Det ryska 

samhället har fortfarande enorma sociala och ekonomiska klyftor. Jonson menar dock 

att en växande irritation, frustration och utanförskap tar formen av nationalistiska och 

reaktionära rörelser växer. Därav skulle en kunna förstå det massiva stödet för Vladimir 

Putin och annekteringen av Krim. Dem statligt kontrollerade tv-kanalerna sprider också 

                                                 
20 Nationalencyklopedin, Nagorno-Karabach, http://www.ne/uppslagsverkencyklopedi/lång/nagorno-

karabach(hämtad 2016-05-13) Nationalencyklopedin, Transnistrien. 

Http//www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/långt/transnistrien(hämtad 2016-05-13) Nationalencyklopedin, 

Georgien. Http://wwww.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/georgien(hämtad 2016-05-13) 
21 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5800077 

http://www.ne/uppslagsverk
http://wwww.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/georgien(hämtad
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propaganda som enligt Jonson lägger en god grund till att ytterligare sprida 

nationalistiska och reaktionära idéer.  

 

Det är en illusion att tro på att ett land kan förändras till ett mer demokratiskt med hjälp 

av yttre påverkan. Ett sådant tillvägagångssätt har aldrig enligt Jonson resulterat i ” i 

framgångsrik politik” En sådan politik riskerar istället att bli förödande”  

”Putin har visat att aggression är möjlig utan blodsutgjutelse och han kan vara frestad 

att gå vidare” Men hur ska då väst svara på annekteringen? Jonson påpekar både 

styrkor och svagheter i den ryska staten. Det är självklart att utifrån ett moraliskt 

perspektiv ska fördöma annekteringen Jonson tycker att ekonomiska sanktioner kan 

vara ett effektivt och bra tillvägagångssätt men att det är kortsiktigt. Väst bör istället 

ignorera Ryssland i internationella sammanhang. ”Håll en låg profil och låt 

Putinregimen själv göra sig till paria i det internationella samfundet” Vi ska låta 

marknaden ha sin gång med fortsatt kapitalflykt och bristande intresse för investeringar 

i landet. Ryssland ekonomi kommer att hamna i en kris men väst ska inte kunna hållas 

ansvariga när detta sker. Jonsson menar också att Ryssland kommer att förändras men 

det kommer att ta tid, det kan inte ske på en natt. Det ska ske i en naturlig takt där 

alternativa politiker kommer kunna utmana Putin.  

 

 Ryssland kanske ser ut som en stormakt men plågas av ekonomiska besvär. ”Men vi vet 

också att den ryska budgeten är ansträngd och att ryska myndigheter varnar för en 

mycket låg ekonomisk tillväxttakt till 2030” Rysk svaghet skulle kunna ses som ett 

ypperligt läge för Väst att agera med hårda tag. Nej hårda tag är inte rätt 

tillvägagångssätt.  

Jonsson drar paralleller till vad som hände när Michail Gorbatjov trädde till makten 

1985. 

” En spricka inom den nuvarande politiska eliten i Ryssland är en förutsättning för 

denna utveckling. På samma sätt som Gorbatjov och hans män trädde fram ur 

sovjetsystemets innersta kärna, kan en modern grupp av reformatörer komma ur Putins 

krets. Inom det ryska etablissemanget finns starka röster för att landet måste reformeras 

för att klara framtidens utmaningar”  

Lena Jonsson avslutar sin debattartikel med att sammanfatta sina förslag hur väst ska 

svara på den ryska angreppspolitiken. Väst ska nonchalera Ryssland men stödja de 

angränsande länderna. På detta sätt kommer Ryssland att gräva sin egen grav.  
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3.5 Sven Hirdmans kommentar 2014-04-04  

 

Ett annat perspektiv ges av den tidigare ambassadören i Moskva, Sven Hirdman. 

Hirdman skrev i april 2014 en debattartikel i Dagens Nyheter. Hirdman drar liknande 

paralleller som Putin gör med Ukrainas och Rysslands delade historia. Själva titeln är 

ganska talande för Hirdmans perspektiv  Ryssland och Ukrainas band är starkare än 

andras” Sovjetunionen var enligt Hirdman ett imperium och dess sönderfall ger 

fortfarande effekter. ”Ett imperium som har existerat en lång tid tar lång tid att 

upplösas. För Romarriket tog det två hundra år; för det Osmanska riket hundra år. 

