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Hur når insurgenter framgång? En teoriutvecklande explorativ 

studie av första Tjetjenienkriget. 

ABSTRACT: 

In the beginning of the 21st century counterinsurgency has been at the center of the scientific debate considering 

war-studies. Great efforts have been made to achieve success in conflicts against insurgents in the Middle East. 

Much of the scientific contributions have been implemented in doctrines and strategic approaches but 

unsuccessfully so. Given the complexity of these conflicts many theories that have emanated from the subject fail 

to grasp the insurgents’ actions altogether. Considering these statements, the purpose of this essay is to conduct 

an explorative study of the First Chechen war in order to contribute to the understanding of the insurgents’ 

success.  

The result of this study reveals that the theory I developed grasps the complexity of the conflicts but is overly 

detailed on how the insurgents should act. It is therefore not applicable to this conflict in its current form but 

cannot be dismissed, though. The Chechens mostly acted according to the theory. Therefore, the result of this 

study reveals that this insurgency had specific characteristics that need to be taken into consideration if one is to 

understand the outcome of the conflict. The study provides an indication that this might be true for other conflicts 

as well. 
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1. Inledning  

1.1 Problemformulering  

Under sent 1900- och tidigt 2000-tal har counterinsurgency-operationer (COIN) varit i centrum för den 

krigsvetenskapliga debatten. Stora insatser har genomförts i Afghanistan, Irak och andra delar av världen 

och enorma resurser har avdelats för ändamålet att skapa fred och stabilitet. Motståndaren i dessa 

konflikter har varit numerärt, teknologiskt och utbildningsmässigt underlägsen. Trots detta har 

konflikterna inte sällan haft ett utfall dåligt överensstämmande med den intervenerande maktens 

målsättningar. Många teoretiker, så som Galula och Kilcullen, har studerat ämnet noggrant och skapat 

teoretiska och praktiska ramverk som genomsyrat västmakters upprorsmotverkan.1 Trots att omfattande 

forskning inom COIN genomförts samt att dess resultat implementerats i doktriner och manualer har 

den irreguljära motståndaren visat sig svår att besegra. Vad som gör insurgenterna svårbesegrade tycks 

ha många förklaringar på grund av konflikternas komplexitet samt det stora antal variabler de innehåller 

vilka kan ha stor påverkan på utfallet.  

McCormick m. fl. gör en ansats till att förklara upprorets överlevnadsförmåga genom att insurgenten 

blir svårare att bekämpa i takt med att insurgentorganisationen reduceras. I och med deras ringa antal 

kan de med enkelhet stiga in i anonymitet och återhämta sig.2 Jeffrey Record beskriver istället hur 

insurgenters framgång till del kan förklaras genom att de lokaliserat de intervenerande demokratiernas 

svaga punkt, utdragna och blodiga konflikter. Genom att exploatera denna svaghet och åsamka 

motståndaren förluster påverkas hemmaopinionen.3 Denna förklaring att genom terror slå ned 

motståndarens vilja att slåss styrks av Steven Metz4 men motsäges av Page Fortna som klargör att 

nyttjandet av terrorism inte kommer vara insurgentens politiska vilja till gagn utan snarare tvärtom.5 

Det finns alltså en mängd förklaringsmodeller av varierande karaktär och en dissonans i vad som anses 

vara bidragande till insurgenternas framgång. Detta innebär att frågan kvarstår: Hur kan det egentligen 

komma sig att insurgenter når framgång i konflikter mot en till synes överlägsen motståndare? 

 

1.2 Syfte och frågeställning  

I skrivande stund befinner sig Försvarsmakten i ett skifte av strategisk inriktning. Från att ha varit ett 

insatsförsvar skiftar nu fokus till att på ett mer tillfredsställande sätt kunna försvara Sveriges suveränitet. 

Detta gör dock inte den irreguljära och internationella arenan mindre intressant. Med tanke på de insatser 

som Sverige nu deltar i och de insatser som genomförs globalt är upprorsmotverkan fortfarande ett högst 

                                                           
1 Kilcullen. 2009. s.C-1 
2 McCormick m. fl. Thing Fall Apart: The Endgame Dynamics of Internal Wars. 2007. s.328 
3 Record. 2007. s.134 
4 Mets. 2011. s.6 
5 Page. 2015. s.519-520 
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aktuellt ämne. Ofta utgörs motståndaren i dessa insatser av insurgenter med ett irreguljärt uppträdande 

vilket i sig skapar incitament för att vidare forskning i ämnet. Genom att identifiera insurgenternas 

önskade och mest framgångsrika tillvägagångssätt kan vi som upprorsbekämpande aktör på ett mer 

precist sätt rikta våra insatser och där igenom nå högre effekt. 

Därför tar sig undersökningen uttryck i att genom en teoriutvecklande explorativ undersökning 

undersöka första Tjetjenienkriget i syfte att ytterligare bidra till förståelsen kring insurgenters 

framgångar i uppror.  

1.2.1 Forskningsfrågor 

 Kan utfallet i första Tjetjenienkriget förklaras med hjälp av min vidareutveckling av 

McCormicks diamantmodell? 

Delfrågor:  

1. Nyttjade insurgenterna sig av de framtagna variablerna för ett lyckat uppror? 

2. Kan insurgenternas nyttjande, alternativt icke nyttjande, av dessa variabler förklara 

konfliktens utfall? 

 

1.3 Tidigare forskning  

Tidigare forskning i ämnet undersöker många enskilda fenomens påverkan på uppror och analyserar 

antingen enskilda begrepp och fenomen ur insurgentens perspektiv eller uppror som helhet.  

James D. Kiras gör en ansats att genom fyra faktorer hämtade från Guevaras och Maos teorier förklara 

vad insurgenten bör ta hänsyn till i sin jakt efter framgång. Dessa är tid, rum, legitimitet och stöd. Han 

förklarar hur dessa faktorer gör sig gällande som ett analysverktyg utifrån vilka konflikter och deras 

särskilda karakteristika kan analyseras. Kiras belyser vidare risken med att applicera en generell 

förklaringsmodell framtagen utifrån en konflikt på en annan. Konsekvensen av detta är att en 

upprorsmotverkare kan komma att möta svidande nederlag på grund av negligeringen av de särskilda 

omständigheterna i det specifika fallet.6 

Ett antal forskare undersöker interna motsättningar som tycks råda inom teorier för insurgenters 

framgång. Thomas Moriarty beskriver att Guevaras teori har en inbyggd spänning mellan två av hans 

vitala faktorer för ett lyckat uppror, att vara skyddad i landsbygdens otillgängliga områden och samtidigt 

synas för att sprida sitt budskap. Två grundläggande faktorer för ett lyckat uppror tycks därmed vara 

motsägelsefulla genom att insurgenten förlorar förmåga att skapa publicitet och uppmärksamhet för sin 

kamp när de är skyddade av landsbygdens svåråtkomliga områden.7 McCormick m.fl. beskriver en 

                                                           
6 Kiras. 2013. s.189 
7 Moriarty. 2010. s.483 
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annan spänning i insurgentens kamp. I det inledande skedet av upproret är insurgenterna dels skyddade 

av sin ringa numerär och dels kan åtnjuta skydd i form av anonymitet och lätt göra sig otillgängliga. Allt 

eftersom numerären växer ökar dock deras exponering och de löper därav större risk att bekämpas av 

statsmakterna som av förklarliga skäl har fler mål att välja på.8  

Ett återkommande delämne inom området irreguljära konflikter är terrorism. Vad terrorism innebär, hur 

det skall definieras samt dess effekt tycks vara svårt att få en entydig bild av. Fenomenet terrorism 

tillskrivs olika betydelse då somliga forskare hävdar att terrorism är något som med fördel används för 

att nå framgång och andra beskriver hur det är destruktivt för arbetet mot de politiska målsättningarna. 

