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Abstract 

This thesis concerns the puzzling question of why Swedish policy makers were surprised by the 
Ukraine crisis, despite multiple warnings being present. It aims to understand what was so 
surprising and to explain the effect of the surprise, the foreign, security, and defense policy U-turn. 
In order to understand this puzzle the thesis uses a framework based on strategic surprise theory 
from the victims perspective and concludes that surprise theory alone cannot explain the effect of 
the Ukraine crisis and thus leaves the research puzzle unanswered. By adding to the theory the 
concept of cognitive vicinity an answer to the research question is brought to light. The surprise lies 
in the realization of worrying similarities, a distinct feeling of proximity, in the circumstances 
surrounding Ukraine and Sweden. It became evident that if it could happen to Ukraine, something 
similar could happen to us.  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

The breach of trust and clashing interests between an increasingly authoritarian Russia 
and the West, with its own complicated interrelationships and problems, is profound and 
cannot be easily mended.  
(Granholm & Malminen 2014:10) 

Det ryska agerandet i Ukraina kan betraktas som belägg för att synen på säkerhet och internationell 
politik i Putins Rysslands skiljer sig markant från hur många andra aktörer, däribland Sverige, ser 
på dessa fenomen. Säkerhet ses som ett nollsummespel där ökad säkerhet för Ryssland ger minskad 
säkerhet för andra. Målet är absolut säkerhet och detta uppnås genom en policy där användandet av 
militära instrument i den ryska intressesfären är både relevanta och normaliserade medel. Om 
operationerna i Ukraina kan sägas vara något nytt kan debatteras, men att det var överraskande för 
de inblandade aktörerna är en ickefråga (Granholm & Malminen 2014:10ff; Norberg et al. 2014:42; 
Persson & Vendil Pallin 2014:25ff). 

För EU:s medlemmar visade utvecklingen i Ukraina på flera svårigheter. Hur ska de 28 
medlemsstaternas respektive utrikespolitiska intressen koordineras så att en snabb och effektiv 
respons blir möjlig? Synen på krig på hemmaplan som en omöjlighet fick under 2014 en törn, 
liksom unionens grund, att genom interdependens skapa fred i Europa, ”What was once written off 
as part of history has returned with a vengeance” (Granholm & Malminen 2014:11). Vilka 
konsekvenserna av Ukrainakrisen blir för det europeiska säkerhetssystemet går inte att uttala sig om 
än, men att den kommer ge effekter ifrågasätter ingen. Ryssland har i och med detta kastat bort 
regelboken och brutit mot de internationella normer som systemet vilar på (Granholm & Malminen 
2014:15). 

När Sveriges dåvarande statsministern Reinfeldt i januari 2014 uttryckte att han hade ”[…] svårt att 
tänka sig något avgörande militärt hot mot någon av Europas länder” (Dalsjö 2015:183) 
representerade det en syn på säkerhetsläget i vårt närområde som har funnits sedan kalla krigets 
slut. En bild där det som hotade hörde ihop med globalisering, terrorism och brottslighet. Det 
svenska försvaret skulle hantera denna breddade hotbild främst genom att delta i internationella 
insatser. De nya hoten dominerade, svensk säkerhet säkrades där borta och hotet från öst var i 
princip avskrivet (Dalsjö 2015:173, 183). När Ryssland två månader senare annekterade en del av 
ukrainskt territorium gjorde den borgerliga regeringen, enligt Dalsjö (2015:183), ”en volte face som 
måste överraskat en del”. Säkerhetsläget ansågs nu betydligt mer osäkert och man gjorde en politisk 
helomvändning. Med Ukraina ändrades bilden av varifrån hotet kommer och osäkerheten upplevdes 
krypa närmare svenskt territorium. Man överraskades av utvecklingen i Ukraina och nu ansågs den 
svenska försvarsförmågan vara värd att prioritera.  

Att studera överraskning 
Att kunna överraska sin motståndare har alltid varit av stor vikt såväl inom krigsvetenskapen som i 
allmänhetens ögon. Få saker är så traumatiska som att bli överraskad när det gäller den egna 
säkerheten. Det är därför inte konstigt att fenomenet överraskning har fascinerat både Sun Tzu och 
Clausewitz, och fortsätter att vara både intressant och relevant inom utrikes- och säkerhetspolitik 
även idag (Levite 1987:ix). 
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King, Keohane och Verba (1994:15) menar att alla samhällsvetenskapliga forskningsprojekt ska 
sträva efter att besvara en fråga som är ”’important’ in the real world”. Och vad har mer 
utomvetenskapligt värde än en i detta nu pågående väpnad konflikt i Europa? En kris som dels sker 
i vår relativa närhet och där svenskar, om än i begränsade antal, har deltagit i striderna (SR 2014), 
och dels även riktar nytt ljus på Rysslands ambitioner och intressen. Ukrainakrisen är även en kris 
som har använts i politiska syften vilket ytterligare ökar dess relevans i dagens kontext. 

1.2 Forskningsproblem 
Forskningsproblemet som presenteras i denna studie är flerdimensionellt. En dimension relaterar till 
själva fallet, Ukrainakrisen. En annan aspekt gäller hur fallet är problematiskt för den valda teorin, 
strategisk överraskning. 

Att man från svensk sida var oförberedd och överraskades av krisen i Ukraina är förbryllande i sig 
eftersom det hade varnats från flera håll att Ryssland kunde komma att agera när länder i dess 
intressesfär närmade sig väst (Blank 2013; Granholm & Malminen 2014:15). Att Rysslands 
utveckling och agerande uppvisade oroande tendenser var inget nytt. Exempelvis varnade den 
amerikanske diplomaten Ronald D. Asmus redan innan kriget i Georgien för att Krim kunde vara 
Rysslands nästa mål, ”Many suspect that Crimea could be the next target if Moscow subjugates 
Georgia and then shifts its sights to Ukraine” (Asmus 2008). Således är det underligt att man från 
svenskt håll överraskades, trots att flertalet varningar fanns. 

Den andra dimensionen berör att fallet Krim är problematisk för själva överraskningsteorin. Teorin 
har främst använts för att förklara krig mellan två aktörer, ofta stater, under en begränsad tidsperiod 
och som därmed formellt avslutats (Christiansson 2014:5; Granholm 2014:5; Levite 1987:5ff; 
Parker & Stern 2002:620). Eftersom Ukrainakrisen varken är avslutad eller rent uttalat en konflikt 
mellan två stater är den ett problemetiskt fall för teorin. Teorin brister i att förklara det valda fallet. 

1.3 Syftesformulering och forskningsmål 
Syftet med studien är att undersöka den svenska reaktionen på Ukrainakrisen. Att förstå den 
överraskning som svenska beslutsfattare upplevde samt förklara utfallet, den utrikes-, försvars- och 
säkerhetspolitiska omsvängningen, utifrån teorin strategisk överraskning. 

Valet av forskningsmål, eller research objective, ska enligt George & Bennett (2005:74ff) utgå från 
ett välformulerat forskningsproblem. Författarna menar att det är det viktigaste steget när en 
forskningsdesign utformas eftersom studiens ändamål krävs för att fokusera de val som senare görs 
gällande exempelvis frågeställning och analysfrågor. Enligt författarnas klassificering kan denna 
studie sägas vara en disciplinerat konfigurativ fallstudie, där en teori används för att utforska och 
förklara ett fall. Den teoriutforskande fallstudien kan också testa en teori mot ett utmanande fall och 
då även ha ett heuristiskt syfte. Teorin som testats kan då utvecklas genom att nya variabler och 
hypoteser genereras induktivt utifrån det undersökta fallet. 

1.4 Frågeställning 
Vad var överraskande med Ukrainakrisen? 
- Vad i krisen stred mot svenska beslutsfattares förväntningar? 
- Var man oförberedd på händelseutvecklingen i Ukraina? 
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- Varför var krisen så upprörande? 

Frågorna kan anses självklara och svaret för enkelt och intuitivt men enligt Christiansson (2014:13) 
är så inte fallet. Eftersom att vara offret för en överraskning ofta ses som ett tecken på svaghet är det 
inget som beslutsfattare förväntas vara öppna med. Då överraskningen kan misstänkas vara dold är 
är svaret på frågeställningen inte så enkelt som det först kan förefalla. 

1.5 Avgränsningar 
Denna uppsats ämnar besvara problemformuleringen och frågeställningen genom att undersöka och 
tolka uttryck, argument och problematiseringar i försvars-, utrikes- och säkerhetspolitiska beslut 
och beslutsunderlag. Studien avgränsas därmed till en viss aktör, svenska beslutsfattare, och till en 
viss tidsperiod, 2003-17. Eftersom studien fokuserar på en specifik händelse, Ukrainakrisen, 
avgränsas den även till ett fall. Materialet består av policydokument i form av utrikesdeklarationer, 
försvarsberedningens rapporter och försvarspropositioner.  

Genom definitionen av Ukrainakrisen som enbart Rysslands annektering av Krim och inblandning i 
konflikten i Östra Ukraina, från Sevastopol till Donetsk, görs en avgränsning till vilka delar av det 
specifika fallet som anses relevanta. 

Studien fokuseras och vägleds av en teoretisk frågeställning och har inte som ambition att ge en 
komplett beskrivning av händelsen. De historiska aspekterna av svensk-ryska relationer och 
bakgrunden till Ukrainakrisen har redogjorts för i tidigare studier och kommer inte i någon större 
omfattning behandlas här.  

2. Teoretiskt ramverk 

2.1 Tidigare forskning  
I följande avsnitt presenteras en kontext för analysverktyget. 

Eriksson (2004:67, 82, 123ff) beskriver hur den svenska säkerhetspolitiska debatten länge präglats 
av en institutionaliserad rädsla där Sovjetunionen och sedermera Ryssland ses som hotet. En hotbild 
är, enligt författaren, ej en objektiv framställning utan filtreras genom psykologiska och 
institutionella mekanismer, kognitiva processer samt yttre händelser. När en hotbild 
institutionaliseras innebär det att just det hotet har en mer eller mindre permanent plats på 
dagordningen och behöver inte dramatiseras genom exempelvis framing för att få uppmärksamhet, 
prioriteras och budgeteras. 

Enligt Holmberg (2015:244ff) medförde Sovjetunionens sönderfall att den tidigare 
institutionaliserade hotbilden från öst inte längre var tillräcklig för att behålla försvarspolitikens 
särskilda ställning på policyarenan. När hotbilden breddades stod man inför nya utmaningar som 
inte kunde bemötas med militära medel. Försvaret förlorade därmed sin särställning och fick 
konkurrera med andra policyområden om legitimitet och resurser. 

Levite (1987:1f) definierar strategisk överraskning som: ”a sudden realization that one has been 
operating on the basis of an erroneous threat perception. It occurs through failure to predict, much 
less anticipate, an acute and immediate foreign threat to the ’vital’ national interests”. I och med 
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definitionen betonas just den strategiska aspekten, att avsändaren måste ha gjort ett medvetet val 
och syftat till att överraska motparten. Enligt den var Ukraina den aktör som skulle överraskas av 
Rysslands agerande och den överraskning som svenska beslutsfattare upplevde varken strategisk 
eller relevant. Det här är ett av flera problem med både Levites och flertalet andra författares 
tolkning av överraskningsteorin. En återkommande lucka i den tidigare forskningen är att den 
förutsätter att endast mottagaren, den som blir direkt överraskad, är intressant att studera. Den 
positionen i förhållande till överraskningsfenomenet begränsar forskningen och leder till att 
förståelsen för strategisk överraskning blir otillräcklig. Speciellt eftersom, som nämnts tidigare, 
dagens konflikter sällan ser ut som de kriser och krig som teorin ursprungligen användes för att 
förklara. Ett tydligt exempel är terrorism, en kris som inte följer de kriterier som många författare 
ställer upp för överraskningsteorin. Om kontexten för överraskning har förändrats och 
överraskningsteorin inte kan anpassas blir teorin alltför trubbig för att vara användbar.  

Levite (1987:21f) nämner hur ett problem inom forskningen har varit operationalisering av 
överraskningsteorin. Att endast ställa upp kriteriet ”being caught unprepared by a major foreign 
initiative” ger enligt författaren en operationalisering som är både för bred och för smal. För bred är 
den eftersom den genom villkoret oförberedd även tar in fall som egentligen inte är exempel på 
strategisk överraskning. Detta eftersom överraskning inte är synonymt med att vara oförberedd. För 
smal är den för att den exkluderar fall där strategisk överraskning inte sker hos en mottagare som är 
oförberedd. Av någon anledning, intuition, slump eller tur lyckas mottagaren i sådana fall motverka 
motståndarens initiativ och undviker överraskning. Levites lösning är att dela in 
överraskningsfenomenet i två delar: (1) överraskad men inte nödvändigtvis oförberedd 
och (2) ej överraskad men inte nödvändigtvis förberedd. Ytterligare problem med den existerande 
forskning har varit metodologiska svagheter. Enfallsstudier medför begränsningar i att generalisera 
kring överraskningsfenomemet och den utbredda användningen av andrahandskällor är 
problematisk. 