Ukraina-krisen kan ses som en fortsättning på Sovjetunionens sönderfall sedan 25 

år.”22  

Kiev är enligt Hirdman Ukrainas och Rysslands gemensamma vagga, det var här deras 

speciella band skapades så tidigt som 1000-talet, det så kallade Kievskaja Rus. Även 

under Tsartiden var Ukraina också en del i det ryska imperiet.  

 

Språket är också en gemensam nämnare där upp emot 90 procent av Ukrainas 

befolkning kan tala ryska och 30 procent har ryska som modersmål. Krim och 

Sevastopols geopolitiska identitet är omtvistad menar Hirdman och pekar återigen på 

historien. Krim erövrades från Osmanska Riket på 1780-talet. Hirdman verkar också 

vara lika förvånad över Chrusjtjovs beslut att låta Krim vara en del av Ukraina 1954 han 

ger samma förklaring som Putin ”Chrusjtjov skulle få den ukrainska partiledningen på 

sin sida i maktkampen med rivalen Malenkov” (Hirdman, DN debatt, 2014)  

 

Hirdman hävdar också att revolutionen i Kiev leddes och organiserades av 

högerextrema krafter  ”Denna revolution genomfördes av de mest radikala krafterna 

från västra Ukraina, vilkas ukrainsk-nationalistiska agenda väckte stora farhågor hos 

den rysk-ukrainska befolkningen i östra och södra Ukraina”  Enligt Hirdman var det 

således naturligt för invånarna på både  Krim och östra Ukraina att ropa på hjälp.  

 

Hirdman kommer sedan fram till en rad motiveringar för annekteringen eller som han 

kallar den ”inkorporeringen” alla har en grund i den ryska historien. Att Sevastopol till 

                                                 
22 http://www.dn.se/debatt/rysslands-och-ukrainas-band-ar-starkare-an-andras/ 
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slut efter många om och men skulle få bli en rysk stad. Att återförena Krim med 

Ryssland ”Efter Chrusjtjovs nyckfulla utspel 1954” Att Ryssland demonstrerade för 

USA och resterande världen att de inte var rädda för att hävda sina nationella intressen 

något Ryssland redan gjorde 2007. Att försöka utnyttja den inhemska opinionen och 

anspela på nationalistiska idéströmningar för att Putin ska stärka sin ställning.  

 

 
3.6 De svenska författarnas koppling till det teoretiska ramverket 

 
De tre författarna till debattartiklarna kommer från olika bakgrunder och har olika 

erfarenheter, men det finns mycket som harmoniserar med det teoretiska ramverket. 

Historiska exempel och kopplingar tar upp stor del av artiklarnas innehåll. Margot 

Wallström anser att Ryssland bör komma ihåg sin historia och vilka principer som står 

bakom, Ryssland var trots allt med och skrev under i Helsingfors 1975. Det är enligt 

dessa principer som gränser får ändras, det är endast så det kan ske för att resten av 

världssamfundet ska acceptera det.  Ryssland agerande är en aggression och Wallström 

tillsammans med den svenska regeringen ”kräver slut på Rysslands illegala annektering 

av Krim” Hirdmans artikel består i stor del av att förklara annekteringen genom 

Rysslands och Ukrainas delade historia.  Lena Jonson skriver att vi nu fruktar att 

Vladimir Putin är en ny Hitler23 Efter Krim så kommer fler områden annekteras och 

snart befinner vi oss i en återvändsgränd.  

 
 Sven Hirdman  

Sven Hirdman är i särklass den som använder sig av flest historiska exempel och 

paralleller. Det är enligt honom, historia vi måste titta närmare på för att förstå 

situationen. Hirdman går till och med så långt tillbaka i historien som till 1000-talet för 

det var ju där som allt började för Ukraina och Ryssland, där finns deras ”gemensamma 

vagga” I det medeltida Kievriket. Sevastopol är som nämnt tidigare hjältestaden från 

Krim-kriget på 1850-talet till ”kriget mot Nazi-Tyskland på 1940-talet” Som jag har 

nämnt tidigare Tar Hirdman upp Nikita Chrusjtjovs nyckfulla utspel 1954.   