Steven Mets beskriver hur terrorism med fördel används för att projicera styrka och för att skapa 

förutsättningar för att dominera ett område eller bara hålla sig levande som organisation.9 Page Fortna 

är av annorlunda uppfattning och förklarar hur terrorism sannolikt ökar den irreguljära partens chans att 

överleva men samtidigt är kontraproduktivt på så vis att det försvårar för politiskt inflytande eller att 

vinna överlag. Genom en kvantitativ studie som tittar på ett stort antal irreguljära konflikter ser hon ett 

mönster i att aktörer som nyttjat terrorism inte går vinnande ur konflikten. Detta förklaras bland annat 

genom att okynneslöst dödande av civila får stora konsekvenser på så vis att det folkliga stöd insurgenten 

är i behov av uteblir, vilket även Ernesto Guevara poängterar i boken Gerillakrig.10  

Ytterligare ett ämne inom irreguljära konflikter som ofta återkommer är externa aktörers interventioner. 

Somliga hävdar att externt stöd är en av anledningarna till varför insurgenter över huvud taget når 

framgång. Dylan Balch-Lindsay m.fl. beskriver hur intervention av externa aktörer är av sådan karaktär 

att de formar våldet utövat i konflikten och även konfliktens utfall. De beskriver hur externa aktörers 

stöd ökar chansen till seger för mottagaren men att om båda parterna i konflikten får stöd ökar chansen 

istället för att utfallet blir en förhandlad överenskommelse.11 

Sammanfattningsvis tycks Zedong och Guevaras teorier återkomma och utgöra någon form av 

tyngdpunkt i diskursen kring insurgenters tillvägagångssätt. Begrepp och konceptuella faktorer  

återkommer såsom lokalbefolkningens förtroende, en stark vilja, utländskt stöd och sociala incitament. 

Många undersöker enskilda fenomens påverkan på uppror men negligerar helheten och andra detaljer 

än de som är föremål för undersökningen. Med bakgrund av detta består forskningsluckan av att en 

undersökning av insurgenters agerande i sin helhet inte återfinns i tidigare forskning. Gordon 

McCormick har utvecklat en diamantmodell som gör en ansats till att fånga hela konflikten och dess 

aktörer men misslyckas den med att fånga kontextbundna variabler och detaljer på grund av dess 

lågupplösta natur. Han lyckas inte beskriva hur insurgenter faktiskt skall handla för att nå framgång.12 

                                                           
8 McCormick m.fl. Thing Fall Apart: The Endgame Dynamics of Internal Wars. 2007. s.328 
9 Mets. 2011. s.6 
10 Guevara. 1968. s.100; Page. 2015. s.528 
11 Balch-Lindsay m.fl. 2008. s.345, 360-361 
12 Basilici. Simmons. 2004. s.33; Wilson. 2011. s.27-32 
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För att fylla forskningsluckan och greppa konfliktens helhet kan man undersöka insurgenters 

sammanvägda agerande i konflikter och undersöka handlingars inbördes relationer och påverkan på 

konfliktens utfall.  

1.4 Disposition  

I kapitel två presenteras den modell som utgör grunden för den utvecklade teorin, hur den 

vidareutvecklats och definierats.  

I det tredje kapitlet presenteras underökningens forskningsdesign, källkritik, datainsamling och 

avgränsningar för att skapa ett ramverk inom vilket undersökningen äger rum. Det fjärde kapitlet 

redogör inledningsvis för första Tjetjenienkriget i kronologisk ordning.  

Därefter görs en analys av frågeställningen i form av dess delfrågor som efterföljs av resultat.  

I det femte och avslutande kapitlet presenteras slutsatser som sedan diskuteras. Slutligen förs en 

diskussion om innebörden av arbetet för professionen och förslag på vidare forskning.  

 

2. Teori.  

2.1 Vidareutveckling av McComicks ”Mystic Diamond”. 

För att begripliggöra den irreguljära konflikten och upproret som fenomen har Gordon McCormick 

utvecklat vad som kallas för ”The Mystic Diamond”(Diamantmodellen). Teorins grundpelare består av 

de två stridande parterna i form av insurgenterna (upprorsmakarna) och staten (upprorsmotverkarna) 

samt två centrala delar för konfliktens utfall, befolkningen och internationella aktörer. För att nå 

framgång skall de stridande parterna påverka övriga ingående delar av modellen. Kapten Steven P. 

Basilici och Major Jeremy Simmons beskriver i Transformation: A bold case for unconventional 

Warfare  hur teorin består av fem strategier nödvändiga för insurgenten och statens åstadkommande av 

militära och politiska målsättningar. Eftersom undersökningen avser fokusera på insurgenten i 

konflikterna redovisas strategierna ur dennes perspektiv: 

1. Befolkningen  

2. Statens struktur 

3. Militära styrkor 

4. Underminera externt stöd för staten 

5. Främja eget externt stöd.  

Strategierna ett till fem presenterar prioriteringsordningen för vilken ordning insurgenten bör inrikta 

sina insatser. Även ifall dessa steg bygger och skapar förutsättningar för varandra är modellen inte 
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hierarkisk i bemärkelsen att strategierna skall genomföras i ordning. De skall istället genomföras 

simultant.13  

Teorin beskrivs även av Greg Wilson i The Mystic Diamond: Applying The Diamond Model of 

Counterinsurgency in the Philippines. Han gör dock istället en ansats till att förklara hur COIN-

operationer nått framgång genom att bedriva verksamhet i enlighet med modellens övre hälft. Han gör 

heller ingen ansats till att förklara hur de olika strategierna skall utövas utan förklara istället att de 

statliga filippinska styrkorna påverkat befolkningen.14  

Teorin begripliggör de ingående delarna i konflikten och de inbördes relationerna mellan staten och 

insurgenten. Teorin har ett generellt förhållningssätt till uppror men ger inte någon detaljupplösning i 

förklaringen av de lokala förutsättningar som spelar in i dess utfall. Teorin gör ingen ansats till att 

förklara hur en specifik faktor skall uppnås, exempelvis beskriver strategin Befolkningen inte hur 

invånarnas förtroende och sympatier skall vinnas utan konstaterar endast att det är en vital del av 

upproret. Styrkan med teorin är dess generaliserbarhet och det faktum att den är applicerbar på ett stort 

antal konflikter. Svagheten är dess förenkling av verkligheten och bristen på detaljupplösning. De lokala 

faktorerna så som förandet av den väpnade striden, konkreta åtgärder för att få externt och stöd sociala 

incitament för konflikten förbises vilket riskerar att skapa en något trubbig förklaringsmodell. 