Ytterligare relevant forskning är Wohlstetters Warning and Decision (1962) där Pearl Harbor-
katastrofen undersöks utifrån teorin strategisk överraskning. Den stora frågan som författaren 
försöker bringa klarhet i är vad det var som gjorde att amerikanska beslutsfattare var dåligt 
förberedda på en attack trots att flertalet varningar fanns. Enligt Wohlstetter (1962:386ff) kan denna 
komplexa fråga besvaras med att diskrepansen mellan att det (1) existerar information om varningar 
i systemet; (2) att uppfatta informationen som varningar och att (3) faktiskt reagera på dem, ibland 
är för stora och påverkade av irrelevanta störningar, noise, för att aktören ska agera.  
”The possibility of such surprise at any time lies in the conditions of human perception and stems 
from uncertainties so basic that they are not likely to be eliminated, though they might be 
reduced” (Wohlstetter 1962:397). Enligt författaren är det således våra kognitiva begränsningar som 
ger upphov till det ovan nämnda glappet och som är grunden till att vi ibland blir överraskade. 

Betts (1980:557) betonar det problematiska med att agera rätt på varningar. Att endast agera är 
ibland inte tillräckligt, att agera rätt blir avgörande, och vad som är rätt reaktion klargörs inte förrän 
efteråt. Att ta med från Betts resonemang är att överraskningsfenomenet är så komplext att en 
absolut och definitiv definition, överraskad eller ej och rätt eller fel reaktion, blir en väldig 
förenkling. 

”We see man not as a cold fish, but as a warm-blooded mammal, not as a rational calculator always 
ready to work out the best solution but as a reluctant decision maker - beset by conflict, doubts and 
worry, struggling with incongruous longings, antipathies, and loyalties” (Janis & Mann 1977:179f). 
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Beslutsfattare är människor och människor är inte fullständigt rationella. Frågan är således inte om 
kognitiva processer påverkar beslutsfattare, frågan är hur. Det är därför relevant i studier av 
policyfiaskon och överraskningar att även ta hänsyn till psykologiska faktorer i form av kognition. 

En central del av det som leder fram till att en aktör blir överraskad är informationshantering. Hur 
varningar hanteras, om dessa reagerades på och isåfall om reaktionen var den rätta. Dessa är 
centrala frågor som Vertzberger (1990:2ff) intresserar sig för. Centralt för informationshantering är 
enligt honom de kognitiva processer som påverkar hur människor uppfattar information i en viss tid 
och en viss kontext. Detta sker genom att kognitiva konstruktioner, exempelvis värderingar och 
stereotyper, appliceras på information och används för att passa in den i ramar och uppfattningar 
som speglar beslutsfattarens kognitiva strukturer (Vertzberger 1990:345f). Karaktären hos de 
kognitiva processer som påverkar informationshantering medför att det inte kommer att finnas en 
entydig bild av verkligheten, det går inte att komma ifrån en skillnad mellan den verkliga och den 
psykologiska miljön. All informationshantering påverkas av kognitiva biaser och den bild av 
information eller varningar som påverkar beslut kommer att vara beslutsfattarens egen (Vertzberger 
1990:35ff). 

Parker & Stern har undersökt flera kriser utifrån överraskningsteorin, däribland 11 september-
attackerna. De menar att trots att händelsen chockade och överraskade en hel värld är det viktigt att 
betona att terroristernas motiv och tillvägagångssätt var välkända. Flera högt uppsatta tjänstemän 
var medvetna om hotet men lyckades inte få andra att reagera och ta varningarna på allvar (Parker 
& Stern 2002:601f). Enligt författarna är kognitiva processer en avgörande faktor i det som leder 
fram till att en aktör överraskas. Kognitiv psykologi fokuserar på hur vi uppfattar och tolkar vår 
omgivning. Eftersom den mänskliga hjärnan är begränsad vad gäller informationshantering kommer 
människor använda sig av kognitiva genvägar som påverkar både uppfattning och tolkning (Parker 
& Stern 2002:605). Själva fenomenet överraskning är enligt författarna svårt att operationalisera då 
det lätt blir en förenkling av de processer som leder fram till en överraskning; en enskild teori kan 
inte fånga komplexiteten. De föreslår istället att fenomenet överraskning undersöks ur tre 
perspektiv: ett psykologiskt, ett byråkratiskt-organisatoriskt samt ett agenda-politiskt, som kan 
fånga mer av de komplexa processer som leder fram till överraskningen. Detta för att kunna 
applicera en relativt simpel teori på en komplex process, i jämförelse med den komplexitet som 
verkliga kriser innebär (Parker & Stern 2005:304). 

Christiansson (2014:21f) använder en definition ur offrets perspektiv och definierar överraskning 
som ”an act or development has taken place contrary to the expectations of actors and/or institutions 
on a strategic level or scale”. Trots att han håller med Levite om att oberedskap inte är synonymt 
med överraskning kritiserar han Levites operationalisering med att den är för simpel. Verkligheten 
är för komplex för att den ska kunna delas in i överraskad eller icke överraskad, redo eller ej. 
Christianssons operationalisering av teorin är inspirerad av Parker och Sterns (2002; 2005) tre 
perspektiv där syftet med indelningen är att fånga mekanismerna bakom att en aktör inte agerar på 
varningar om en potentiell attack som sedan leder till överraskning. Christiansson har undersökt 
Ukrainakrisen som en strategisk överraskning för EU och en undersökning med samma upplägg fast 
med Sverige som den överraskade aktören skulle troligtvis leda till en liknande slutsats. Därför 
bedöms Parker & Sterns tre förklaringsmodeller inte vara intressanta för studien i fråga och kommer 
inte användas för att besvara frågeställningen och syftet. 
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Det som diskuteras i tidigare forskning är intressant som en bakgrund till överraskningsfenomenet. 
För att fokusera studien och uppfylla dess syfte kommer analysen dock utgå från en specifik aspekt 
och definition av överraskningsteorin. Denna positionering presenteras i kommande avsnitt. 
2.2 Teori 
För att besvara studiens frågeställning krävs en teori som kan användas för att avgöra vad som var 
överraskande med Ukrainakrisen. För att undersöka det kommer Kams definition av 
överraskningsfenomenet att användas. 

Kam (1988:2, 8f) undersöker strategisk överraskning ur offrets perspektiv och menar att en 
överraskning är mer än bara en konsekvens av undermålig hantering av information. Han kritiserar 
därmed en stor del av den tidigare forskningen med att den endast fokuserar på en viss del av 
överraskningsfenomenet. Endast en förklaring, failure of intelligence, kan enligt honom inte 
förklara något så komplext som en överraskning. Han försöker med sin tolkning av teorin att ta ett 
helhetsgrepp om själva konceptet överraskning. Konceptet består av tre delar,  
(1) En överraskningsattack är en militär handling som inte går i linje med offrets förväntningar och 

antaganden.  
(2) En överraskning innebär ett misslyckande i att agera på varningar. 
(3) Överraskningsattacken blottar offrets förmåga, eller oförmåga, att möta överraskningen och 

hantera dess konsekvenser.  
  
De tre delarna är sammankopplade och interdependenta. Huruvida offret tog till vara på varningar 
är beroende av vilka förväntningar om eventuella hot som aktören hade och hur samma aktör lyckas 
svara med en motreaktion på överraskningsattacken relaterar direkt till hur varningar hanteras. Har 
varningen fått gehör inom organisationen är aktören bättre förberedd för att svara på en attack. 

Kams tolkning sätter fingret på ett problem och en forskningslucka som även nämns i föregående 
avsnitt. Majoriteten av den tidigare forskningen fokuserar endast på den aktören som genomför 
överraskningsattacken och den som direkt blir överraskad. En eventuell tredje part är då inte 
intressant. Eftersom Kams operationalisering av överraskningskonceptet som presenteras ovan i 
form av de olika stegen är anpassad efter att överraskningen riktas mot just en aktör är den inte 
direkt applicerbar på en tredje part. Därmed går den inte att använda på Sverige som indirekt 
överraskad av Ryssland utan måste modifieras. Detta görs i avsnitt 3.2.1. 

Kam definierar strategisk överraskning som: 
an act or development has taken place contrary to our expectations, thus proving our 
assumptions to be ill founded. Then too a surprise comes without warning, catching us 
unprepared; hence our inadequate response. Finally the sudden happening provokes our 
emotions, which, when strong enough, may throw us off balance, at least for a while.  
(Kam 1988:7) 

En händelse måste enligt författaren uppfylla alla tre kriterier för att den ska sägas vara en strategisk 
överraskning ur offrets perspektiv. 

Kam (1988:10f) diskuterar människors förhållande till risk och varning och menar att vi sällan är 
objektiva och rationella inför katastrofer och omvälvande händelser. Speciellt viktigt är upplevelsen 
av hur den berörda aktören ser på den egna förmågan att kunna reagera och vidta motåtgärder. 
Upplever man att det inte finns så mycket man skulle kunna göra vid en eventuell attack tenderar 
man att också uppleva risken för en sådan händelse som liten. Skattningen av den egna förmågan 
till motattack eller reaktion medför en likgiltighet inför risken att en sådan händelse skulle ske och 
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man blir då mindre känslig och mottaglig för information och varningar. Detta kopplar Kam 
(1988:89) till vår benägenhet att hålla fast vid föreställningar och uppfattningar som hjälper oss att 
sålla i och tyda information. Har vi en gång etablerat vissa bilder, övertygelser och tolkningsramar i 
våra kognitiva strukturer kommer de att vara avgörande i tolkningen av ny information. Den nya 
informationen kommer att verka trovärdig om den går i linje med de strukturer som redan finns. 
Varningar och bevis som går emot de trögrörliga ramarna och bilderna av hur det borde vara 
riskerar att förkastas. Just detta är centralt för möjligheten att förutse en överraskningsattack då det 
ingår i själva definitionen av en överraskning att det ska gå emot förväntningar om vad vi tror ska 
hända. Kam (1988:12) betonar även hur en aktör som tidigare överraskats är mer benägen att 
förvänta sig ytterligare attacker. Erfarenheter och minnen påverkar följaktligen hur man upplever 
risken att något liknande skulle ske i framtiden. Den här delen av överraskningsteorin faller tillbaka 
på problemet med en stor del av den tidigare forskningen, den fokuserar endast på den aktören som 
överraskas direkt och ignorerar tredje part. Även Kams tolkning av teorin går därmed att kritisera 
utifrån att den endast fokuserar på den överraskande och den överraskade aktören och inte lägger 
någon vikt vid att förklara överraskning när det sker indirekt. Som tidigare nämnts leder det till att 
teorin tenderar att bli för trubbig för att egentligen säga något. Jag hävdar dock att det är både 
intressant och relevant att studera överraskning hos en tredje part. Verkligheten följer sällan bokens 
kategorisering och för att kunna undersöka dagens överraskningar, kriser som påverkar oss, behöver 
teorin breddas. Ukrainakrisen som är ett exempel på en kris som är både aktuell och relevant att 
studera, men som är för komplex för Kams överraskningsbegrepp. Enligt mig representerar 
Ukrainakrisen då ett kritiskt fall för teorin, kan inte teorin fånga överraskningen och bidra till en 
större förståelse för dagens kriser tjänar den inte mycket till. 

Enligt Kam (1988:85ff) är bias i kognitiva processer den avgörande faktorn bakom att strategisk 
överraskning upprepar sig. De övertygelser, teorier, antaganden, attityder och förväntningar som 
existerar inom våra kognitiva strukturer är avgörande för att vi ska kunna göra vår komplexa 
omvärld begriplig. Vår metod för att förstå den, de verktyg som vi använder för att förenkla och 
tolka den, är dock också grunden till att det ibland går fel och att vi då riskerar att överraskas. Kams 
resonemang om riskperception och en aktörs förhållande till hot är relevant eftersom det relaterar 
till varför man blir just överraskad. 

2.3 Centralt begrepp 
Överraskning 
Begreppet överraskning utgår i denna studie från Kams resonemang och definieras som en händelse 
som: 
(1) går emot den utsatte aktörens förväntningar och antaganden;  
(2) fångar aktören när den är oförberedd vilket hämmar dess förmåga till motreaktion; 
(3) påverkar aktörens känslor.  
Alla kriterier måste uppfyllas för att en överraskning ska kunna sägas skett. Det första kriteriet, 
gällande offrets förväntningar, delas in i fyra aspekter (Kam 1988: 20). En händelse kan utmana 
aktörens antaganden på fyra sätt: 
(1) om en attack kommer ske;  
(2) när;  
(3) var;  
(4) hur attacken genomförs. 
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3. Metod 

3.1 Design 
För att besvara uppsatsens frågeställning krävs information som ger insyn i beslutsfattarnas 
kognitiva processer innan beslut om den politiska helomvändningen togs. Då processerna inte är 
explicit uttalade kommer metoden att användas för att undersöka och uttolka indirekta uttryck för 
överraskning och hot. 