Det gemensamma bandet länderna emellan ligger också till grund att Krim  och 

Sevastopol under flera århundraden varit ryskt ”Sevastopol är ”hjältestaden”  Förklarar 

Hirdman. Hirdman refererar också till det avtal som Ukraina och Ryssland har som 

                                                 
23 http://www.dn.se/debatt/lat-den-ryska-regimen-sjalv-grava-sin-grav/ 
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sträcker sig till 2042 där Sevastopol arrenderas och 25 000 ryska soldater har sedan 

Ukrainas självständighet varit stationerade där.  

 

Hirdman försöker i mitten av artikeln nyansera sin bild av händelseförloppet och sätter 

upp en rad punkter ”Det finns anledning att rikta kritik mot alla parter i Ukrainakrisen” 

Först och främst den nya ukrainska regeringen som inte haft en bättre mångfald och för 

en svag nationell legitimitet. För det andra borde Ryssland också få kritik eftersom de 

uppenbart stridit mot folkrätten och en allt för grov hatpropaganda mot Ukraina i ryska 

medier. ”Den ryska regeringen kan också kritiseras för att ha tagit sig rätten att skydda 

sina ”landsmän” utomlands, även när de icke är ryska medborgare”   

 

EU ska också få kritik för sin bristande insikt i frågan. Dess naiva inställning till Viktor 

Janukovytj att de skulle ha räknat med att han endast arbetade utifrån egen vinning. EU 

förstod inte heller det  djupa bandet som Ukraina och Ryssland delar. EU har varit 

oansvariga och tvingat Ukraina att välja mellan EU och Ryssland, ett val som Hirdman 

kallar för ”omöjligt”.  

 

USA får också utstå kritik ”för dess ensidiga stöd till de mest radikala nationalisterna i 

Ukraina och dess hårdföra sanktionspolitik mot Ryssland.” Sanktionerna är inte heller 

något att hylla anser Hirdman. Sanktioner är inte rätt väg att gå. De är lätta att 

genomföra och skickar en tydlig signal men resultatet menar Hirdman är ofta tvärtom. 

Det leder endast till hårdnande klimat mellan parterna och risk för liknande 

vedergällning från den drabbade sidan. Ukraina bör utveckla ett samarbete med både 

EU och Ryssland. De ska inte gå med i NATO och där har Hirdman en meningsfrände i 

Vladimir Putin.  

 

Hirdmans dispositionella och situationella förklaringar  

 

Hirdman ger i sin artikel både situationella och dispositionella förklaringar. Bland annat 

kallar han Ukraina för en ung stat utan någon riktig nationell identitet. Ukraina är i läget 

instabilt och hotas av högerextrema krafter vilka enligt Hirdman låg bakom 

revolutionen på Majdan. Precis som Vladimir Putin påpekar i sitt tal så var Ryssland 

tvungna att agera eftersom Krim kände sig hotade av de högerextrema krafterna i Kiev. 

Sven Hirdman beklagar sig över att ingen någonsin frågat invånarna på Krim om vilket 
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land de ville tillhöra relativt likt Putins som liknade invånarnas öde som att bli 

behandlad likt en säck potatis.  

 

Vi börjar med de dispositionella förklaringarna det vill säga det som också kan kallas 

för interna förklaringar. Hirdman nämner att Krim alltid varit förknippat med Ryssland 

trots att det under en lång tid varit en del av bland annat Osmanska Riket och senast 

Ukraina. Han förklarar också att det som låg bakom Majdanrevolutionen var 

högerextrema krafter. Ukraina som aktör får i och med denna beskrivning en 

dispositionell attribution som farliga högerextremister ”ultra-nationalister” Ukraina 

beskrivs som instabilt och naivt med osäker nationell identitet och syftar då på Ukrainas 

”personlighet” och uppbyggnad. Den gemensamma kulturen som Ukraina och Ryssland 

är viktig i sammanhanget. Det bor många i Ukraina som talar ryska och anser sig själva 

vara ryssar.  Den ukrainska regeringen har enligt Hirdman en ensidig sammansättning 

och en svag nationell legitimitet. I Sevastopol ligger också den ryska flottbasen som 

enligt Hirdman är en ”oumbärlig huvudbas för den ryska marinen i Svarta Havet och 

för dess närvaro i Medelhavet” Rysslands agerande förklaras dock inte från ett 

dispostionellt perspektiv. Ryssland blir inte kallat för aggressivt eller farligt inte heller 

som nationalistiskt och med brist på legitimitet.  