På grund av att modellen inte gör någon ansats till att förklara vad respektive strategi innebär för 

insurgenten gör jag därför en egen tolkning av dessa och utvecklar teorin ytterligare. Baserat på tidigare 

forskning, kompletterande teorier och egna argument skapar jag en vidareutveckling av modellen för att 

försöka greppa den större komplexiteten i insurgenters agerande inom ramen för ett uppror. Nedan 

definieras varje strategi i variabler som sedan förklaras. Motiven till varje variabel skiftar något. Hur 

insurgenten exempelvis skall vinna befolkningens förtroende beskrivs återkommande i annan forskning 

där Guevaras och Zedongs verk utgör en form av tyngdpunkt, varför de utgjort även min grund till 

framtagandet av relevanta variabler. Under strategin Underminera externt stöd för staten har andra 

teorier varit oerhört sparsamma med att beskriva hur insurgenten skall gå till väga vilket medfört att jag 

valt variabler utifrån vad som överhuvudtaget skrivits i ämnet men även egna resonemang.  

                                                           
13 Basilici. Simmons. 2004. s.32 
14 Wilson. 2011. s.27-32 
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Figur 1.McCormicks ”The Mystic Diamond”15 

 

2.1.1 Befolkningen   

Strategin befolkningen avser insurgentens direkta och indirekta påverkan på befolkningen som berörs 

av konflikten i syfte att åtnjuta dess sympatier. De sex variabler jag tagit fram för insurgenten att ta 

hänsyn till är: Närhet till befolkningen, Socialt incitament, , Bekämpa förräderi, Propaganda och Icke 

nyttjande av terrorism.  

Närhet till befolkningen 

Befolkningen är vattnet och insurgenten är fisken som lever däri.16 Detta av Mao Zedong skapade 

uttryck symboliserar vikten av befolkningens roll i den irreguljära konflikten. Insurgenten måste vara 

en del av samhället och kan inte distansera sig till människorna i sin närhet. Då upproret är sprunget ur 

folket och dess överlevnad är beroende av befolkningens stöd i form av t.ex. information, förnödenheter 

m.m. är närheten till befolkningen av vikt.17  

Dock föreligger en motsättning inom insurgentens behov av att vara nära befolkningen men samtidigt 

åtnjuta den svårtillgängliga landsbygdens skydd. Att vara skyddad av landsbygden är dock inte en åtgärd 

för att påverka någon av de övriga aktörerna i modellen och därav kommer undersökningen inte att ta 

hänsyn till denna motsättning.  

 

                                                           
15 Basilici. Simmons. 2004. s.33 
16 Zedong. 1961. s.93.   
17 Guevara. 1968. s.83, 109 
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Socialt incitament  

En förutsättning för att åtnjuta befolkningens stöd är att de sympatiserar med insurgentens sak vilket 

både Galula och Guevara tydligt beskriver i sina respektive verk. För att utgöra folkets röst och med 

folket i ryggen driva en kamp måste de attraheras av insurgentens motiv till upproret. Det måste finnas 

ett socialt incitament för befolkningen att stödja insurgenten. 18 

En viss motsägelsefull diskussion finns dock i huruvida förutsättningar för upproret måste vara 

kompletta eller kompletteras med handlingar från insurgenten. Mao och Guevara beskriver de olika 

sidorna på detta mynt men gemensamt för dem båda är dock det fundamentalt viktiga att det faktiskt 

finns ett starkt motiv och ett incitament till att starta kampen.19 

Propaganda 

I enlighet med vad Guevara skriver bör propaganda drivas mot befolkningen. Befolkningen måste 

medvetandegöras om kampen och övertygas om att insurgentens sak är det rätta. Propagandan kan bland 

annat förklara upprorets viktigaste målsättningar och bakgrund, vädja om hjälp till upprorsstyrkorna och 

belysa oförrätter begångna av motståndaren. Guevara skriver om radio och tidningars betydelse, i vår 

tid är detta även applicerbart på sociala medier och internet.20  

En motsättning mellan olika teorier är dock vikten av sanningshalten i propagandan. Galula beskriver 

att budskapet inte alls behöver vara sant utan att insurgenten döms efter vad han lovar och inte vad han 

gör medan Guevara hävdar att sanningshalten är av stor betydelse.21 Motsättningen mellan dessa tankar 

är i sammanhanget irrelevant. Det som är intressant i denna undersökning är om propagandaverktyget 

kan utgöra en liten del av förklaringen till varför utfallet blev på ett visst sätt. 

Bekämpa förräderi 

De som är emot insurgenten och förser motståndaren med information, sprider felaktig och 

misskrediterande information eller direkt angriper den skall möta oförsonligt motstånd. Guevara 

beskriver hur insurgenten skall vara en ideologisk föregångsman som med kraft slår ner den som 

angriper, sprider desinformation eller inhämtar underrättelser åt motståndaren. Insurgenten måste 

bekämpa varje fall av förräderi.22  

Detta är något motsägelsefullt i meningen att befolkningen, enligt tidigare, skall övertygas genom 

propaganda och övertygelse om att insurgentens sak är den rätta, inte genom bestraffning. För att 

underlätta en distinktion mellan vilka som skall straffas och inte kan följande indelning göras: Den aktör 

                                                           
18 Galula. 2006. s.12-13; Guevara. 1968. s.45 
19 Moriarty. 2010. s.481 
20 Guevara. 1968. s.106 
21 Galula. 2006. s.9; Guevara. 1968. s.92, 106 
22 Guevara. 1968. s.46, 83 
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som aktivt motverkar insurgenten skall falla offer för den hårda behandlingen. Den aktör som istället 

skall övertygas med propaganda och information är den som förhåller sig passiv i konflikten. 

Icke nyttjande av terrorism 

För att begripliggöra vad terrorism innebär skall begreppet förstås i enlighet med Pages definition, 

medvetet urskillningslöst våld mot civila.23 

I enlighet med vad både Guevara och Page konstaterar är terrorism icke önskvärt för att vinna 

befolkningens förtroende. Terrorism tenderar istället att distansera insurgenten från befolkningen genom 

att ta oskyldiga människors liv som annars kunnat användas i kampen mot staten.24 Detta konstaterande 

är som tidigare beskrivet inte oemotsagt, men baserat på de grunder Pages studie är utformat samt 

undersökningens resultat är dock denna ståndpunkt väl motiverad.  