Ett tillvägagångssätt för att komma åt implicita uttryck för överraskning, hot och närhet är att 
analysera de argument, problematiseringar och trender som uttrycks genom begrepp. Den typen av 
textanalys, begreppsanalys, används för att ge nya perspektiv på just begrepp genom ifrågasättande 
av fenomen som tidigare ansetts självklara och givna. Språket antas bära på en historia och en 
vidare innebörd än bara ordens definitioner (Kurunmäki 2012:178ff, 214f).  

Eftersom fallet Ukrainakrisen är problematiskt för överraskningsteorin krävs en metod som kan 
undersöka hur väl en teori kan förklara ett utfall. Ett lämpligt verktyg är kongruensmetoden (George 
& Bennett 2005:181f). Kongruensmetoden testar en teoris förklaringskraft utifrån hur väl den kan 
förutse utfallet i den beroende variabeln utifrån den oberoende. Således är avsikten att testa om 
teorin kan förklara utfallet, kongruensen eller likformigheten i hur väl teorins hypotes om ett utfall 
stämmer överens med de observerade effekterna i ett specifikt fall. Om utfallet stämmer överens 
med det resultat som förväntades utifrån teorin finns belägg för att tala om en kausal relation. De 
hypoteser som ställs upp enligt kongruensmetoden utmynnar i analysfrågor som appliceras på 
materialet. Analysfrågorna kommer ur teorins centrala begrepp och syftar till att fånga indikatorer 
för teorins antaganden om ett utfall. Kongruensmetoden används också för att tydliggöra och 
konkretisera forskningsdesignen så att studien ska kunna upprepas och därigenom höja 
reliabiliteten. Ytterligare ett argument för att formulera hypoteser om ett möjligt utfall, och därmed 
även ett argument för kongruensmetoden, är att det minskar risken för dataanpassning av studien 
(Esaiasson 2012:113f). 

Ytterligare en möjlig metod är diskursanalys som används för att kritiskt granska en text där språket 
inte bara ses som förmedlare av mening utan som en faktor som påverkar och formar verkligheten 
(Esaiasson 2012:211). Diskursanalys väljs dock bort, dels för att överraskningsteorin är kognitiv-
institutionell och ej gjord för diskurs men även för att det som är intressant för studiens syfte är hur 
en konstruerad hotbild vänds upp och ner till följd av externa händelser. Den diskursiva sanningen 
krockar med en ofrånkomlig verklighet och vad diskursen säger är då uppenbarligen inte relevant. 

Sammanfattningsvis kommer begreppsanalys att användas för att uttolka trender och 
problematiseringar kring överraskning, säkerhet, hot och närområde. George & Bennetts 
kongruensmetod används för att testa överraskningsteorins förklaringskraft för ett utmanande fall. 
Genom kongruensmetoden ställs teorins hypoteser om ett förväntat utfall till materialet i form av 
strukturerade analysfrågor. 

3.2 Operationalisering 
I operationaliseringen formuleras det analysverktyg som i analysdelen appliceras på materialet. 
Analysfrågorna ska fånga indikatorer för teorins centrala begrepp, överraskning, och används för att 
besvara frågeställningen. En tydlig analysmodell som kopplar ihop material med teori är av stor vikt 
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i strävan mot både inferens och evidens, att studien ska leda till slutsatser som inte bara säger något 
utan också har stöd i empirin. 

Studien kommer att sträva efter målsättningen om både god reliabilitet och validitet. En 
frågeställning och ett material som kräver tolkning bedöms vara positivt för validiteten då 
analysverktyget i högre grad kan anpassas till materialet så att studien faktiskt undersöker det den 
syftar till. Tolkningsgraden innebär dock att målet om god reliabilitet blir svårare att uppnå. Genom 
en välformulerad och konsekvent efterlevd forskningsdesign kan dock graden av reliabilitet höjas.  

3.2.1 Analysinstrument 
Enligt kongruensmetoden kan en teoris giltighet testas genom att utifrån teorins förklaringsfaktorer 
formulera hypoteser som ger en förutsägelse om ett utfall. Det hypotetiska utfallet ställs mot det 
faktiska utfallet som empiriskt observerats i fallet. I denna studie kommer analysfrågorna att 
fungera som kongruenstestande hypoteser. 

Analysinstrumentet tar formen av analysfrågor som kopplar samman frågeställningen med 
tillhörande underfrågor och teorin genom de centrala begreppen. De utgår från teorins antaganden 
om hur utfallet överraskning gestaltas i empirin och följer därmed kongruensmetodens logik. Alla 
frågor kommer troligtvis inte besvaras för respektive policydokument men sammantaget syftar 
analysfrågorna till att i stort uppfylla studiens syfte. 

1. Gick Ukrainakrisen mot svenska beslutsfattares förväntningar (om hur stater bör agera)? Gick 
händelsen emot förväntningarna gällande: 

- om/att en stat skulle agera som Ryssland gjorde? 
- när, tidpunkten för Rysslands aggression mot Ukraina? 
- vart eller mot vem Rysslands aggressioner riktades? Var det mottagaren för aggressionerna 

som var förvånande?  
- hur Ryssland agerade? Var tillvägagångssättet eller argumenten för agerandet förvånande? 

2. Fångade Ukrainakrisen svenska beslutsfattare oförberedda? 
- Indikatorer är uttryck för varningar om hur Ryssland skulle kunna komma att agera. 

3. Påverkade Ukrainakrisen svenska beslutsfattares känslor? 
- Indikatorer för påverkade känslor är explicita känslouttryck, exempelvis ”Vi känner…” eller 

nämnandet av olika känslor, exempelvis ”oro”. 

4. Vad var överraskningen? Kommer troligtvis att indikeras implicit eftersom en överraskning inte 
är något man vill skylta med. 

För komplettering och modifiering av överraskningsdefinitionen. Min tolkning av faktorer som är 
relevanta för analysen men som överraskningsteorin inte nämner: 
5. Vad var hotet? 
- Namnges aktörer eller framställs abstrakta fenomen som hot? Indikatorer för frågan är 

beskrivningar av hot eller hotbilder. 
- Hur beskrivs Ryssland? 

6. Var säkrades svensk säkerhet? 
- På svenskt territorium eller längre bort? Vad säger man att myndigheterna ska fokusera på? 
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3.3 Material 
Materialurvalet baseras till stor del på de avgränsningar som presenterades i avsnitt 1.5 men även 
teorin och de centrala begreppen förutsätter ett visst material. Att ett visst material i princip blir 
givet utifrån den valda teorin går i linje med Teorell & Svenssons (2007:266f) principer för 
strategiskt urval vid intensiva undersökningar. 

Materialet som analyseras består av policydokument och instruktioner till myndigheter från innan 
samt under Ukrainakrisen. Sex utrikesdeklarationer (år 2012-17), tre försvarspropositioner (år 
2004-15) samt sex rapporter från försvarsberedningen (år 2003-17). Försvarsberedningens rapport 
från 2008 väljs bort eftersom den utgår från omvärldsanalysen som presenteras i rapporten från året 
innan och tillför därmed inget nytt. Tidsperioden väljs eftersom material från åren innan krisen, 
2003-13, ger en kontext till överraskningen och en bakgrund till synen på hot och säkerhet som är 
relevant för att undersöka vad det var som var så överraskande med Ukrainakrisen. Åren 2014-17 är 
av betydelse eftersom tidsperioden dels inrymmer det år som krisen skedde, men även då 
efterföljande policydokument är en produkt av händelseutvecklingen i Ukraina, den överraskande 
händelsen, och är därmed intressanta att studera. 

En försvarsproposition är ett förslag om beslut i försvars- och säkerhetspolitiska frågor som 
regeringen lägger fram för riksdagen. Utrikesdeklarationen läggs fram i februari varje år av 
utrikesministern och det är där som utrikespolitikens omfattning och mål fastslås. 
Försvarsberedningen är ett forum där regeringen och representanter för riksdagspartierna 
tillsammans kan samråda kring försvars- och säkerhetspolitiken. Beredningens rapporter är ett av 
flera underlag som regeringen utgår från när förslagen till försvarspolitiska inriktningar författas. 
Därför är beredningens bild intressant trots att de inte själva är beslutsfattare. 

Materialet ska fånga överraskningen och synen på hoten mot den svenska säkerheten. På grund av 
att det kan anses genant att bli överraskad, är det möjligt att beslutsfattare inte är öppna med uttryck 
för överraskning. Därmed krävs metodologiska avvägningar, som diskuteras i avsnitt 3.1 för att 
uttolka de implicit formulerade uttrycken för överraskning ur materialet. 

3.3.1 Källkritik 
Enligt teorin om kognitiv dissonans tenderar människor att vara mer mottagliga för källmaterial 
som går i linje med det personen redan tror. Alltså finns det en risk att forskaren i urvalsprocessen i 
högre grad väljer sitt material utifrån huruvida dess innebörd stämmer med personens redan 
etablerade syn på frågan (George & Bennett 2005:99). Därmed är det viktigt att 
materialinsamlingen inte görs parallellt med analysen och att strategin för urvalet tydliggörs i 
forskningsdesignen. Materialinsamlingen i denna studie gjordes genom en sökning efter respektive 
kategori policydokument på regeringskansliets hemsida, regeringen.se. Sökorden var 
försvarsproposition; utrikesdeklaration samt försvarsberedningens rapport. För rapporterna 
avgränsades sökningen ytterligare genom en filtrering på innehållstypen Departementsserien och 
promemorior. 

Både en styrka och en svaghet med olika typer av textanalys är den vikt som läggs på tolkning. 
Styrkan ligger i att forskaren genom tolkning kan komma åt aspekter av materialet som annars vore 
dolda för betraktaren. Men tolkningen innebär även en möjlig svaghet. Textmaterialets sändare har 
genom policydokumenten som analyseras i denna studie försökt förmedla en innebörd i texten. När 
den innebörden sedan tolkas av den som genomför analysen, av mig, kommer min tolkning 
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påverkas av den förförståelse jag har och den kontext som analysen görs i. Det finns ingen 
objektivitet i tolkningen, men det betyder inte att forskningen ska acceptera det och ge efter för 
subjektiviteten. Ett mål som god forskning ska sträva efter är just objektivitet och även om i den 
inte fullt ut går att nå kan denna insikt leda till en större medvetenhet om forskarens roll i de 
tolkningar som görs. Eftersom allt material är på svenska görs ett antagande om att 
språkförbistringar inte ligger till grund för eventuella tolkningsfel. 

Inom all empirisk forskning, och då även den samhällsvetenskapliga, finns ett krav på att de 
påståenden som görs och de slutsatser som dras ska beläggas med källor, vilket ställer höga krav på 
att det material som studien vilar på är tillförlitligt. I följande avsnitt förs en diskussion angående 
det material som analysen baseras på och hur det förhåller sig till de källkritiska kriterierna (Teorell 
& Svensson 2007:104ff). 

Allt material är primärkällor och är insamlat ur samma arkiv på regeringskansliets hemsida. 
Eftersom det material som jag ämnar undersöka är av typen officiella, svenska policydokument 
hävdar jag att dess äkthet kan antas vara hög. Då studien syftar till att undersöka problematiseringar 
och argument krävs en diskussion kring källmaterialets tendens eller snedvridning. En eventuell 
vinkling i materialet bedöms dock i denna studie inte vara ett problem utan istället en förutsättning 
då det är just den svenska synen i försvars-, säkerhets- och utrikesfrågor som är intressant. En mer 
problematisk kategori empiri är den som i studien används som bakgrund, beskrivningar av 
Ukrainakrisen. Eftersom konflikten präglats av att flertalet aktörer har manipulerat information i 
propagandasyften kan beskrivningar av händelseförlopp och liknande misstänkas vara påverkade av 
en viss tendens. Då det inte är händelseförloppet i sig som ligger i undersökningens fokus utan hur 
Ukrainakrisen påverkar svensk politik bedöms en viss grad av tendens inte snedvrida studiens 
resultat. 

4. Analys 

4.1 Fallbeskrivning 
Nedan ges en översiktlig beskrivning av Ukrainakrisen för att sätta analysen i en kontext. För en 
mer utförlig beskrivning av händelseförloppet se Black et al. (2016). 

När Ukraina och ytterligare partnerskapsländer med historiska band till Ryssland i november 2013 
skulle skriva under ett associationsavtal med EU, använde sig Ryssland av sanktioner och hot om 
avbrutna gasleveranser för att sätta press på sina grannar och få dem att istället för att närma sig väst 
gå med i ryska alternativsamarbeten. Att både Armenien och Ukraina avstod från att signera avtalet 
sågs från ryskt håll till en början som en seger. De upplevda framgångarna fick sedan en bitter 
eftersmak när den ukrainske presidenten Janukovitjs eftergifter mot Ryssland blev startskottet för de 
protester, Euromaidan, som inledde krisen i Ukraina (Larsen 2014:8f). 