  

EU beskrivs som naiva i sin hantering av Viktor Janukovych, EU beskrivs även som 

oförstående. USA har ensidigt stöttat radikala nationalister.  

 

Situationella förklaringar förekommer också det vi också kan kalla för externa 

förklaringar. Hirdman förklarar att Ryssland demonstrerat för NATO och EU att de inte 

accepterade ytterligare expansion från deras sida. Att de utnyttjade Ukrainas 

svaghetstillstånd och återförena Krim med Ryssland. Att Vladimir Putin utnyttjade den 

inhemska, ryska nationalismen och patriotismen för att stärka sin egen popularitet. Ett 

flertal av de dispostionella förklaringarna kan också användas som situationella. Till 

exempel så menar Hirdman att Ukrainas instabila uppbyggnad, splittringen mellan väst 

och öst, andelen rysktalande i landet födde en situation som krävde ett ryskt agerande.  
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Margot Wallström  

 

Margot Wallström anklagar Putin och Ryssland för att ha brutit mot de principer som 

den förre Sovjetledaren Leonid Brezjnev skrev under i Helsingfors 1975. Principerna 

som OSSE står för är något hedervärt och detta har Ryssland brutit mot genom sitt 

agerande i Ukraina.  Wallström drar bland annat fram Helsingforsslutakten som ett av 

sina tyngsta argument att Ryssland då Sovjetunionen faktiskt skrivit under detta avtal 

som de nu flagrant bryter mot. Wallström diskuterar dock inte kontext utan tar nästan 

för givet att varje land som i teorin står bakom dessa principer gör detsamma i 

praktiken. En återkoppling till Vertzberger skulle kunna vara att Wallström genom sina 

historiska förklaringar rättfärdigar regeringens strategi att stötta sanktionerna mot 

Ryssland. Wallström nämner att under förhandlingarna i Helsingfors var Olof Palme. 

Palme var under sin tid som statsminister känd för sina uttalanden som kritiserade både 

USA och Sovjetunionen.24 Denna påminnelse av Olof Palme skulle kunna fungera som 

ett historiskt associativt minne när Sverige var mer aktiv i den internationella debatten.  

 

Dispositionella och situationella förklaringar  

 

Vi börjar med de dispositionella förklaringarna. Wallström menar att Rysslands 

agerande har varit direkt farligt för den europeiska och svenska säkerheten. Europas 

gränser ska inte ändras med våld endast utifrån de gemensamma principerna som bland 

annat organisationen OSSE står bakom. Ryssland är ensam med sin uppfattning om 

intressesfärer.  

 

Medan EU står bakom dessa principer så bryter Ryssland mot dem. Annekteringen är en 

”rysk aggression”. Wallström ger en bild av ett själviskt, aggressivt och farligt Ryssland 

som brutit mot internationella bestämmelser genom sitt agerande.  

EU och Sverige som fortfarande följer de gemensamma principerna har därför valt att 

stödja sanktionerna mot Ryssland. Wallström ger också en bild av EU som 

samarbetsvilliga och pragmatiska. De har tillsammans med OSSE jobbat för fred i över 

40 år. Wallström nämner då tre konflikter som Ryssland varit involverade i: Nagorno 

                                                 
24 Nationalencyklopedin, Olof Palme.http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/olof-palme (hämtad 2016-

05-27) 
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Karabach, Transnistrien och Georgien. Här ger hon en subtil påminnelse om att 

Ryssland är aggressiva och inte bara i Ukraina.  

 

 Lena Jonson 

Lena Jonson som bland annat har forskat länge inom rysk politik. Jonsons avhandling 

har titeln ”Sovjetisk utrikesdebatt. Politiken mot Västtyskland. Grupperingar i sovjetisk 

press 1975-1981” Jonson var även bosatt i Moskva 2005 till 2009 där hon arbetade som 

kulturråd vid den svenska ambassaden.25 Dessförinnan har hon även studerat i Moskva. 