2.1.2 Statens struktur  

Strategin statens struktur avser insurgentens påverkan på befolkningens förtroende för den styrande 

makten i landet, dess strukturer och individer och under denna strategi har jag tagit fram två variabler: 

Propaganda och Provokativa attacker 

Propaganda  

Att stärka insurgentens band till befolkningen är som tidigare beskrivet en förutsättning för att lyckas 

för båda parter i konflikten. Därför måste insurgenten vidta åtgärder för att underminera det stöd staten 

har hos befolkningen. Även här är propagandaverktyget applicerbart och tidigare presenterade 

resonemang återkommer. Men i detta steg, när misskreditering av staten och dess strukturer är målet, 

bör större vikt läggas vid att befolkningen skall medvetandegöras om motståndarens begångna 

oförrätter, exempelvis mord och andra våldsaktioner.25    

Provokativa attacker 

För att påverka opinionen till insurgentens fördel kan de genomföra provokativa attacker. Syftet är att 

genom en egen aktion provocera fram en oproportionerlig reaktion från staten där civila drabbas. På 

detta vis marknadsförs insurgentens kamp mot staten och genererar ytterligare legitimitet och 

attraktionskraft. På grund av denna överdrivna vedergällning minskar alltså befolkningens stöd för 

staten. Attackerna får även staten att se sårbar ut för fortsatta attacker. 26 

Dessa provokativa attacker bör inte riktas mot civila utan snarare mot militära eller statsstrukturella mål 

i syfte att inte reducera befolkningens förtroende för insurgenten och dess kamp.  

                                                           
23 Page. 2015. s.522 
24 Guevara. 1968. s.27, 100; Page. 2015. s.528 
25 Guevara. 1968. s.107-108 
26 Magen. 2016. s.116; McCormick m.fl. Things Come Together: symbolic violence and guerrilla mobilisation. 2007. s.311 
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2.1.3 Militär styrka 

Strategin Militär styrka avser insurgentens direkta och indirekta påverkan på motståndarens stridande 

enheter. Under denna rubrik har jag identifierat fyra variabler insurgenten bör uppfylla för att nå 

framgång. Dessa är Underrättelser, Avskräckande metoder, Diktera villkor för striden och Sabotage.  

 

Underrättelser  

För insurgenten är underrättelser om motståndaren vitalt. Information om motståndarens antal, typ av 

förband, plats, tid, verksamhet, materiel, stridsvärde är mycket viktig för insurgenten i dess planering 

för väpnade aktioner.27 Ett av insurgentens viktigaste redskap för att tillskansa sig sådan information är 

folket, varje enskild individ är en möjlig informatör.28  

Avskräckande metoder 

Att påverka motståndarens vilja att strida kan åstadkomma stor effekt relativt kostnad i tid och resurser. 

Exempelvis kan propaganda om nederlag29 och grym behandling av tillfångatagna motståndare bidra till 

detta. Detta kan ta sig formen av avskräckande bilder och film på hur motståndare till insurgenterna 

straffas, bland annat i form av tortyr.30 Tidningar, radio och sociala medier spelar roll i även detta arbete. 

 

Diktera villkor för striden 

För att nå framgång i striden mot en materiellt överlägsen motståndare måste insurgenten diktera 

villkoren för när, var och hur striden äger rum. Kuperad och bergig terräng, väglösa ödemarker och 

sumpmarker lämpar sig väl för insurgentens stridsteknik enligt Guevara, men även bebyggelse borde 

insurgenten kunna nyttja till sin fördel.31  

Striden skall även initieras väl avvägt mot tidsaspekten. Striden skall ske när förutsättningarna för 

framgång är i insurgentens favör. Eftersom insurgenten är materiellt och numerärt underlägsen bör 

insurgenten slå motståndaren när denne är oförberedd och i överraskande attacker. För att uppnå en 

situation där förutsättningar för vinst är så goda som möjligt kan insurgenten nyttja åtgärder som 

exempelvis överraskning, vilseledning och skenmanövrar32  

Sabotage  

Sabotage är enligt Guevara och Zedong ett redskap i kampen mot motståndaren och bör utgöra en 

naturlig del i striden. Sabotage mot samhällsviktig infrastruktur så som vägar, broar, elverk och 

telekommunikation skall prioriteras i syfte att försvåra motståndarens aktioner mot insurgenten. Även 

                                                           
27 Zedong. 1961. s.22 
28 Guevara. 1968. s.109 
29 Guevara. 1968. s.110 
30 Mets. 2011. s.6 
31 Guevara. 1968. s.30 
32 Zedong. 1961. s.23 
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sabotage mot motståndarens förnödenhetsförsörjning skall genomföras för att påverka dennes förmåga 

till motstånd.33  

Vad som dock är högst väsentligt är att lojal lokalbefolkning inte drabbas av dessa attacker mer än 

nödvändigt vägt emot den militära nyttan eftersom insurgenten är beroende av folket.34   

2.1.4 Underminera externt stöd för staten 

Strategin Externt stöd avser insurgentens påverkan på motståndarens mottagande av moraliskt, tekniskt, 

finansiellt och militärt stöd.35 Jag har tagit fram tre variabler insurgenten bör ta hänsyn till i detta 

avseende: Propaganda, Undvika humanitär kris samt att åsamka motståndaren betydande förluster.  

Propaganda  

Propagandaverktyget kan nyttjas för att påverka även den internationella arenan. För att underminera 

stöd för staten från externa aktörer kan därför liknande metoder nyttjas som när den egna befolkningen 

är målet för informationen. Genom att bland annat belysa statens oförrätter bör det internationella 

samfundet påverkas i likhet med den egna befolkningen och motståndaren själv. 

 

Undvik humanitär kris 

Enligt Balch-Lindsay m.fl. tenderar externa aktörer att intervenera när humanitära kriser är 

förestående.36 Således bör insurgenten undvika att själv skapa dessa kriser som kan leda till intervention 

till fördel för staten. Insurgenten bör alltså undvika att exempelvis genomföra massavrättningar och 

etniska rensningar. Etnisk rensning skall tolkas i enlighet med Nationalencyklopedins beskrivning: 

”Tvångsmässig fördrivning av en befolkningsgrupp från ett geografiskt område”.37 Massavrättningar 

skall förstås som systematiska avrättningar av flertalet personer.  

Åsamka motståndaren betydande förluster 

Balch-Lindsay beskriver även att externa aktörer tenderar att vara motvilliga till att intervenera då 

konflikten är av intensiv karaktär. Om konflikten är sådan att strider sker kontinuerligt och att staten 

lider stora förluster är alltså detta till insurgentens fördel.  

När situationen redan är sådan att motståndaren får externt stöd är utdragna konflikter som skapar 

påtagliga förluster hos motståndaren eftersträvansvärda. Detta renderar i en politisk motvilja hos den 

intervenerandes hemmaopinion mot deltagandet i konflikten.38 

                                                           
33 Guevara. 1968. s.100-102; Zedong. 1961. s.75 
34 Guevara. 1968. s.101 
35 Connable. Libicki. 2010. s.64 
36 Balch-Lindsay. m. fl. 2008. s.348   
37 Nationalencyklopedin. Etnisk rensning. 
38 Record. 2007. s.134 
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2.1.5 Främja eget externt stöd.  