Protesterna var som mest våldsamma i februari 2014 och kulminerade i avsättandet av presidenten 
som flydde och med rysk hjälp hamnade i Moskva. Utvecklingen i Ukraina satte skräck i Ryssland 
där man hade förväntat sig att krisen var över när Ukraina inte skrev under associationsavtalet med 
EU. Nu hade den EU-vänliga oppositionen övertagit makten och från ryskt håll oroade man sig nu 
för att Ukraina skulle lämna den ryska intressesfären och att Ryssland skulle förlora sin buffertzon 
mot väst och Nato. 
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Natten mellan den 27:e och 28:e februari 2014 dök soldater utan nationalitetsbeteckning upp på 
Krim och ockuperade officiella byggnader och flygplatser. Dessa små gröna män misstänktes då 
vara ryska specialförband vilket senare bekräftades. När det ryska parlamentet några dagar senare 
officiellt gav presidenten tillåtelse att inleda militära operationer i Ukraina med syfte att skydda 
ryska minoriteter möttes det ryska agerandet med ytterst lite motstånd från ukrainskt håll. Krim 
annekterades officiellt den 18:e mars efter att en folkomröstning hållits två dagar tidigare där 
väljarna gav sitt stöd till att återinsluta Krim i den Ryska federationen. Inom ett par veckor hade 
Ukraina förlorat ett landområde på 25 000 kvadratkilometer, två miljoner av sina medborgare samt 
alla de 193 militärbaserna på halvön. Landets obefintliga motreaktion på den ryska aggressionen på 
Krim gav fog för frågan om Ukraina hade vare sig viljan eller förmågan att med militära medel 
försvara sitt territorium och sina medborgare. Även andra delar av landet drabbades av spänningar 
och våld. I Donbassregionen i landets östra delar utbröt ett regelrätt krig mellan pro-ryska 
grupperingar, med förmodat stöd från den ryska staten, och den ukrainska armén. Den konflikten 
pågår än idag år 2018 (Hedenskog 2014:21f; ICB u.å.). 

4.2 Besvarade analysfrågor 

4.2.1 Innan Georgienkriget 
- 2003: (a) Försvarsberedningens rapport 
- 2004-05: (b) Försvarsproposition 
- 2007: (c) Försvarsberedningens rapport 
Observera att materialet är från flera år innan Ukrainakrisen och tecken på en överraskning bör då 
inte finnas. Däremot är det av stor vikt för att bygga upp en bild av hur hotbilder och 
problematiseringar kring utvecklingen i Ryssland sett ut under de senaste 15 åren. Således kommer 
analysen av materialet från innan Ukrainakrisen att fokuseras på frågorna om hotbilder och säkerhet 
och mindre vikt läggs vid frågorna som relaterar till överraskningsdefinitionen av anledningen att 
den för studien relevanta överraskningen inte har skett än. 

2003 
Överraskning (a): 
Försvarsberedningen uttrycker 2003 förväntningar och antaganden om rysk politisk utveckling som 
positiv och ryskt agerande som allt mer förutsägbart. Beredningen gör bedömningen att en militär 
konflikt med Ryssland och en annan stat inte är trolig. Dessa antaganden visar sig vara felaktiga i 
och med kriserna först i Georgien och sedan i Ukraina i beaktande. Beredningen gör bedömningen 
år 2003 att en militär konflikt mellan Ryssland och en annan stat inte är trolig (Ds 2003:8:155, 207). 

EU:s utvidgning österut är dock generellt sett okontroversiell ur ett ryskt perspektiv.  
(Ds 2003:8:122) 

Beredningen uttrycker antaganden om att EU:s utvidgning österut är okontroversiell ur ett ryskt 
perspektiv. Ett Ryssland som betonar vikten av samarbete för att gynna den egna ekonomiska 
utvecklingen borde se fördelarna med ett mer aktivt EU i dess närhet. Detta bäddar för en 
överraskning eftersom det etablerar ett antagande om att Ryssland kommer att se positivt på EU:s 
ökade inflytande i dess närområde. 

För båda länderna är de nära ekonomiska banden av mycket stor vikt, och ömsesidiga 
beroenden föreligger inom flera olika områden.  
(Ds 2003:8:176) 
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Bilden som ges är att relationerna mellan Ukraina och Ryssland har förbättrats sedan 
Sovjetunionens upplösning. Relationen bygger till stor del på samarbete kring ekonomiska intressen 
där Ryssland har intressen i Ukraina eftersom Ukraina är ett transitland för rysk gas till Europa och 
Ukraina är beroende av rysk energi. I rapporten uttrycks ett antagande om att ett ömsesidigt 
beroende kommer att leda till förbättrade relationer och ökat samarbete. Man nämner inte någon 
risk för att intressen som Ryssland har i Ukraina eventuellt skulle utgöra incitament för aggression. 
Detta antagande visar sig senare vara felaktigt i och med Rysslands agerande i Ukraina. 

Men spänningarna i relationen till Georgien är oroande.  
(Ds 2003:8:207) 

Rapporten uttrycker dock en begynnande oro för spänningarna mellan Ryssland och Georgien. 
Ryssland visar redan 2003 tendenser till att använda argumentet att man har rätt att agera utanför 
ryskt territorium för att skydda den egna säkerheten. Oron kring Georgien kan ses som en varning 
inför framtida ryskt agerande. 

Hot och säkerhet (a): 

För framtiden är det tydligare än någonsin att säkerhet är mer än avsaknad av militära 
konflikter.  
(Ds 2003:8:26)  

Hotbilden som uttrycks är bred och beredningen slår fast att ett militärt angrepp på Sverige är 
osannolikt de kommande tio åren. Hoten som presenteras är gränsöverskridande och icke-
traditionella och bemöts genom samverkan med andra där de uppstår, alltså inte i Sveriges direkta 
närområde. En ny hotbild ställer nya krav på Försvarsmaktens organisation. Terrorattackerna mot 
USA i september 2001 ses i rapporten som ett tecken på att framtidens hot är av en annan karaktär, 
hotbilden är bredare än förut vilket har konsekvenser för svensk säkerhetspolitik (Ds 2003:8:22, 
28).  

I takt med att Ryssland har stabiliserats har förutsägbarheten kring Rysslands agerande i 
framför allt utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska frågor ökat.  
(Ds 2003:8:17) 

Synen på Ryssland är positiv. Man betonar den ryska viljan att samarbeta för att på så sätt gynna 
landet ekonomiskt. Ett mer förutsägbart Ryssland ger ett säkrare närområde. Genom samarbete i en 
gemensam intressesfär kommer alla parter, både Ryssland och väst, att påverkas i rätt riktning. 

2004-05 
Överraskning (b): 

I ett långsiktigt perspektiv bedömer regeringen att den grundläggande positiva 
säkerhetspolitiska situationen för Sverige fortsatt kommer att befästas och utvecklas.  
(Prop 2004/05:5:24) 

Att ett land i vår närhet, en granne, skulle kunna agera som Ryssland gjorde i Ukraina tolkas helt gå 
emot den bild av utvecklingen i Sveriges närområde som förmedlas i försvarspropositionen 04-05. 
Således uttrycker regeringen antaganden gällande hur stater bör agera som Ryssland stred emot i 
och med Ukrainakrisen. 
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Hot och säkerhet (b): 

De nya transnationella hoten och konflikterna får konsekvenser även för oss. Såväl Sverige 
som övriga Europa står inför nya hot som är mer diversifierade, mindre synliga och 
mindre förutsebara.  
(Prop 2004/05:5:13)  

Hoten som beskrivs i propositionen är globala och gränsöverskridande och ställer nya krav på 
Försvarsmakten. Hotbildens komplexitet gör att de kräver samverkan. Kännetecknande för 
propositionen är att den dominerande hotbilden inte sägs utgå från traditionella aktörer och 
namnges heller ej. 

Synen på Rysslands utrikespolitiska utveckling är positiv, man förväntar sig att utvecklingen 
kommer att fortsätta i samma riktning mot ytterligare samarbete och utbyte. Beskrivningen av den 
inrikespolitiska utvecklingen är mer negativ och uppvisar oroande tendenser (Prop 2004/05:5:19). 

Svensk säkerhet stärks genom Försvarsmaktens insatser internationellt. Den positiva situationen i 
närområdet och hotens förändrade karaktär gör att det nationella försvaret kan omformas och 
försvarsutgifterna sänkas. Det nya försvaret blir mindre, snabbare, billigare och mer effektivt (Prop 
2004/05:5:12, 31f). 

2007 
Överraskning (c):  
I försvarsberedningens omvärldsanalys från 2007 uttrycks en lös varning om att Rysslands 
kommande agerande i närområdet skulle ”vara ett lackmustest på vilken väg Ryssland väljer” (Ds 
2007:46:36). Således fanns det varningar för Rysslands kommande agerande. 

Hot och säkerhet (c): 
Hotbilden är fortfarande bred och de nya hoten dominerar, vilket motiverar Försvarsmaktens 
fortsatta inriktning mot ett flexibelt insatsförsvar (Ds 2007:46:12, 48). Ryssland beskrivs i 2007 års 
rapport som mer hotfullt än tidigare, både den inrikes- och utrikespolitiska utvecklingen i landet går 
nu åt fel håll (Ds 2007:46:33f). Beredningen kopplar säkerhetspolitik till intressen i form av energi 
och hur byggandet av Nord Stream både kan vara positivt och negativt för svensk säkerhet (Ds 
2007:46:42f). 

Därtill utgör de stora energitillgångarna ett användbart påverkansmedel i utrikespolitiken. 
(Ds 2007:46:33) 

Rysslands intressen och agerande i förhållande till dem, beskrivs här som ett möjligt hot. Det som 
tidigare sågs som incitament för samarbete beskrivs nu som ett möjligt påverkansinstrument från 
rysk sida. Även om beskrivningen av Ryssland nu är allt mer allvarlig och förhoppningarna om att 
utvecklingen ska vända beskrivs som få så föreslås fortfarande samma lösningar. Ett allt mer 
osäkert närområde ska inte hanteras med ett territorialförsvar utan omvandlingen till insatsförsvar 
ska fortgå, Sverige försvaras fortfarande bäst där borta. 

Sammanfattning: 
Utifrån materialet från tidsperioden 2003-07 kan svaren på analysfrågorna sammanfattas som 
följande. Det går i flera av materialets delar att uttolka svenska förväntningar som i och med 
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Ukraina visar sig felaktiga (fråga 1). I ett fåtal policydokument kan indikatorer för varningar om 
Rysslands allt mer utmanande beteende utläsas (fråga 2). Fråga 3 som relaterar till beslutsfattarnas 
känslor är för denna del av materialet inte relevant då krisen som känslouttrycken skulle vara en 
reaktion på inte har skett än. 

Den dominerande hotbilden (fråga 5) för tidsperioden är av gränsöverskridande och föränderlig 
karaktär. Hoten kommer inte främst från andra stater och påverkar fler aktörer än endast den direkt 
berörda. De nya hoten har konsekvenser för svensk säkerhet som nu ska skyddas där hoten uppstår 
(fråga 6). I början av tidsperioden beskrivs Ryssland som en allt mer förutsägbar och 
samarbetsvillig aktör i vårt närområde. År 2007 är dock beskrivningen mer allvarlig, ryska 
stormaktsambitioner och en villighet att använda ekonomiska intressen som påverkansmedel är en 
oroande utveckling. 

4.2.2 Innan Ukrainakrisen 
- 2008-09: (d) Försvarsproposition  
- 2012: (e) Utrikesdeklaration 
- 2013: (f) Försvarsberedningens rapport & (g) utrikesdeklaration  
Av betydelse att betona är att materialet är från åren innan Ukrainakrisen, och tecken på en 
överraskning direkt relaterat till fallet bör då inte finnas i materialet. Det är däremot av betydelse för 
att få en förståelse för kontexten kring händelsen, speciellt eftersom denna del av materialet redogör 
för kriget i Georgien 2008. 

2008-09 
Överraskning (d): 
I försvarspropositionen 08-09 går det inte att uttolka uttryck för antaganden eller förväntningar som 
Ryssland sedan stred emot i och med Ukrainakrisen. Man uttrycker dock varningar för hur Ryssland 
kan komma att agera. Utifrån den ryska politiska utvecklingen som ur ett svenskt perspektiv går åt 
fel håll samt det ryska agerandet i Georgien öppnar man för att Rysslands tröskel för att använda 
militära medel har sänkts. Man gör då en tydlig skillnad mellan hur Ryssland förväntas agera mot 
tidigare sovjetrepubliker och OSS-länder där den senare kategorin bedöms mer utsatt. Man 
uttrycker även att Ryssland anser sig ha vitala intressen mot Ukraina (Prop. 2008/09:140:24f). Det 
uttrycks också en medvetenhet om att Ryssland skulle ha svårt att acceptera det ökade europeiska 
och amerikanska engagemanget i Östeuropa. Regeringen uttrycker även oro inför Rysslands mer 
hotfulla utveckling mot dess grannländer (Prop. 2008/09:140:25, 28).  

Hot och säkerhet (d): 
Hotbilden domineras fortfarande av de breda och icke-traditonella hoten (Prop. 2008/09:140:9, 28). 