Drar sig inte för att dra paralleller till den europeiska historien. Det finns enligt Jonson i 

alla fall vid tidpunkten när artikeln gavs ut, ungefär en vecka efter Vladimir Putins tal i 

Sevastopol, en rädsla att Vladimir Putin ska bli en ny Hitler och lägga stora delar av 

land under sig. Det skulle vara orättvist mot Jonson att hävda att hon själv drar 

slutsatsen att Putin är en ny Hitler. Det som är intressant i sammanhanget är att hon 

faktiskt tar upp Hitler i sin artikel som ett exempel på den rådande rädslan i väst för vad 

Putin ska göra nästa gång.” I detta läge är det naturligt att rösterna blir allt hetsigare 

om hur Väst ska kunna straffa Ryssland och få Putin att förstå att hans beteende inte 

accepteras av det internationella samfundet.” Jag tvivlar inte på Jonsons kunskap inom 

området men det är intressant att se var hon drar parallellerna. Precis som Wallström 

diskuterar hon inte kontextuella problem med ett sådant exempel. Världen såg avsevärt 

annorlunda ut på 1930-talet än vad den gjorde vintern 2014.  

 

Jonsons svar på hur vi nu ska hantera ett mer aggressivt Ryssland är som bekant att vi 

ska vara passiva och låta naturen göra sitt. Eftersom det var en inre splittring som fällde 

Sovjetunionen så kommer samma strategi vara fruktbar 30 år senare. Vi ska låta 

alternativa inhemska politiker frodas på egen hand och Jonson påminner om att Michail 

Gorbatjov kom till makten på detta sätt.  

En analys av Jonsons historiebruk utifrån Vertzbergers perspektiv kan då vara följande. 

Jonson jämför vid tidpunkten för händelserna en rädsla som påminner om situationen 

innan andra världskrigets utbrott. Denna jämförelse är utifrån Vertzbergers perspektiv 

associativ den får läsaren att associera den nuvarande händelsen med en historisk sådan.  

 

När Jonson berättar om Michail Gorbatjovs väg till makten och till slut omdaningen av 

Sovjetunionen är utifrån Vertzberger ett sätt att förutse  hur ett framtida händelseförlopp 

                                                 
25 http://www.ui.se/upl/files/47658.pdf 
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kan ske. Hon nämner att ett liknande passivt förhållningssätt till dagens Ryssland är att 

föredra.  

 

Dispositionella och situationella förklaringar  

Det finns även i denna artikel tendenser till både dispositionella och situationella 

förklaringar. Jonson tar som bekant upp att vi i nuläget är rädda för att Putin ska vara en 

ny Hitler. Det är ändå vad som skulle kunna kallas för demonisering. Putin och 

Ryssland verkar genast genom detta exempel mycket mer hotfulla och makthungriga. 

Inom det ryska samhället finns det stora orättvisor och de ekonomiska klyftorna är 

enorma. Detta resulterar i en frustration som bland annat kanaliseras genom nationalism 

och kan därför förklara det massiva stödet för annekteringen. Ryssland har genom 

annekteringen visat att det är möjligt att genomföra en aggression utan blodutgjutelse. 

Genom att använda ordet ”aggression” får läsaren en bild av Ryssland som aggressivt 26 

Putins agenda är statskonservativ och full med stormaktsparadigm. Ryssland beskrivs 

som ett ekonomiskt ansträngt land med mycket interna problem.  

 

De situationella förklaringarna är inte lika lätta att uttyda. Dock kan ett flertal av de 

dispositionella förklaringarna som tagits upp också förklara händelseförloppet 

situationellt. De har tillsammans skapat en situation som gjort att annekteringen ägt 

rum. Även om Jonson inte uttrycker det rakt ut så påpekar hon att i ett samhälle med 

enorma ekonomiska och sociala problem finns det utrymme för nationalism. 

Nationalismen tog den här gången formen av en aggression mot ett annat land.  