Strategin Främja Externt stöd avser insurgentens arbete för mottagande av moraliskt, tekniskt, 

finansiellt och militärt stöd.39 Likväl som att påverka statens möjlighet att ta emot externt stöd skall 

insurgenten verka för att påverka den internationella arenan till egen fördel. För att åstadkomma detta 

har två variabler identifierats: Propaganda och Statsstruktur.  

Propaganda 

Likt diskussionen i föregående strategier är den informativa påverkan intressant även här. Genom 

tidigare beskrivningar av propagandans verkan finns vetenskaplig grund för att internationella aktörer 

ansluter till striderna för insurgentens räkning. Ideologiskt likasinnade som medvetandegörs om kampen 

tenderar då att vilja deltaga för insurgentens sak.40 

Statsstruktur 

Vidare kan insurgenten genom att erbjuda ett substitut till statens styre öka sin legitimitet. Genom att 

skapa statsliknande institutioner innehållandes en primitiv ordningsmakt och socialtjänst ökas 

incitamenten för extern hjälp.41 

 

2.2 Teoridiskussion  

Originalkällan till diamantmodellen har inte kunnat lokaliseras vilket skulle kunna skapa utrymme för 

kritik. Diamantmodellen är hämtad från en masteruppsats som i sin tur refererar till originalkällan. 

Ytterligare en rapport presenterar modellen om än i en annan form. Kritiken kan bestå av argument så 

som att författaren till källan jag nyttjat färgat sin beskrivning av modellen med egna tolkningar och 

därmed distanserat sig från originalkällan. Dock är detta ett litet problem av den enkla anledningen att 

den teori jag utvecklat är transparent i sina avgränsningar, tillägg och definitioner. Var modellen initialt 

kommer från är av mindre betydelse.  

Teorin tycks innehålla diverse motsättningar. Somliga variabler har inbyggda motsättningar där olika 

forskare rekommenderar olika handlingar. Dessa motsättningar har diskuterats under respektive variabel 

och kommer således inte behandlas vidare. Dock tycks även olika variabler stå i motsats till varandra 

beroende på vilken aktör de inriktar sig emot. Detta innebär att ett agerande som inledningsvis beskrivs 

som önskvärt senare beskrivs som icke önskvärt och vice versa. Nedan beskrivs dessa och diskuteras 

för att skapa förutsättningar för en transparent och tydlig analys och diskussion av undersökningens 

resultat.   

                                                           
39 Connable. Libicki. 2010. s.64 
40 Warren. 2016. s.60, 62 
41 Magen. 2016. s.117 
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För det första är gränsen mellan vad som är en provokativ attack, sabotage och terrorism ibland otydlig. 

Men i och med definitionen av terrorism som medvetet urskillningslöst våld mot civila42  och 

beskrivningen av provokativa attacker och sabotage som aktioner mot staten skapas en skiljelinje mellan 

begreppen. I förklaringen av begreppet sabotage beskrivs även hur sådana aktioner kan drabba civila 

och hur detta skall vägas mot militär nytta. I och med dessa definitioner skapas en distinktion mellan de 

olika variablerna och en mer transparent analys möjliggörs.  

För det andra är variablerna bekämpning av förrädare, Avskräckande attacker i form av tortyr och 

undvika massavrättningar något suddig. Motsättningen består av att i påverkan av befolkningen, 

motståndarens militära styrkor och externa aktörer får samma handling olika konsekvens. Förrädare 

skall bekämpas, fångar kan torteras samtidigt som massavrättningar och humanitära kriser skapar 

incitament för externa aktörer att intervenera till fördel för staten. Om insurgenten visar sig nyttja 

massavrättningar som ett verktyg i att bekämpa förräderi eller torterar fångar för att avskräcka 

motståndarens militära styrkor får en analys göras av hur konsekvenserna såg ut för att avgöra huruvida 

insurgentens agerande resulterade i negativa eller positiva konsekvenser.  

En av de fundamentala egenskaperna av denna teori är att en given handling kan få effekt på flertalet 

variabler. Exempelvis kan en våldshandling som genomförs mot statens struktur få effekter på både 

befolkningen och externa aktörer. Detta skapar ett problem i att avgöra hur aktionerna skall tolkas i 

undersökningen. Kan de positiva effekterna som aktionen medför hos andra aktörer än den avsedda 

tillskrivas insurgenterna? Jag är av uppfattningen att svaret på den frågan är ja, till vem handlingen är 

riktad spelar mindre roll än vilka den faktiskt påverkar. Den andra sidan av myntet är att en handling 

som ger positiva effekter hos en aktör kan ge negativa effekter på andra. Exempelvis kan insurgenten 

genom att genomföra  massavrättningar bekämpa motståndarens vilja att slåss men samtidigt skapa 

incitament för en extern aktör att intervenera till fördel för staten. Sammanfattningsvis kan enstaka 

handlingar få effekt genom hela modellen på samtliga aktörer och därav måste en diskussion föras om 

handlingens egentliga värde och huruvida flera variabler uppfylls av samma handling.  

 

3. Metod 

3.1 Explorativ teoriutvecklande metod.  

Eftersom undersökningen syftar till att ytterligare bidra till förståelsen kring insurgenters framgångar i 

uppror anser jag den redan existerande modellen som otillräcklig. På grund av detta har jag 

vidareutvecklat teorin. Detta innebär att undersökningens metod blir teoriutvecklande eftersom jag i 

                                                           
42 Page. 2015. s.522 



Sida 15 av 34 
Simon Pedersen  2016-06-01 

221 qrzn 
 

enlighet med vad Esaiasson m.fl.  beskriver försöker hitta nya förklaringar till ett fenomen.43 För att 

undersöka teorins hållbarhet gentemot verkligheten samt huruvida det finns anledning att applicera 

teorin i en större studie genomförs först en kvalitativ explorativ undersökning inom ramen för en 

fallstudie. Esaiasson m.fl. beskriver den explorativa undersökningen som lämplig då forskaren har för 

avsikt att generera idéer eller pröva mätinstrument.44 George och Bennet uttrycker sig i termer av att 

Plausability Probes (vilket är att likställa med explorativ metod) är en lämplig typ av studie för relativt 

otestade teorier i undersökningar syftandes till att klargöra om det finns anledning för en mer omfattande 

studie.45 I denna explorativa undersökning kommer teorin appliceras på ett framgångsrikt fall för att 

beroende på undersökningens resultat få svar på huruvida det finns incitament för att genomföra en 

större studie. Om utfallet, fallets gynnsamma karaktär till trots, istället är av negativ karaktär kan teorin 

eventuellt falsifieras vilket motiverar valet att först genomföra en mindre studie i syfte att spara tid, kraft 

och resurser.  