Det finns en politisk ambition att återta stormaktsrollen och med alla tillgängliga medel, 
inklusive militära, kunna hävda nationella intressen.  
(Prop. 2008/09:140:24) 

Den ryska utrikespolitiken beskrivs år 2008 som mer hotfull med inslag av isolationism och uttalad 
misstro mot väst och USA. Händelseutvecklingen i Georgien visade ett Ryssland benäget att 
använda militära medel för att skydda sina intressen. Det nya Ryssland och dess agerande med 
stormaktsambitioner och hävdande av nationella intressen både inom och utom ryskt territorium blir 
allt mer påtagligt under sommaren 2008. Kriget i Georgien visar på ett Ryssland som är både villigt 
och kapabelt att rita om den säkerhetspolitiska kartan i det direkta närområdet. Man betonar dock att 
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hotet mot medlemsländer i EU eller Nato inte kan jämföras med icke-medlemmar eller tidigare 
sovjetrepubliker. Den ryska militära förmågan är på uppgång men beskrivs 2008 som begränsad. 
Den hotbild som Ryssland upplever sägs heller inte utgå från länderna i Sveriges direkta närområde 
vilket minskar risken för ett angrepp på oss eller någon av våra grannar (Prop. 2008/09:140:16, 24). 
Propositionen framhäver en ny kontext med en bred och föränderlig hotbild som ger ett nytt 
uppdrag för Försvarsmakten. Med utgångspunkt i den nya säkerhetspolitiska kontexten 
argumenteras för den fortsatta övergången till ett insatsförsvar (Prop. 2008/09:140:8). 

2012 
Överraskning (e): 
I dokumentet kunde inga svar på överraskningsfrågorna uttolkas. 

Hot och säkerhet (e): 
I utrikesdeklarationen från 2012 dominerar abstrakta hotbilder av global, gränsöverskridande och 
ofta icke-antagonistisk karaktär. Synen på Ryssland är i deklarationen försiktigt positiv (Regeringen 
2012:8-11). 

Sveriges säkerhet byggs solidariskt med andra. Hot mot fred och säkerhet avvärjs i 
gemenskap och samverkan med andra länder och organisationer.  
(Regeringen 2012:3) 

I deklarationen betonas att svenska säkerhet säkras och byggs tillsammans med andra aktörer där 
hoten uppstår. Speciellt viktigt är bidrag till internationella insatser. Det svenska engagemanget i 
Afghanistan nämns som ett exempel på hur svensk närvaro där borta leder till ökad säkerhet här 
hemma (Regeringen 2012:4, 9f). 

2013 
Överraskning (f): 

[…] hotbilden av storkrig i Europa som försvunnit […]  
(Ds 2013:33:81) 

Försvarsberedningen uttrycker 2013 att risken för ett storkrig i Europa inte finns i det politiska 
medvetandet. Förväntningar på utvecklingen i närområdet som senare visar sig vara felaktiga. Man 
varnar dock för att Ryssland har visat sig benägna att använda våld mot stater som tidigare tillhörde 
Sovjetunionen och som inte är medlemmar i Nato eller EU. Ukraina passar in i bägge kategorier. 
Därmed fanns varningstecken för Rysslands kommande agerande, kriget i Georgien var en tydlig 
varning och Rysslands säkerhetspolitiska utveckling de senaste åren likaså (Ds 2013:33:220). Man 
nämner explicit agerandet i Georgien som ett brott mot folkrätten (Ds 2013:33:130) och hur 
Rysslands utrikespolitiska koncept innehåller ett mål om att ”skydda ryska medborgare och 
landsmäns rättigheter utomlands” (Ds 2013:33:142). Det var därmed inget nytt att Ryssland skulle 
kunna argumentera för sitt agerande genom att åberopa skydd av ryska minoriteter eller intressen. I 
rapporten nämns även uttryckligen att ”Ryssland motsätter sig en fortsatt utvidgning av Nato till att 
omfatta fler medlemsstater” (Ds 2013:33:144). Detta tolkas som att man från svenskt håll var 
medveten om hur Ryssland skulle se på ett Nato som ökar sin aktivitet i den ryska intressesfären. 

Beredningen uttrycker en känsla av oro inför Rysslands utveckling och agerande i närområdet. 
Dock är det inte Ukrainakrisen som man reagerar på, eftersom den sker först året efter att rapporten 
släppts, utan Rysslands attitydförändring. 
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Hot och säkerhet (f): 
Hoten beskrivs fortfarande som gränsöverskridande och globala, samma typ av nya hot som 
diskuterats i tidigare rapporter (Ds 2013:33:18, 119, 218). Ännu mer framträdande än tidigare är 
hotbilden från Ryssland (Ds 2013:33:221). I rapporten från 2013 lyfts säkerheten i vårt närområde 
och hur det är ett svenskt intresse att fördjupa samarbetet med våra grannar för att skapa säkerhet på 
hemmaplan (Ds 2013:33:220). Inriktningen för Försvarsmakten är dock densamma och planerna för 
insatsförsvaret är oförändrade. 

Överraskning (g): 
I dokumentet kunde inga svar på överraskningsfrågorna uttolkas. 

Hot och säkerhet (g): 

Europa slutar inte vid vad som i dag är den Europeiska unionens yttre gränser.  
(Regeringen 2013:4) 

I utrikesdeklarationen från 2013 dominerar de nya hoten och man betonar där att hotens komplexitet 
kräver samverkan med andra stater. Synen på Ryssland är nu allt mer oroande. Man uttrycker att 
landets utveckling går åt fel håll mot minskad frihet och ökad isolering (Regeringen 2013:3, 5). I 
deklarationen uttrycks att säkerhetsläget i det svenska närområdet har förbättrats, men på många 
andra håll går utvecklingen i motsatt riktning (Regeringen 2013:12).  

Sammanfattning: 
Utifrån materialet från tidsperioden 2008-13 kan svaren på analysfrågorna sammanfattas som 
följande. I ett av policydokumenten som analyserats går det att uttolka uttryck för förväntningar 
(fråga 1) som senare visar sig felaktiga. Varningar för Rysslands allt mer oroande utveckling kan 
utläsas i flera av materialets delar (fråga 2). Uttryck för oro (fråga 3) gällande Rysslands 
uppträdande mot andra stater uttrycks i ett dokument. 

Hoten som uttrycks (fråga 5) är fortfarande av global och icke-antagonistisk karaktär och bemöts 
bäst i samarbete med andra aktörer. Svensk säkerhet säkras (fråga 6) där hoten uppstår och vikten 
av deltagande i internationella insatser betonas. Synen på Ryssland (fråga 5) skiljer sig mellan typen 
av dokument där man i utrikesdeklarationerna är försiktigt positiv till Ryssland som en möjlig 
samarbetsparter. I försvarspropositionerna och försvarsberedningens rapporter är beskrivningen av 
rysk utveckling och agerande mer allvarlig. Skillnaden kan dels bero på vilka frågor som de olika 
typerna av policydokumenten betonar, utrikesdeklarationen är Sveriges hållning i utrikespolitiska 
frågor och de andra dokumenten berör försvarsfrågor, men det kan även vara en konsekvens av 
tidpunkten som de skrevs. Den mer negativa beskrivningen av Ryssland i försvarspropositionen 
skrevs kort efter Georgienkriget till skillnad från utrikesdeklarationen som kom flera år senare när 
stämningen lugnat ner sig något. 

4.2.3 Efter Ukrainakrisen 
- 2014-15: Försvarsberedningens rapport (h), utrikesdeklaration 2014 (i) , försvarsproposition (j) & 

utrikesdeklaration 2015 (k) 
- 2016: Utrikesdeklaration (l) 
- 2017: Utrikesdeklaration (m) & försvarsberedningens delrapport (n) 
Då det här materialet är från efter Ukrainakrisen kommer mer fokus än tidigare att läggas på fråga 
1-4 som berör utfallet strategisk överraskning. 
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2014-15 
Överraskning (h): 
I försvarsberedningens rapport från 2014 uttrycks att det ryska agerandet går emot grundläggande 
antaganden om hur stater ska, eller bör, agera enligt de normer och principer som den europeiska 
säkerhetsordningen bygger på (Ds 2014:20:18f). Ur rapporten kan inte uttryck för att händelsen 
fångade beslutsfattare oförberedda eller påverkade dem känslomässigt uttolkas. 

Hot & säkerhet (h): 

[…] på längre sikt kan militära angreppshot likväl aldrig uteslutas. Rysslands aggression 
mot Ukraina innebär att risken för dessa har ökat, även i vårt närområde.  
(Ds 2014:20:19) 

Risken för militära angreppshot anses fortfarande vara liten men i och med Rysslands aggression 
mot Ukraina är hotet därifrån allt mer påtagligt, även i Sveriges närhet. Här namnges hotet och 
Ryssland målas ut som aggressor (Ds 2014:20:10f). 

Svensk säkerhet säkras fortfarande genom insatser där hoten uppstår, men man betonar på ett sätt 
som inte gjorts innan att hävdandet av svenskt territorium är en förutsättning för alla andra typer av 
säkerhetsskapande insatser. Vi kan inte delta i internationella insatser om svenskt territorium hotas 
och bara att beredningen betonar denna fråga tyder på en omsvängning i synen på svensk säkerhet.  

Hävdandet av vårt lands suveränitet och territoriella integritet är en nödvändig 
förutsättning för att Sverige ska kunna uppnå målen för vår säkerhet.  
(Ds 2014:20: 22) 

Tydligare än tidigare betonas nu vikten av det nationella försvaret för att skydda svensk säkerhet på 
hemmaplan. Försvarsmakten ska nu allt tydligare inriktas mot att kunna möta en kvalificerad 
motståndare i närområdet. I Dalsjös (2014:185) ord handlar det nu inte bara om att ”[…] jaga 
talibaner”. 

Överraskning (i): 

Och vi ser, i land efter land i vårt östeuropeiska grannskap hur oacceptabla ryska 
påtryckningar och hot, utifrån nollsummespelets felaktiga logik, riktas mot dem som söker 
närmare samarbete med EU.  
(Regeringen 2014:3)  

I utrikesdeklarationen från februari 2014, några veckor innan annekteringen av Krim inleddes, 
uttrycks att det ryska agerandet strider mot de förväntningar som regeringen har på staters agerande. 
Utrikesministern nämner hur ryska påtryckningar och hot har riktats mot länder i Rysslands, och för 
den delen Sveriges, närhet som har närmat sig EU. Ett uppträdande som strider mot antaganden om 
hur stater bör agera inom internationell politik. 

Hot och säkerhet (i): 

Vi vill se en relation med Ryssland som vilar på respekt för internationella spelregler, 
institutioner och principer. 
(Regeringen 2014:5) 
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Tonen i diskussionen kring Ryssland är nu ännu frostigare än innan, en eventuell relation ska ske på 
villkor att landet håller sig till reglerna. Utrikesministern nämner det ryska hotet explicit men som 
ett hot i form av påtryckningar, inte militärt våld, mot Sveriges östra grannskap (Regeringen 
2014:3). Den svenska säkerheten säkras fortfarande tillsammans med andra i insatser där borta 
(Regeringen 2014:9). 

Överraskning (j): 

Grundläggande principer som staters rätt till territoriell integritet och politiskt oberoende 
samt FN-stadgans våldsförbud, har nonchalerats.  
(Prop. 2014/15:109:22)  

Regeringen uttrycker i försvarspropositionen från 2015, efter Ukrainakrisen, att Rysslands agerande 
stred emot svenska beslutsfattares förväntningar och antaganden. Att det i Europa skulle uppstå en 
situation där en stat ändrar en annan stats gränser genom användning av militära medel sågs som en 
omöjlighet. Grundläggande principer, regler och antaganden, för hur stater bör agera hade 
tillintetgjorts. 

Regeringen uttrycker också en oberedskap, det andra kriteriet i överraskningsdefinitionen, när man 
uttryckligen erkänner att Rysslands aggression kom utan direkt förvarning. Regeringen bekänner 
även explicit i propositionen att Rysslands annektering av Krim var ett exempel på ”ett 
överraskande […] anfall” (Prop. 2014/15:109:22, 45). Uttryck för att händelsen påverkade känslor 
går ej att uttolka. 

Hot och säkerhet (j): 

Den ryska ledningen har visat att den också är beredd att använda den militära förmågan 
för att uppnå sina politiska mål. Detta påverkar den säkerhetspolitiska situationen både i 
vårt närområde och i Europa som helhet.  
(Prop. 2014/15:109:22) 

Hotet från Ryssland är i och med Ukrainakrisen inte bara påtagligt utan realiserat. Den ryska 
militära förmågan som i tidigare dokument bedömts öka men från en mycket låg nivå beskrivs i 
årets proposition ha höjts markant (Prop. 2014/15:109:30). Det i allmänhet försämrade 
säkerhetsläget i vår omvärld där Rysslands oroande utveckling är en betydande faktor är ett 
exempel på en ny hotbild som ställer andra krav på Försvarsmakten (Prop. 2014/15:109:28). Det 
svenska försvaret ska nu återigen inriktas mot ett territorialförsvar där hoten först och främst bemöts 
på hemmaplan (Prop. 2014/15:109:10). 
    