                                                 
26 http://www.svenskaakademien.se/svenska-spraket/svenska-akademiens-ordlista-saol/saol-13-pa-

natet/sok-i-ordlistan se: aggressiv, agression  

http://www.svenskaakademien.se/svenska-spraket/svenska-akademiens-ordlista-saol/saol-13-pa-natet/sok-i-ordlistan
http://www.svenskaakademien.se/svenska-spraket/svenska-akademiens-ordlista-saol/saol-13-pa-natet/sok-i-ordlistan
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4. Avslutande slutsatser  

 
Det finns alltså ett flertal förklaringar till varför Ryssland annekterade Krim vintern 

2014. Vladimir Putin beskriver det som en önskan från Krim att få återförenas med 

Ryssland. Krim har alltid varit en del av Ryssland oavsett vilket imperium eller land 

som det tillhört. Sevastopol är hjältestaden där tusentals ryska soldater ligger begravda 

som ett resultat av alla krig som utkämpats där under historiens lopp. Krim är symbolen 

för Ryssland, Ukrainas och Vitrysslands delade historia. Det var bland annat här som 

allt började.  

Det är på Krim en av Rysslands viktigaste flottbas ligger. När revolutionen på 

Majdantorget i Kiev var ett faktum hotades den ryska minoriteterna på Krim. Ryssland 

skulle inte lämna Krims folk åt nationalisterna, nazisterna och antisemiterna från västra 

Ukraina. Om Ukraina efter revolutionen skulle gå med i NATO skulle hela södra 

Ryssland vara hotat eftersom flottbasen i Sevastopol skulle tillhöra ett NATO-land. 

Ryssland har aldrig velat skiljas från Krim. Nikita Chrusjtjov agerade 1954 på eget 

initiativ, ett populistiskt sådant.  

Margot Wallström och Lena Jonson delar inte Vladimir Putins förklaring. 

Annekteringen är ett brott mot internationell rätt. Ryssland har agerat illegalt och 

själviskt. Det är en aggressiv handling som har satt hela den europeiska säkerheten på 

spel menar Margot Wallström. Rysslands agerande är ett svek mot det internationella 

samfundet. Lena Jonson pekar på interna omständigheter som skvallrar om enorma 

problem. Det är  viktigt att poängtera att inte alla i Ryssland delar Putins 

stormaktsdrömmar och konservatism.  

Sven Hirdman delar i stora drag Vladimir Putins förklaring om Rysslands och Ukrainas 

starka band. Detta starka band består av etnicitet, kultur och historia. Situationen efter 

oroligheterna blev ohållbart för minoriteterna på Krim. De kände sig hotade av ultra-

nationalisterna från västra Ukraina.  

Historiska paralleller och argument utgör huvuddelen av argumenten. Varför Ryssland 

annekterade Krim förklaras av en rad historiska händelser som sträcker sig så tidigt som 

1000-talet till så sent som 1990-talet. Alla texter använder historiska exempel som 

argument utan vidare tolkning av kontext. De använder sig av tillgänglighet för att tolka 

en komplex situation. Denna tillgänglighet tar sig i formen av historia.  
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Det förekommer situationella och dispositionella tendenser i alla texter som har ingått i 

analysen. Dock kan inga slutsatser dras om vilka förklaringar som är i majoritet. Det är 

en blandning av dispositionella och situationella förklaringar som framkommer. Det är 

på grund av den andra sidans tvivelaktiga beteende och karaktär som har framtvingat 

situationen=annekteringen/återföreningen.   

 

Det finns en problematik när vi ska tolka staters beteende även idag. Ingen av texterna 

som har analyserat är förskonade från historiska analogier och paralleller, vissa mer än 

andra men övervikten är ändå slående. Det framkommer inte i någon slags diskussion 

kring kontextuella problem utan historiska erfarenheter används flitigt utan reflektion.  

Ett attributionsteoretiskt tillvägagångssätt är därför fortfarande relevant. Det är viktigt 

att vi alltid har i åtanke för vi som individer tolkar information. Förkunskap, 

erfarenheter, åsikter förändrar och ibland förvränger hur vi uppfattar en händelse. Allt 

det till trots är vi som subjektiva varelser begränsade vi kommer aldrig kunna uppfatta 

”den stora bilden” av en händelse utan att våra sinnen och erfarenheter förvränger.  

Båda sidor har en tendens att beskriva varandra som aggressiva, oförstående och farliga. 