 

3.2 Forskningsdesign: fallstudie 

Fallstudien som forskningsdesign lämpar sig väl för undersökningar som är av förklarande natur och 

som försöker greppa komplexiteten i en verklig situation.46 Denscombe beskriver fallstudiens verkliga 

värde som att ”[...] den erbjuder en möjlighet att förklara varför vissa resultat kan uppstå”.47 Då uppror 

är just komplexa lämpar sig en design som kan undersöka fenomenet på djupet och ta hänsyn till 

detaljerna i det valda fallet. Genom en fallstudie kan detaljer som med en annan design förbisetts lyftas 

upp till ytan och synliggöras. Denscombe beskriver vidare hur undersökningar som ämnar utveckla 

teorier med gott resultat kan nyttja fallstudien som forskningsdesign.48  

Kritiken som riktas mot fallstudien som design är dock bland annat att övertygande generaliseringar är 

svåra att göra. Men för att möta denna kritik skall det förklaras att det valda fallet i denna undersökning 

förvisso är unikt i sig men ett exempel från en bredare kategori. Då fallet valts utifrån de nedanstående 

kriterierna är fallet jämförbart med fall som möter samma kriterier.49 Men då undersökningen är 

explorativ skall generella slutsatser ändå dras med försiktighet.50 Eftersom undersökningen endast 

genomförs på ett fall kan fallet av slumpen vara av särskilt gynnsam eller ogynnsamt karaktär. Detta 

skapar en inbyggd osäkerhet i resultatet men metoden skapar samtidigt förutsättningar för att antingen 

                                                           
43 Esaiasson m.fl. 2012. s.42 
44 Esaiasson m.fl. 2012. s.188 
45 George. Bennet. 2005. s.75 
46 Denscombe. 2009. s.62 
47 Denscombe. 2009. s.61 
48 Denscombe. 2009. s.60, 71 
49 Denscombe. 2009. s.68 
50 Esaiasson m.fl. 2012. s.188 
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beforska teorin ytterligare eller identifiera så tydliga brister att teorin kan falsifieras, vilket i sig 

motiverar denna typ av undersökning.  

Ytterligare en sak som är av vikt att ta hänsyn till är forskarens jag i kvalitativa analyser. Eftersom 

empirin inte består av statistisk tvingas jag som forskare tolka den subjektivt. Min egen identitet, mina 

värderingar och övertygelser kan därmed inte helt elimineras i undersökningen. För att motverka att 

resultatet färgas av jaget kommer jag i konkreta termer undvika att negligera data som inte stämmer 

med min teori, vara transparent i min analys och sträva efter att lägga mina personliga preferenser åt 

sidan.51  

3.3 Val av fall  

I en fallstudie är det av vikt att valet av fall är noga övervägt med hänsyn till fallets karaktäristika och 

inte sker slumpmässigt som i andra designtyper. Dess karaktär skall vara relevant i kopplingen till det 

formulerade forskningsproblemet som undersökningen ämnar svara på. 52  

3.3.1 Kriterier för val av fall  

1. Insurgenten verkar inom ramen för ett uppror. 

2. Insurgenten går segrande ur konflikten. 

3. Det finns god tillgång till empiri.   

För att svara på problemformuleringen och forskningsfrågorna måste jag först definiera vad en insurgent 

är och vad som karaktäriserar upproret som insurgenten verkar inom. För att begripliggöra detta kan 

upproret definieras, i likhet med engelskans insurgency, som en organiserad politisk och militär kamp 

för att försvaga den politiska auktoritetens kontroll och samtidigt stärka sin egen.53 En insurgent är då 

följaktligen en individ som aktivt deltar i denna verksamhet. För att förstå hur vinst skall mätas tycks 

det finnas ett oerhört stort antal förklaringsmodeller. Page ger dock en relativt allmängiltig förklaring i 

att seger för insurgenten kan förklaras som att insurgenten når uppsatta målsättningar. Målsättningarna 

kan även till del uppnås i exempelvis förhandling med staten. Förhandlingen kan ses som en typ av vinst 

eftersom den dels erkänner insurgenten som förhandlingsparter samt för situationen i en riktning som 

bär mot insurgentens slutgiltiga mål.54  

Första Tjetjenienkriget, som pågick mellan 11 december 1994 och 22 augusti 1996, valdes utifrån det 

faktum att konflikten och aktörerna inom konflikten möter de ovan beskrivna kriterierna. De Tjetjenska 

insurgenternas incitament till att ta upp vapen var deras vilja att bli självständigt den Ryska 

federationen.55 Efter ett bittert krig slöts ett fredsavtal mellan Rysslands utsände befälhavare, Lebed och 

                                                           
51 Denscombe. 2009. s.384 - 386 
52 Denscombe. 2009. s.63-64 
53 Kilcullen. 2010. s.1 
54 Page. 2015. s.523 
55 Efron. 2006. s.26, 95; Gall. De Waal. 1997. s.82; Shultz. Dew. 2006. s.103 
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Tjetjeniens stabschef, Maschadov och striderna upphörde.56 Insurgenterna hade segrat och blev de facto 

självständigt Ryssland.57 Dock skall det tilläggas att de inte var internationellt erkända som stat. Kriget 

i Tjetjenien är även väl beskrivet i diverse litteratur och striderna beskrivs utifrån olika perspektiv och 

av författare med olika bakgrund.  

3.4 Material- och Källkritik 

För att bedöma sanningshalten och trovärdigheten i det material som utgör undersökningens empiriska 

grund har materialet granskats utifrån vad Esaiasson m.fl. utrycker som de fyra reglerna för källkritik; 

äkthet, oberoende, samtidighet och tendens.58  

Då undersökningens empiri bygger på dokument som återger de händelseförlopp som utspelade sig i 

första Tjetjenienkriget kan granskningen av de ovan beskrivna regler ske i termer av:  

1. Äkthet: Är källan förfalskad eller planterad i sammanhanget?  

2. Oberoende: Återkommer fenomenet i fler än en källa? Hur ser avståndet mellan berättare och 

berättelse ut? Sker en omedveten påverkan på författaren av något slag och i vilken grad? 

3. Samtidighet: Kan tiden mellan produktion av källan och händelsen påverka källans 

sanningshalt?  

4. Tendens: Finns risk för avsiktlig förvanskning när händelser återges? 59 

Empirin som nyttjas i undersökningen är av olika karaktär. Somliga verk är skrivna av forskare och 

andra av journalister. Med båda yrkeskategorier finns både för och nackdelar. De journalister som skrivit 

de böcker jag nyttjat har inte helt sällan befunnit sig på plats i Tjetjenien antingen under eller i nära 

anslutning till konflikten och genomfört intervjuer på båda sidor av konflikten. Detta gör att dessa källor 

har en god samtidighet och har en hög detaljupplösning i och med vittnesmålen och i vissa fall personliga 

observationer. Dock kan oberoende och tendens ifrågasättas då journalisten eventuellt har en egen 

agenda i framställandet av konflikten. Materialet är nödvändigtvis inte heller granskat av andra individer 

innan publikation vilket medför en viss osäkerhet i källornas trovärdighet.  