Propositionen betonar hur svensk säkerhet ytterst säkras vid den svenska gränsen men hur vi även 
försvarar vår säkerhet i närområdet tillsammans med våra grannar. Man applicerar här en militär 
stämpel på närområdet som inte gjorts tidigare. Säkerheten säkras fortfarande där borta, men i 
bemärkelsen utanför svenskt territorium och fortfarande i vårt grannskap. Hoten upplevs således 
krypa närmre (Prop. 2014/15:109:51f). 
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Överraskning (k): 

När kammaren debatterade utrikespolitik för ett år sedan inleddes den ryska aggression 
mot Ukraina som utgör den största utmaningen mot europeisk fred och säkerhet sedan 
kalla krigets slut. 
(Regeringen 2015:2) 

Att Ryssland agerade som de gjorde kan i utrikesdeklarationen 2015 tolkas som en händelse som 
stred emot svenska, och för den delen europeiska, antaganden om hur stater agerar och vilka regler 
som bör följas. Alltså kan händelsen sägas ha gått emot Sveriges förväntningar gällande om en stat 
skulle agera så som Ryssland gjorde. Utrikesministern uttrycker känslan oro, det tredje kriteriet i 
överraskningsdefinitionen, i samband med situationen i närområdet (Regeringen 2015:8). Dock kan 
inga uttryck för att händelsen fångade svenska beslutsfattare oförberedda uttolkas ur deklarationen. 

Hot och säkerhet (k): 
De ryska aggressionerna mot Ukraina beskrivs som det största hotet mot den europeiska säkerheten 
på många år. Ryssland nämns nu explicit i hotbilden. I årets deklaration nämns inte en strävan efter 
relationer med Ryssland, något som tidigare uttryckts (Regeringen 2015:1). 

[…] situationen i närområdet gör det nödvändigt att förstärka Sveriges försvarsförmåga. 
(Regeringen 2015:2) 

Svensk säkerhet säkras nu allt tydligare på hemmaplan. Tydligare än innan betonas att den 
förändrade situationen i närområdet ställer andra krav på den svenska försvarsförmågan. För första 
gången sedan 2012, förutom i bemärkelsen internationella insatser, nämns det svenska försvaret i en 
utrikesdeklaration. 

2016 
Överraskning (l): 

Rysslands olagliga annektering av Krim och militära närvaro i östra Ukraina utgör 
flagranta brott mot folkrätten. Detta är den största utmaningen mot den europeiska 
säkerhetsordningen sedan kalla krigets slut.  
(Regeringen 2016:2)  

Att en stat i Sveriges intressesfär kunde agera som Ryssland gjorde uttrycks som något som bryter 
mot det man trodde var vedertagna spelregler, regler som själva systemet för den europeiska 
säkerhetsordningen vilar på. Utifrån utrikesministerns uttryck i utrikesdeklarationen 2016 görs 
tolkningen att händelseutvecklingen stred emot svenska förväntningar. Uttryck för att Ukrainakrisen 
fångade svenska beslutsfattare oförberedda eller påverkade känslor kan ej uttolkas ur 2016 års 
deklaration. 

Hot och säkerhet (l): 
Hotbilden domineras av det explicit uttalade hotet från Ryssland, en aktör som visat sig benägen att 
bryta mot de normer som under de senaste tjugo åren ansetts givna. Nytt för 2016 års deklaration är 
det hot som beskrivs i förhållande till inre splittring i EU (Regeringen 2016:2). 
    
Fokus flyttas allt mer till Europa. Från att svensk säkerhet säkrats längre bort, exempelvis i 
Afghanistan och Mali, är det nu även i vårt närområde som säkerheten både hotas och försvaras. 
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2017 
Överraskning (m): 

Ryssland hade inte försökt ändra Georgiens och Ukrainas gränser med våld […] När nu 
tyngdpunkterna i världen förskjuts utmanas den världsordning som vi har vant oss vid.  
(Regeringen 2017:1) 

Förväntan på stater i den europeiska säkerhetsordningen som uttrycks i 2017 års utrikesdeklaration 
är att de inte agerar militärt mot andra stater. Men i och med det ryska agerandet i Georgien och 
Ukraina bröt man mot det antagandet. Ryssland spelar inte längre enligt de regler som vi vant oss 
vid ska begränsa staters agerande. Uttryck för att Ukrainakrisen fångade svenska beslutsfattare 
oförberedda eller påverkade känslor går ej att finna i deklarationen. 

Hot och säkerhet (m): 
Hotet från Ryssland är påtagligt men utrikesministern nämner även mer abstrakta hot som 
klimatförändringar, terrorism och hot mot demokratin. Säkerheten säkras i samarbete med andra 
och den militära alliansfriheten betonas (Regeringen 2017:2-8). 

Överraskning (n): 

Rysslands aggression mot Ukraina och den olagliga annekteringen av Krim strider mot 
Förenta Nationernas (FN) våldsförbud och har utmanat den europeiska 
säkerhetsordningen i grunden liksom de normer, samarbeten och institutioner som utgör 
fundament för europeisk säkerhet.  
(Ds 2017:66:17) 

Det ryska agerandet beskrivs i försvarsberedningens delrapport från 2017 strida mot de 
förväntningar som man från svensk sida hade på hur stater bör agera inom internationell politik. 
Uttryck för att Ukrainakrisen fångade svenska beslutsfattare oförberedda eller påverkade känslor 
går ej att uttolka ur rapporten. 

Hot och säkerhet (n): 
Hotbilden domineras av Ryssland och i delrapporten benämns hotet uttryckligen, Ryssland är ett 
hot. Hotet från öst beskrivs nu som mer påtagligt än tidigare, det riktas inte bara mot länder i 
Rysslands direkta närhet utan även mot väst, mot Nato- och EU-länder som tidigare var fredade. 
Påtryckningarna har även tagit andra former. Att Ryssland blandar sig i demokratiska val är nu en 
realitet. Rysslands militära förmågeövertag kommer att fortsätta vilket är något som Sverige och 
övriga länder i väst får förhålla sig till. Svensk säkerhet ska nu i större grad säkras här hemma 
genom utvecklingen av totalförsvaret och återgången till fokus på territorialförsvar (Ds 
2017:66:19f). 

Sammanfattning: 
Utifrån materialet från tidsperioden 2014-17 kan svaren på analysfrågorna sammanfattas som 
följande. Det går i alla delar av materialet uttolka hur det ryska agerandet i Ukraina stred emot 
förväntningar (fråga 1) som svenska beslutsfattare hade. I ett av dokumenten uttrycks att man från 
svensk sida var oförberedd (fråga 2) på Ukrainakrisen. Inga indikatorer för påverkade känslor (fråga 
3) som en direkt konsekvens av Ukrainakrisen kan utläsas.  
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Hoten (fråga 5) som beskrivs är fortfarande globala och komplexa, men mer framträdande i denna 
tidsperiod är den traditionella hotbilden, hotet från en annan stat, som visat sig i vår direkta närhet. 
Att hotet nu krupit närmre Sverige skapar en ny kontext för var den svenska säkerheten ska skyddas 
(fråga 6). Nu beskrivs allt tydligare att trots att säkerhet skapas i samverkan med andra och att 
internationella insatser fortfarande är viktiga så är hävdandet av svenskt territorium en förutsättning 
för allt detta. Försvarsmakten ska nu inriktas för att bemöta hot även i vårt direkta närområde. 
Synen på Ryssland (fråga 5) är nu påtagligt mer avvaktande, det ryska agerandet är oacceptabelt 
och bryter mot både internationella normer och folkrättsliga lagar. Ryssland är ett hot som Sverige 
måste förhålla sig till. 

4.3 Avslutande diskussion 
Utifrån överraskningsteorin och dess kriterier kan inte Ukrainakrisen klassificeras som en strategisk 
överraskning. Det kriterium som i den relevanta tidsperioden, 2014-17, inte uppfylls är att 
händelsen ska påverka aktörens känslor och eftersom relevanta känslouttryck inte kan uttolkas ur 
materialet har det enligt teorin inte skett någon överraskning. Teorin kan till följd av detta inte 
besvara analysfråga 4, Vad var överraskningen?, eftersom krisen enligt teorin inte var en 
överraskning. Studiens frågeställning, Vad var överraskande med Ukrainakrisen?, kan inte heller 
besvaras utifrån teorin. 

Enligt kongruensmetodens logik kan således inte teorins hypotes om ett utfall bekräftas mot 
empirin. Överraskningsteorins indikatorer för överraskning kunde inte uttolkas ur materialet och 
teorin kan inte förklara överraskningen som jag, med stöd i Christiansson, ändå hävdar har skett. 
Antagandet om att Ukrainakrisen var överraskande görs utifrån Christiansson (2014:14ff) som i sin 
studie slår fast att krisen kan sägas vara ett fall av strategisk överraskning för europeiska 
beslutsfattare, däribland den svenska regeringen. Därför hävdar jag att teorin på grund av en trubbig 
operationalisering inte lyckas fånga den överraskning som faktiskt fanns där. Ytterligare kritik kan 
nu efter analysen riktas mot Kam. Trots hans försök att konkretisera teorin till ett användbart 
analysverktyg dras det fortfarande med problem. Kams tolkning av överraskningsfenomenet är 
skyldig till precis det som han beskyller andra för. Definitionen blir enkel och trubbig, 
operationaliseringen för fluffig och teorin fångar inte överraskningen. Efter analysen kvarstår 
frågeställningen uppenbart obesvarad och då tillkommer en fundering om Ukrainakrisen som en 
strategisk överraskning för Sverige går att studera utifrån endast överraskningsteorin.  
    
Antagandet om att en överraskning faktiskt har skett leder in på frågan om varför och hur det kunde 
ske. När Ukrainakrisen pågår gör den det inte i Sveriges direkta närhet, men det kan ändå sägas ha 
skett en omvälvande händelse i vårt kognitiva närområde. Baserat på den svenska reaktionen 
uppfattade svenska beslutsfattare det som pågick i Ukraina som problematiskt, trots att det skedde 
långt borta och att hotet som riktades mot Ukraina inte direkt påverkade Sverige. Detta öppnar för 
frågan: Vad är närområdet och vad påverkar vad vi anser tillhöra närområdet? Jag hävdar att en 
kognitiv aspekt, begreppet kognitivt närområde och en diskussion kring vad som upplevs som 
närområdet, kan göra överraskningsteorin mer användbar för det här fallet, när externa händelser 
påverkar en geografisk problembild som därmed måste omdefinieras. Jag gör därmed anspråk på att 
ge överraskningsteorin större förklaringskraft för fallet Ukrainakrisen genom att komplettera teorin 
med begreppet kognitivt närområde. I det här fallet drabbades svenska beslutsfattare av en 
strategisk överraskning och kognitivt närområde kan då besvara vad det var som gjorde att man 
överraskades. Tesen som drivs är att genom att komplettera teorin med närhetsbegreppet så går det 
att förklara överraskningen som utifrån enbart överraskningsteorin var dold. 
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Ett begrepp att komplettera analysverktyget med blir då närområde. Närområde definieras i denna 
studie som en aktörs subjektiva uppfattning, kognition, av en intressesfär där delade intressen ger en 
föreställning av närhet. 
Ytterligare en analysfråga utifrån det nya begreppet blir därmed: 
1. Vad uppfattade svenska beslutsfattare som sin intressesfär eller sitt närområde? 
- Förändrades uppfattningen om närområdet över tid? 
- Vilka hot kopplades till det egna närområdet? 

4.3.1 Analys närområde 
Nedan kompletteras den existerande analysen med en analys av materialet utifrån tillägget kognitivt 
närområde. 

Innan Georgienkriget 
- 2003: Försvarsberedningens rapport (a) 
- 2004-05: Försvarsproposition (b) 
- 2007: Försvarsberedningens rapport (c) 

2003 (a) 
Närområdet beskrivs i försvarsberedningens rapport från 2003 som säkrare och mer stabilt än 
någonsin. Rysslands positiva utveckling bidrar till ett säkrare Östersjöområde. 

Östersjöländerna befinner sig inte enbart i en ny säkerhetspolitisk omgivning, utan även i 
en integrerad europeisk samarbetsordning där det är mycket svårt att föreställa sig ett 
allvarligt säkerhetshot mot en enskild stat som inte också berör de andra staterna i vår del 
av Europa.  
(Ds 2003:8:17) 

Sveriges närområde kring Östersjön har i och med EU:s och Nato:s utvidgning tagit formen av en 
delad intressesfär där det som delas inte bara är en gemensam historia och gamla band till varandra, 
nu delas även säkerheten. Genom ökat samarbete med alla Östersjöländerna, inklusive Ryssland, 
kan säkerheten öka för alla inblandade. Detta är kärnan i den europeiska integrationstanken, 
intressen som delas leder till ökad stabilitet och säkerhet. Den bild som rapporten ger av dels synen 
på Ryssland i vårt närområde, men även hur man antar att Ryssland ser på Östersjöområdet, är som 
en intressesfär där ökat samarbete och ökat inflytande för EU ses som något som gynnar alla parter, 
inklusive Ryssland. Därmed görs ett antagande om att Ryssland kommer se positivt på ett ökat 
samarbete i Östersjöregionen (Ds 2003:8: 27,164). 