Det framkommer dock vissa nyanseringar i materialet, Lena Jonson försöker 

exempelvis inte skuldbelägga hela Rysslands befolkning för dess utrikespolitik. Sven 

Hirdman försöker nyansera bilden av händelseförloppet och skjuter över skuld på alla 

parter dock anser jag att han misslyckas med detta i sina ordval.  

 

Avslutningsvis anser jag att det fortfarande finns fog att analysera staters beteende 

utifrån attributionsteorin. Detta perspektiv synliggör brister i hur vi tolkar, förklarar och 

drar slutsatser om politiska händelser. Attributionsteorin är också ett effektivt sätt att ta 

reda på vilken validitet som ett argument har.  

 
4.1 Återkoppling till tidigare forskning  

 
När en jämförelse dras med Stefan Höjelids resultat måste en ta i åskådning väsentliga 

skillnader. Det har undersökts ett mindre omfattande material, kontexten är avsevärt 

annorlunda idag än 1991 även ämnesvalet skiljer sig också. Uppsatsen analyserar en 

händelse medan Höjelids avhandling analyserar ett flertal. Höjelids forskning har agerat 

som ett stöd i analysen och tanken har inte varit att försöka att replikera hans 
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tillvägagångssätt. Avhandlingen har snarare hjälpt till att utforma ett relevant 

analysinstrument.  

Men trots dessa skillnader så finns det också likheter. Vi har mer eller mindre valt ett 

liknande teoretiskt ramverk. Intressant är också att Höjelid upptäckte att ett flertal 

dispositionella förklaringar som kan ge grund för situationella. Det är alltså inte svart 

eller vitt utan de två förklaringsmodellerna tenderar att överlappa varandra.  

Resultat av uppsatsen blev dock mycket mer blandat än Höjelids. Det finns en jämvikt 

mellan dispositionella och situationella förklaringar i alla texter som innefattas av 

studien. Höjelids resultat pekade bland annat på att svenska och norska tidningar 

förklarade sovjetiskt agerande på ett dispostionellt sätt medan den finska pressens 

förklaringar var mer balanserad. Resultatet varierade beroende på vilken text jag 

analyserade, detta upptäckte också Höjelid.  

 
4.2 Fortsatt forskning  
 

Ett område som i tidigt stadium upptäcktes som intressant att forska vidare på, är hur 

den svenska riksdagen debatterade frågan. En fortsatt studie skulle då kunna vara att 

göra ett urval av ett antal folkvalda politiker och se om det finns skillnader i deras 

tolkning av staters beteende. Urvalet skulle förslagsvis kunna utgöras av politiker från 

riksdagens 8 partier. Ett annat spår som jag anser skulle vara fruktbart är en 

attributionsteoretisk analys av utländsk media inom ramen av mitt valda ämne skulle 

detta kunna ta formen av rysk media. En annan intressant vinkel skulle vara att 

analysera två utrikespolitiska händelser och se om förklaringar och slutsatser skiljer sig 

beroende på de inblandade staterna.  
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4.3 Sammanfattning  
 

 

Attributionsteorin förklarar varför och hur vi förklarar andras beteende. Vad som har 

framkommit efter en attributionsteoretisk analys av tre debattartiklar och ett politiskt tal 

är förekomsten av historiska exempel och analogier är vanligt även idag. Det är en 

blandning av dispositionella och situationella förklaringar, beskrivningar och slutsatser 

som förekommer i mitt material.  

 

Även fast jag har kallat Jones och Nisbetts förklaringsmodeller för dikotomi så är 

förklaringarna om varför Ryssland annekterade Krim inte enkelspåriga. De svenska 

debattörerna pekar på interna och externa anledningar dessa överlappar ofta varandra. 

Det finns alltså inte helt renodlade dispositionella förklaringar eller situationella.  

 

Jag kan utefter mitt resultat hävda att attributionsteorin fortfarande är relevant för att 

förklara staters beteende. Eftersom aktörerna ofta skyller på ”den andra sidans” dåliga 

karaktär. Vladimir Putin beskriver Nato och USA som expansiva hycklare som inte vill 

kännas vid sin historia. Ryssland beskrivs som farliga och aggressiva. Historia som 

tillgänglig kognitiv tumregel i argumentationen framkommer tydligt i alla texter som 

ingår i analysen.  
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