Forskarpublikationer har den fördelen att de granskats av andra forskare innan publikation samt har 

högre krav på vetenskaplighet och transparens m.m. De kan även i exempelvis sammanställningar fånga 

många perspektiv och detaljer som en smalare studie skulle kunnat missa. Dock kan samtidigheten, 

oberoende och tendens falla offer för kritik. Även forskare kan ha dolda agendor och eventuellt påverka 

resultatet omedvetet eller medvetet. På grund av det faktum att de valda forskarna är sekundärkällor som 

ofta i efterhand sammanställer information kan viktiga detaljer gå förlorade med tiden.  

                                                           
56 Billingsley. 2013. s.3; Efron. 2006.s.194 
57 Billingsley. 2013. s.3; Gall. De Waal. 1997. s.368 
58 Esaiasson m.fl. 2012. s.279 
59 Esaiasson m.fl. 2012. s.282-286 
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3.5 Operationalisering av utvecklad teori.  

För att göra teorin applicerbar på fallet måste en operationalisering av teorin göras. Nedan har 

indikatorer tagits fram på varje variabel. Dessa indikatorer utgör det analysverktyg jag använder i 

undersökningen. I analysen eftersöks indikatorerna i empirin för att kunna fastslå huruvida insurgenten 

verkat i enlighet med teorin eller inte.  

När insurgenten genomfört flertalet aktioner som överensstämmer med indikatorerna är variabeln att 

anse som uppfylld. Frekvensen och betydelsen av aktionen eller verksamheten får därefter diskuteras 

för att få fram ett kärnfullt resultat av analysen. Minst hälften av variablerna under en strategi måste 

vara uppfyllda och på ett övertygande sätt kunna argumentera för att strategin skall räknas som 

genomförd. Variablerna kommer inte att viktas mot varandra under varje strategi. Detta eftersom att jag 

inte vill förutbestämma vad som varit betydelsefullt för insurgenten innan jag undersökt det empiriska 

materialet. Istället kommer en eventuell viktningsdiskussion föras utifrån det empiriska underlaget.  

På grund av att teorin beskriver hur de olika aktörerna skall påverkas av liknande typer av aktioner kan 

en händelse komma att få utslag på flertalet indikatorer. Detta är dock oproblematiskt då insurgentens 

avsikt med aktionen inte är det centrala utan snarare dess effekt på de olika aktörerna.  

 

Strategier Variabler Indikatorer 

1. Befolkningen  - Närhet till befolkningen  - Insurgenterna bosätter sig bland 

befolkningen  

- Socialt incitament  

 

- Det finns sociala incitament till varför  

befolkningen skall stödja  insurgenten. 

- Propaganda 

 

- Insurgenten propagerar för sin sak via 

media eller tal till befolkningen.  

- Bekämpa förräderi 

 

- Förrädare tillfångatas eller avrättas. 

- Icke nyttjande av terrorism - Insurgenten brukar ej medvetet 

urskillningslöst våld mot civila. 

2. Statens struktur - Propaganda  

 

- Insurgenten sprider information om 

motståndarens begångna oförrätter  

- Provokativa attacker - Attentat mot militär polis eller 

myndigheter.  

3. Militär styrka  - Underrättelser  

 

- Inhämtning av och tillgång till information 

om fientlig verksamhet, materiel eller 

personal.   

- Avskräckande metoder 

 

- Insurgenten sprider information om 

motståndarens nederlag. 

- Grym behandling av tillfångatagna 

motståndare.  

- Diktera villkoren för striden  

 

- Strid sker i fördelaktig terräng.  
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- Insurgenten nyttjar överraskning mot 

motståndaren i form av exempelvis 

eldöverfall.  

- Sabotage - Infrastrukturella byggnader och system 

slås ut, exempelvis master, lagerbyggnader 

osv.  

4. Underminera 

externt stöd för staten 

- Propaganda  

 

- Information om statens oförrätter sprids till 

den internationella arenan, exempelvis 

filmer och bilder sänd på tv och internet.  

- Undvik humanitär kris  

 

- Massavrättningar i form av systematiska 

avrättningar av flertalet personer sker ej 

- Etnisk rensning sker ej.  

- Åsamka motståndaren 

betydande förluster 

- Motståndaren förlorar betydande 

materiella eller personella resurser.  

5. Främja eget externt 

stöd 

- Propaganda  

 

- Information om insurgentens sak sprids till 

den internationella arenan. Exempelvis 

filmer och bilder sänds på tv och internet 

- Information om statens oförrätter sprids till 

den internationella arenan, exempelvis 

filmer och bilder sänds på tv och internet. 

- Statsstruktur - Insurgenterna har ett tydligt ledarskap  

- Insurgenterna har ett system för 

upprätthållande av lag och ordning.  

Tabell 1: Undersökningens analysverktyg.  

 

3.6 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer endast avhandla insurgenternas verksamhet i första Tjetjenienkriget som pågick 

mellan den 11 december 1994 då Ryssland satte in marktrupp i Tjetjenien60 och 31 augusti 1996 då ett 

fredsavtal slöts mellan Rysslands utsände befälhavare, Lebed och Tjetjeniens stabschef, Maschadov och 

striderna upphörde.61 Motståndaren och dess ageranden kommer ej att tas i beaktande vid förklaring till 

utfallet i konflikten. Detta fråntar medvetet undersökningen visst djup i förklaringen av utfallet men är 

en nödvändig avgränsning eftersom undersökningen endast avser undersöka insurgenternas agerande i 

konflikten. Undersökningen kommer endast ta hänsyn till de aktioner och den verksamhet som äger rum 

inom avgränsningen av fallet. Detta innebär att tidigare historiska händelser samt händelser efter 

undersökningens valda tidsrymd förbises. Denna avgränsning görs även den eftersom undersökningen 

endast avser undersöka insurgentens handlingar och om dessa i enlighet med den utvecklade teorin kan 

förklara konfliktens utfall.   

                                                           
60 Gall. De Waal. 1997. s.173 
61 Billingsley. 2013. s.3; Gall. De Waal. 1997. s.359 
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4. Analys av första Tjetjenienkriget 

4.1 Redogörelse för händelser mellan 11 december 1994 och 31 augusti 1996.   

Den Tjetjenska utbrytarpresidenten Jokhar Dudayev hade under tidigt 1990-tal proklamerat för och 

drivet en hård linje mot självständighet från den Ryska federationen vilket till slut resulterade i en rysk 

intervention.62 

Den 11 december 1994 korsade rysk trupp den tjetjenska gränsen. Ryssland anföll på tre fronter mot 

huvudstaden Groznyj men möttes av motstånd av dels insurgenter men även civila.63 

Nyårsafton 1994 ägde den mest kända striden rum i Tjetjenien. Ryssarna hade nu lyckats forcera det 

tjetjenska försvaret och påbörjade efter en tids bombning sitt anfall in i staden. Resultatet blev 

katastrofalt för ryssarna och en framgångssaga för tjetjenerna. Den ryska anfallande styrkan led enorma 

förluster. Sifforna skiljer sig åt men beskrivs variera mellan 1000 och 2000 soldater inom loppet av 

något dygn. Konsensus råder dock i att förlusterna var betydande.64 

I juni 1995 hade dock ryssarna avancerat söder ut och forcerat ut insurgenterna ur dessa samtliga större 

städer. Tjetjenerna tog då till reträtt upp i bergen i Tjetjeniens södra delar.65 Det var även i samband med 

detta Sjamil Basajev tog ett eget initiativ för att bryta den för insurgenterna negativa trenden.  