Ekonomisk integration har ofta en stark konfliktförebyggande effekt. Samverkan skapar 
ömsesidiga beroenden och ökar förtroendet mellan aktörerna.  
(Ds 2003:8:41) 

Delade ekonomiska intressen kan ha en direkt positiv inverkan på säkerhet, Sverige ska därför 
sträva efter att utvidga en intressesfär av handel, frihet och utbyte även österut. Här beskrivs delade 
intressen i som en garant för säkerhet i närområdet och inte som något som skapar osäkerhet. 
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2004-05 (b) 

Östersjöområdet präglas nu av lugn, stabilitet och nära samarbete på sätt som tidigare inte 
varit möjliga.  
(Prop 2004/05:5:18)  

Sveriges närområde präglas enligt försvarspropositionen 2004-05 av stabilitet och säkerhet, en 
utveckling som förväntas fortgå. Ökad integration i närområdet där aktörerna i samma intressesfär 
ökar utbytet med varandra ses som trolig. När Ryssland genom delade intressen integreras i 
samarbetet kring Östersjön kommer alla parter gynnas och närområdet bli en säkrare plats (Prop 
2004/05:5:19, 24). 

2007 (c) 
Närområdet präglas av stabilitet och säkerhet men den ryska utvecklingen med stormaktsambitioner  
och påtryckningar mot andra stater i Sveriges närhet oroar (Ds 2007:46:39). Försvarsberedningen 
uttrycker år 2007 hur gemensamma intressen i Östersjöområdet är ”en grund för långtgående 
samarbete och samverkan” (Ds 2007:46:41).  

Nord Stream kan också bli ett ytterligare led i den ekonomiska integrationen mellan 
Ryssland och andra europeiska länder. Vidare är ledningen ett steg i att trygga tillförseln 
av energi i Europa.  
(Ds 2007:46:42) 

Den rysk-tyska gasledningen Nord Stream beskrivs i rapporten som övervägande positiv, 
energitillförseln i närområdet kan tryggas samtidigt som en gasledning skulle kunna minska 
fartygstrafiken i Östersjön. Dessutom skulle ledningen kunna ytterligare öka samarbetet och den 
ekonomiska integrationen mellan Ryssland och Östersjöländerna. Ett ökat ryskt intresse för 
Östersjön ses här som något positivt och delade intressen beskrivs öka säkerheten i regionen. 
  
Innan Ukrainakrisen 
- 2008-09: Försvarsproposition (d) 
- 2012: Utrikesdeklaration (e) 
- 2013: Försvarsberedningens rapport (f) & utrikesdeklaration (g) 

2008-09 (d) 

Den säkerhetspolitiska situationen i norra Europa är under förändring och är således 
behäftad med osäkerhet och kan leda till utmaningar.  
(Prop. 2008/09:140:28) 

Den säkerhetspolitiska situationen i närområdet håller på att förändras. Även om utvecklingen i 
Ryssland i propositionen beskrivs som mycket oroande anses hotet mot Sveriges direkta närområde 
vara mindre. De riktig utsatta sägs vara ”före detta sovjetrepubliker i syd och sydväst” (Prop. 
2008/09:140:24), stater i Rysslands intressesfär. Viktigt att betona är hur man i propositionen 
uttrycker hur Ryssland har visat sig beredda att använda ekonomiska instrument för att uppfylla 
politiska syften (Prop. 2008/09:140:25). 
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2012 (e) 
Närområdet beskrivs i utrikesdeklarationen 2012 som ett område som präglas av både utmaningar 
och möjligheter, där delade intressen och identitet skapar en känsla av närhet (Regeringen 
2012:3ff). 

2013 
(f)  
Försvarsberedningen betonar år 2013 Östersjöområdets stabilitet och hur störningar i området inte 
är önskvärda från ryskt håll. Detta eftersom regionen ses som en viktig rysk intressesfär, mycket på 
grund av dess betydelse för ryska handelsflöden. Sammantaget tyder de ryska intressena i Sveriges 
närområde på att utvecklingen kommer fortsätta i, med svenska ögon, rätt riktning mot ökad 
säkerhet (Ds 2013:33:145). 

(g) 

Mellan Spetsbergen i norr och Szczecin i söder ligger länder med vilka vi delar både 
värden och intressen.  
(Regeringen 2013:1) 

I utrikesdeklarationen 2013 framhävs Östersjön och Norden som en gemenskap som vilar på både 
intressen och värden. En skillnad från året innan är hur utrikesministern nu betonar hur den 
europeiska gemenskapen är mer än bara EU. Här nämns EU:s östliga partnerskap med Sverige och 
Polen som de drivande aktörerna. Utrikesministern uttrycker förhoppningar om att flera av 
partnerländerna, däribland Ukraina, kommer fördjupa samarbetet genom att skriva under 
associationsavtalet på EU-toppmötet i Vilnius senare samma år. 

Efter Ukrainakrisen 
- 2014-15: Försvarsberedningens rapport (h), utrikesdeklaration 2014 (i), försvarsproposition (j) & 

utrikesdeklaration 2015 (k) 
- 2016: Utrikesdeklaration (l) 
- 2017: Utrikesdeklaration (m) & försvarsberedningens delrapport (n) 

2014-15 
(h) 

Den säkerhetspolitiska miljön i Europa har emellertid förändrats som ett resultat av den 
ryska aggressionen mot Ukraina.  
(Ds 2014:20:14)  

Försvarsberedningen beskriver år 2014 hur närområdet är mer osäkert och hotet från Ryssland allt 
mer påtagligt. 

(i) 

Om den ekonomiska krisens snålaste vindar nu har blåst över, så tornar de politiska 
orosmolnen upp sig i unionens grannskap, och i grannskapets grannskap.  
(Regeringen 2014:3) 
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EU:s närområde som också är Sveriges närområde beskrivs i utrikesdeklarationen 2014 som en allt 
mer osäker plats. 

(j) 

Den vikt Ryssland lägger vid Östersjöregionen, och landets militära handlingsfrihet i 
Sveriges närområde, har ökat.  
(Prop. 2014/15:109:45) 

I försvarspropositionen 2014-15 betonas hur Sveriges närområde nu är påtagligt mindre säkert. 
Både Rysslands och Nato:s övningsverksamhet i Östersjön har ökat vilket påvisar Östersjöregionens 
ökade säkerhetspolitiska relevans. Propositionen tydliggör hur Sverige befinner sig mitt i en region 
där Ryssland gränsar till väst, ett intresseområde av ökad militärstrategisk betydelse och hur 
Ryssland nu lägger större vikt vid Östersjöområdet, vårt närområde. 

Ett närmare samarbete med de baltiska staterna samt med andra länder och aktörer i vårt 
närområde bidrar till att stärka säkerheten i regionen.  
(Prop. 2014/15:109:26) 

Samarbete i närområdet beskrivs vara av stor vikt men ur ett säkerhetsperspektiv för att främja 
säkerhet som ett intresse. Tidigare har fokus varit på samarbete i intressesfären kring gemensamma 
intressen på en annan nivå, exempelvis handel och miljösamarbeten. Samarbete med andra beskrivs 
nu som ett verktyg för att skydda svensk säkerhet. 

(k) 

När kammaren debatterade utrikespolitik för ett år sedan inleddes den ryska aggression 
mot Ukraina som utgör den största utmaningen mot europeisk fred och säkerhet sedan 
kalla krigets slut.  
(Regeringen 2015:1) 

I utrikesdeklarationen från 2015 beskrivs osäkerheten i vår närhet nu ha ökat. Tidigare har 
närområdet beskrivits som ett område där intressen och värderingar delas, nu delar man även ett 
gemensamt hot. 

2016 
(l) 

I 2016 års utrikesdeklaration betonar utrikesministern vikten av att värna den europeiska 
säkerhetsordningen, en grundsten för att motverka osäkerhet i vårt närområde (Regeringen 2016:2). 

2017 
(m) 

Vi vill se ett Östersjöområde som präglas av respekt, tillit och trygghet.  
(Regeringen 2017:4) 

Utrikesdeklarationen betonar hur säkerhet i närområdet skapas tillsammans med andra. 
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Sammanfattning: 
Utifrån materialet kan följande svar på analysfrågan utläsas. Närområdet beskrivs innan 
Ukrainakrisen som en delad intressesfär där gemensamma intressen skapar säkerhet. Genom att 
inkludera fler länder, däribland Ryssland, och utöka intresseutbytet kan Östersjöregionen bli en 
säkrare plats. Man uttrycker hur byggandet av Nord Stream är övervägande positivt för 
Östersjöregionen och att man genom att binda Ryssland till närområdet kan påverka utvecklingen i 
riktning mot ökat utbyte och mer stabilitet. Försvarsberedningen uttrycker dock år 2007 en varning 
om att en gasledning mycket nära svenskt territorium är ett ”flöde av vitalt intresse” och hur ”ett 
sådant är det alltid legitimt att skydda” (Ds 2007:46:42f). Genom den formuleringen öppnar man 
för en diskussion där länders intressesfärer kan utgöra både incitament och argument för 
aggressioner mot andra stater. Här ses inte längre delade intressen som endast något positivt som 
främjar säkerhet, utan något som även kan vara hotfullt. Således kan man sägas varit medveten om 
hur Ryssland skulle kunna agera för att skydda sina upplevda intressen, vilket kan argumenteras för 
var fallet både i Ukraina och Georgien. 

Efter Georgienkriget ändrar närområdet karaktär i och med att omvärlden blir allt mer orolig men 
man betonar från svensk sida fortfarande hur hotet från ett Ryssland som visar på oroande tendenser 
inte riktas mot länder i Sveriges närområde. Att Ryssland har betydande intressen i 
Östersjöregionen beskrivs som något positivt som ger ökas förutsägbarhet och stabilitet. Således 
betraktas delade intressen i närområdet som en garant för säkerhet. 

[…] vår syn på Rysslands politiska intentioner måste förändras och därmed även vår syn 
på den säkerhetspolitiska utvecklingen i vår del av världen.  
(Ds 2014:20:14) 

Närområdet får en annan karaktär efter Ukrainakrisen. Nu betonas inte Östersjöregionens betydelse 
som en delad intressesfär med betydande handel och ekonomiskt utbyte, utan som en buffertzon av 
stor strategiskt vikt mellan Ryssland och väst. Man öppnar nu för att ryska intressen i vårt 
närområde skulle kunna användas som argument för ett aggressivt agerande och påtryckningar från 
Ryssland. En rysk intressesfär som inbegriper Sverige och våra grannar blir nu påtagligt hotfull. 
Genom att man de senaste femton åren arbetat för att integrera Ryssland i vårt delade närområde har 
man målat in sig i ett hörn, det som tidigare sågs som en garant för säkerhet har förvandlats till 
hotet. År 2014 uttrycker försvarsberedningen följande,  

Försvarsberedningens bedömning är att de ryska bevekelsegrunderna för aggressionen 
mot Ukraina är mångfacetterade […] Ryssland tillmäter också marinbasen på Krim stor 
strategisk betydelse.  
(Ds 2014:20:15)  

Det ryska agerandet i Ukraina beskrivs här som ett exempel på hur Ryssland använder militära 
påtryckningsmedel för att skydda sina angelägenheter. Ryssland visade sig i Ukraina benägna att 
bruka militärt våld för att hävda sig i sin intressesfär. Häri ligger överraskningen. 

4.4 Slutsatser 
Vad var det då egentligen som var så överraskande för svenska beslutsfattare med Ukrainakrisen? 
Studiens större undran, puzzle, besvaras med följande resonemang. I och med annekteringen av 
Krim blev likheter mellan Sverige och Ukraina tydliga. Bägge länder kan sägas vara en del av 
Rysslands intressesfär. Dels genom handel med energi där Ryssland är beroende av Ukraina som 
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transitland för energitransporter och Sverige med närheten till naturgasledningen Nord Stream där 
den ryska staten genom bolaget Gazprom är huvudägare. Dels genom ländernas respektive 
strategiska läge, Ukraina och Krim med närheten till Svarta havet samt Sverige och Gotland till 
Östersjön. Således kan tolkningen göras att det inte var Ukraina som upplevdes ha kommit närmre 
och plötsligt sågs som en del av Sveriges direkta närområde, utan att man kunde sätta sig själv i 
samma sits som Ukraina. Närheten låg i att man kunde se sig själv i en liknande situation, Gotland 
kunde vara nästa Krim. 

För att slutligen besvara frågeställningen, Vad var överraskande med Ukrainakrisen? Det var inte 
en upplevelse av att det skedde något omvälvande nära oss rent geografiskt, eller att vi upplevde oss 
lika dem ur ett identitetsperspektiv, utan att vi överraskades av att vi kunde se likheterna mellan de 
omständigheter som omgav Ukraina när annekteringen skedde och den position i Rysslands 
intressesfär som Sverige innehar. Att det finns en risk att vi själva hamnar i samma sits som Ukraina 
blev tydligt. Överraskningen är insikten att om det kunde hända där så kan det hända här också. När 
ukrainskt territorium annekteras av ett Ryssland som tar beslutet att agera i förebyggande syfte, när 
de upplever att deras strategiska intressen i närområdet hotas om Ukraina närmar sig väst, så slogs 
svenska beslutsfattare av att något liknande kanske kan hända oss. Vi delar en granne, Ryssland, 
som visat sig benägen att bruka militära medel för att hävda sig i en upplevd intressesfär, och vi 
delar därmed samma hot. Själva närheten låg i upplevelsen av en liknande hotbild. Hotet från 
Ryssland kom närmare i och med Ukraina. Genom att komplettera överraskningsteorin med en 
kognitiv aspekt, kognitivt närområde, blir svaret på frågeställningen givet. Kognitiv närhet påverkar 
vad vi ser som nära, hotbilder, agendasättande och säkerhetisering. Processer som påverkar och 
avgör både vilka frågor som hamnar på beslutsfattarens bord och om besluten fattas. I dagens 
samhälle där flertalet frågor och kriser tävlar om beslutsfattares uppmärksamhet kan kognitiv närhet 
sägas påverka vilka beslut som de beslutsfattande aktörerna fattar. Tidigare var uppfattningen att 
svensk säkerhet försvarades där borta, exempelvis i Afghanistan och Mali, och krig i Europa sågs 
inte som en reell risk. Men med Ukraina ändrades bilden och regeringen uppvisade en politisk 
omsvängning. En helomvändning som kan förklaras med upplevelsen av att hotet kom närmre och 
en insikt om att den situation som man nu hamnat i fordrar en svensk försvarsförmåga på 
hemmaplan. En försvars-, utrikes-, och säkerhetspolitisk omsvängning var då inte bara önskvärd 
utan oundviklig. 

Studiens syfte, att undersöka reaktionen på Ukrainakrisen, att förstå överraskningen som svenska 
beslutsfattare upplevde samt förklara omsvängningen i politiken utifrån överraskningsteorin kan 
besvaras i följande reflektion. I analysen har svenska beslutsfattares reaktion på annekteringen av 
Krim och den efterföljande konflikten i östra Ukraina undersökts. Utifrån endast 
överraskningsteorin kan inte den av svenska beslutsfattare upplevda överraskningen förklaras, 
inte heller den politiska helomvändningen. Med tillägget kognitivt närområde och diskussionen 
kring en upplevd intressesfär kan reaktionen, överraskningen, förklaras med att man från svensk 
sida insåg hur ryska intressen i Sveriges närområde kan utgöra incitament för ett utåtagerande 
Ryssland, och hotet från den ryska björnen blev plötsligt påtagligt. Överraskningen, att hotet var 
både närmre och mer verkligt, gjorde svenska beslutsfattare medvetna om att försvaret av Sverige 
i framtiden kan komma att ske här hemma. Den svenska försvarsförmågans otillräcklighet 
blottades och omsvängningen i politiken ansågs nödvändig. 
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5. Avslutning 

5.1 Studiens begränsningar 
Kritik kan riktas mot studien utifrån att den utgår från endast ett fall, och utifrån det inte kan säga 
något om hela överraskningsfenomenet. Då kongruensmetoden används för att deduktivt ställa upp 
hypotetiska indikatorer för ett utfall som sedan testas mot empiri kan detta enligt Levite (1982:36f) 
ge tyngd och evidens åt de slutsatser som dras trots att endast ett fall studerats. 

För att återkoppla till Levites slutsats om att forskningen på ämnet dominerats av enfallsstudier som 
gör generalisering svårt kan även denna studie sägas lida av samma problem. Syftet med studien var 
dock aldrig att den skulle möjliggöra generalisering kring alla överraskningar hos tredje part utan 
att sprida ljus över en förbryllande händelse. Enligt George & Bennett (2004:31f) kommer inte 
fallstudier kunna göra anspråk på att generalisera mot hela populationen eftersom man genom valet 
av en intensiv forskninsgstrategi prioriterar ”greater explanatory richness within a type of case” 
över förklaringskraft för hela populationen. Denna studie fokuserar på specifika delar av ett större 
fenomen och kan därmed möjligen ge kontingenta generaliseringar för en ”subclass of a general 
phenomena”, när externa händelser gör det uppenbart att en geografisk problembild kräver 
omdefiniering (George & Bennett 2004:77). Även om studien inte ger möjligheter att generalisera 
kring fenomenet överraskning i sin helhet kan den ses som ett kumulativt bidrag till en större 
kunskapssökande strävan kring överraskning och hur delade intressen ger en upplevelse av närhet 
samt hur det påverkar beslutsfattande.  

Enligt Larson (2000) är det av stor vikt att i studier av policydokument försöka förstå policyns syfte 
och kontext för att till fullo begripa dess innebörd. För att förstå kontexten som materialet skapats i 
skulle då en undersökning av exempelvis mediakällor krävts. Eftersom denna studie endast 
fokuserat på policydokument är det möjligt att tolkningen snedvridits när inte materialets kontext 
har studerats. En potentiell förklaring till att överraskningsteorin inte kunde förklara utfallet skulle 
därmed kunna vara att det material som studerats inte kunde fånga de kognitiva processer som 
pågick hos beslutsfattarna innan beslut om den politiska omsvängningen fattades. Felet skulle då 
ligga materialurvalet och inte i teorin. Denna kritik bemöts med att de kognitiva processer som 
förklarar varför Ukrainakrisen överraskade svenska beslutsfattare sker i de berörda aktörernas 
huvuden och är inget som går att komma åt genom att undersöka kontextmaterial i form av 
nyhetskällor. En tydligare och bättre bild av det sammanhang som besluten fattats i skulle möjligen 
skapats, men att något revolutionerande gällande de kognitiva processer som låg bakom den 
politiska omsvängningen skulle uttolkats bedöms inte som troligt. 

Denna studie har strävat efter en målsättning om både god validitet och reliabilitet. Som tidigare 
nämnts gynnas validiteten av den tolkande ansatsen, men målet om god reliabilitet missgynnas. 
Reliabiliteten främjas dock genom att det material som analyserats är tillgängligt för alla att komma 
åt vilket förbättrar möjligheterna för någon annan att replikera samma studie. För att komma runt 
den kritik som ofta riktas mot fallstudier vad gäller reliabilitet föreslår George & Bennett 
(2005:106f) att forskaren med största tydlighet och transparens ska presentera sin forskningsdesign 
för att underlätta för läsaren att utvärdera och upprepa den och därmed höja reliabiliteten. Detta 
innebär inte att fallstudiedesignen ska sträva efter att efterlikna den kvantitativa metoden då den har 
många egna styrkor, men att det finns en reell betydelse av att fallstudien inte kommer undan de 
krav som ställs på andra forskningsupplägg. Utifrån detta resonemang bedöms reliabiliteten gynnas 
av att forskningsdesignen är tydligt beskriven och analysen genomförd enligt designen, men ändå 
påverkas negativt till följd av den omfattande tolkningen. 
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Samhällsvetenskapens karaktär, att de fenomen som studeras inte visar sig öppet, gör att tolkning 
ofta är nödvändigt. Så även i denna studie. Att forskaren inte kan vara objektiv i sina tolkningar har 
redan diskuterats i avsnitt 3.3.1, men det betyder inte att man ska ge efter för subjektiviteten. Total 
vetenskaplig objektivitet går inte att uppnå, men kravet på intersubjektivitet går att leva upp till. 
Denna studie har strävat efter att tydliggöra forskningsdesignen till den grad att studien ska gå att 
upprepa. Studiens slutsatser har formulerats med en textnära ambition, att de ska vara otvetydiga 
och att någon annan skulle kunna komma till samma konklusion. Således bedöms kravet på 
intersubjektivitet uppfyllas. 

5.2 Återkoppling & förslag till vidare forskning 
Utifrån Holmbergs (2015) resonemang om hotbilden från öst som efter Sovjetunionens sönderfall 
förlorade sin särställning, kan en möjlig konsekvens härledas från studiens slutsats. Den nya ryska 
hotbilden efter Ukrainakrisen kan komma att institutionaliseras och då vara tillräcklig för att 
försvarspolitiken ska återfå en särställning på den politiska agendan. Således kan insikten om att 
traditionella hot som ställer krav på Sveriges militära förmåga i vårt närområde återigen är aktuella 
ge Försvarsmakten som aktör en given plats på policyarenan. Enligt Erikssons (2004) resonemang 
kan en institutionalisering av den ryska hotbilden ge hotet en permanent plats på politikernas 
dagordning vilket får konsekvenser för andra politikområden som då får ge efter för 
försvarspolitiken. Det krävs dock ytterligare forskning för att avgöra om den nya hotbilden från 
Ryssland har institutionaliserats då denna studie inte undersökt det närmare. Detta lämnas som ett 
förslag till vidare forskning. 

Kams tolkning av överraskningsteorin drogs, som en majoritet av resterande forskning på området, 
med problemet att den endast fokuserade på de två direkt berörda, den överraskande och den 
överraskade aktören. Denna studie har strävat efter att visa värdet i att även undersöka tredje part 
och påbörjat en modifiering av teorin för att kunna undersöka den indirekt överraskade. Ytterligare 
utveckling av Kams operationalisering kan dock behövas och vidare studier av det större fenomenet 
överraskning för tredje part krävs. Denna studie bör därmed ses som en förstudie och som kräver 
vidare forskning. 

Genom den teoriutvecklande aktivitet som inletts i den här studien och som föreslås till vidare 
forskning kan de brister i överraskningsteorin som blivit uppenbara inte till fullo rättas till, men 
teorin kan genom kompletteringen, få större förklaringskraft för det specifika fallet Ukrainakrisen. 
Denna studie kommer inte kunna åtgärda alla teorins svagheter, vilket inte heller var syftet, och kan 
heller inte ge några definitiva slutsater om att tillägget av en kognitiv aspekt kommer revolutionera 
teorins förklaringskraft. Detta krävs det fler studier för att avgöra. Tesen som i den här studien har 
presenterats och argumenterats för är att genom tillägget av begreppet kognitivt närområde blir 
svaret på den fallspecifika frågeställningen givet. Studien har därmed inte strävat efter att utveckla 
hela överraskningsteorin och strävar inte efter generaliserbarhet för hela fenomenet. Den modesta 
slutsatsen utifrån teoriutvecklingen som påbörjats blir därmed att genom att komplettera 
överraskningsteorin med begreppet kognitivt närområdet får teorin större förklaringskraft i det 
undersökta fallet.  
    
Av stor vikt är att utveckla överraskningsteorins förklaringskraft för fall som är utmanande för 
teorin, men aktuella i dagens kontext. Vidare forskning krävs därmed för att dels ytterligare 
undersöka värdet och giltighet i tillägget av en kognitiv aspekt till teorin, men även för att hitta 
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eventuella andra förklaringsfaktorer för att utveckla teorin inte bara specifikt för Ukrainakrisen utan 
i allmänhet. 

5.3 Bidrag 
Slutligen kan studiens bidrag till ett större vetenskapligt projekt sägas vara ett litet svar på en 
specifik fråga om ett övergripande politiskt fenomen, överraskning. Denna studie har visat på hur 
överraskningsteorins brister i att förklara överraskningar i dagens kontext och ett förslag till 
teoriutveckling, att komplettera teorin med en kognitiv aspekt, har föreslagits.  
Vad är då värdet i att studera dessa fenomen? Varför är det viktigt att studera indirekt överraskning, 
och varför är närhetsaspekten relevant? För att själva frågan om vad vi anser är nära och därmed 
berättigar att åtgärder vidtas, exempelvis den politiska omsvängningen, är både relevant och 
intressant. Både i tillbakablickar till historiska händelser, så som Ukrainakrisen, men även inför 
framtiden. Vilka händelser i vårt närområde kommer vi att reagera på? Vilka kriser kommer utgöra 
incitament för omvälvande politiska reformer? Detta är frågor som lämnas obesvarade i denna 
studie, men som förhoppningsvis återupptas i framtida forskning.  

Studier av överraskning är även relevanta av mer allvarliga anledningar. Brodin (1978:98ff) 
argumenterar för vikten av att studera fenomenet strategisk överraskning i en svensk kontext med 
att dessa studier är avgörande för att kunna förutse framtida överraskningsattacker mot svenskt 
territorium. Att studera fall av överraskning är då väsentligt ur ett säkerhetsperspektiv. Genom att 
studera hur andra överraskas kan vi försöka att minska risken för att något liknande händer oss. 
Detta trots att litteraturen på området ger en bister syn på möjligheten att förutsäga en 
överraskningsattack. Det finns inga vattentäta lösningar när det gäller en motståndares egna 
ambitioner och planer och vi kommer aldrig kunna skydda oss mot allt. ”We have to accept the fact 
of uncertainty and learn to live with it” (Wohlstetter 1962:400f). 
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