Basajev stormade tillsammans med 195 man staden Budjonnovsk i Ryssland och tog mellan 1500 och 

2000 personer gisslan. Efter många om och men samt ett oklart antal avrättade och dödade civila 

resulterade gisslandramat i fri lejd tillbaka till Tjetjenien samt en vapenvila i konflikten mellan de två 

parterna.66 Vapenvilan gav de tjetjenska insurgenterna tid att återhämta. De byggde upp sina styrkor och 

förberedde sig för en motoffensiv.  

I början av oktober 1995 blossade strider åter upp och pågick till och från. I augusti 1996 anföll 

insurgenterna Groznyj en sista gång. Ryssarna led åter stora förluster och drog tillbaka sina trupper.67 

Insurgenterna hade segrat och blev de facto självständigt Ryssland.68  

 

 

                                                           
62 Efron. 2006. s.100; Gall. De Waal. 1997. s.99 
63 Efron. 2006. s.121-122 
64 Billingsley. 2013. s.2; Efron. 2006. s.145; Gall. De Waal. 1997. s.11; Shultz. Dew. 2006. s.104 
65 Billingsley. 2013. s.2 
66 Billingsley. 2013. s.2; Efron. 2006. s.172, 175; Gall. De Waal. 1997. s.271 
67 Billingsley. 2013. s.3; Efron. 2006. s.194 
68 Billingsley. 2013. s.3; Gall. De Waal. 1997. s.368 
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4.2 Nyttjade insurgenterna sig av de identifierade variablerna för ett lyckat uppror? 

4.2.1 Befolkningen 

Närhet till befolkningen 

Det tjetjenska upproret var sprunget ur folket. Vanliga människor tog upp vapen och anslöt sig i kampen 

mot den ryska federationen. Många av insurgenterna var människor som verkade och levde i regionen 

samtidigt som de stred. Litteraturen beskriver hur insurgenter ibland återvände hem efter en period av 

strid för att vila upp sig och återhämta.69 I juni 1995 hade insurgenterna förlorat alla större städer och 

tvingades bort från de norra delarna av landet och upp i bergen.70 Nu verkade man alltså inte i 

storstäderna utan i de glesbefolkade bergsområdena. Litteraturen beskriver tyvärr inte huruvida 

insurgenterna levde bland befolkningen eller inte under denna period. Något som däremot kan ge en 

förklaring är att folket över tiden var den enskilt viktigaste logistiska resursen för insurgenten vilket kan 

tolkas som att en viss närhet ändå fanns.71 Dock är det svårt att dra några allmängiltiga slutsatser för just 

den perioden. Med bakgrund av detta anser jag ändå denna variabel vara uppnådd. Insurgenterna hade 

om än i varierande grad en närhet till befolkningen då de dels inledningsvis levde som vanliga människor 

när de inte deltog i stridigheter men även under perioden då de verkade i bergsområden behöll de 

kontakten i form av förnödenhetsförsörjning.  

Socialt incitament  

Från den Tjetjenska ledningen fanns ett tydligt mål med konflikten; att bli fritt från Ryssland och skapa 

sin egen nation.72 Denna frihetsförklaring ägde dock inte rum inom fallets avgränsningar men frihet från 

Ryssland kvarstod som motivator och incitament till konflikten inom konfliktens ramar. Dock var det 

inte alla som sympatiserade med Dudayev, Tjetjeniens dåvarande ledare. Ett annat incitament till att ta 

upp vapen för den gemene tjetjenen var Rysslands militära aktion. I och med att Ryssland korsade 

gränsen fick hela Tjetjenien en gemensam fiende och De Wall och Gall beskriver hur en tjetjen uttryckte 

sig i termer av ”I am against Dudayev, I am against the opposition, but if the Russians come in I will go 

and fight”73. De Waal, Gall samt Efron beskriver vidare hur tjetjenernas stolthet tvingade dem att möta 

det ryska hotet mot tjetjensk frihet.74 Variabeln Socialt incitament uppnåddes då det finns mist två 

tydliga argument till varför insurgenterna stred.  

Bekämpa förräderi 

Att Tjetjenerna skulle ha bekämpat förräderi tycks inte litteraturen beskriva. Det beskrivs sparsamt att 

det ens förekom förräderi eller några som bytte sida. En förklaring till detta kan vara vad Shultz och 

                                                           
69 Billingsley. 2013. s.34, 116; Gall. De Waal. 1997. s.247 
70 Billingsley. 2013. s.2; Efron. 2006. s.163, 167 
71 Billingsley. 2013. s.172; Shultz. Dew. 2006. s.128 
72 Efron. 2006. s.95; Gall. De Waal. 1997. s.82; Shultz. Dew. 2006. s.103 
73 Gall. De Waal. 1997. s.168.  
74 Gall. De Waal. 1997. s.193; Efron. 2006. s.122 
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Dew skriver om hur tjetjensk kultur innehåller en stark hederskultur där pojkar tidigt indoktrineras i att 

strid är en del av livet, att mod är en dygd medan feghet däremot resulterar i skam över familjen.75 På 

grund av att inga empiriska belägg återfinns i litteraturen kan inga legitima slutsatser dras i frågan. 

Variabeln är alltså inte uppnådd men heller inte falsifierad.  

Propaganda 

Under konflikten genomförde den Tjetjenska ledningen med Dudayev i spetsen flertalet uttalanden där 

de proklamerade för att det tjetjenska folket skulle ta upp vapen och kämpa mot den Ryska 

ockupationsmakten. Dudayev proklamerade en tid före det ryska anfallet på Groznyj för att det tjetjenska 

folket skulle driva ett krig mot den ryska ockupationsmakten och förklarade att det var ett krig för liv 

eller död. Movladi Udugov, Tjetjeniens dåvarande informationsminister, höll på nyårsdagen 1995 ett tal 

där han uppmanade folket att bege sig till Groznyj för att strida. Dudayev höll senare ytterligare tal om 

hur det tjetjenska folket var tvungna att kämpa för sina liv mot den ryska invasionsstyrkan. Vidare 

visades informationsvideor på tjetjensk TV beskrivandes stridsvagnars svaga punkter och hur de skulle 

slås ut.76  

Att den tjetjenska ledningen bedrev verksamhet åsyftandes att påverka sin egen befolkning är därmed 

tydligt. Vad som dock skall belysas i detta sammanhang är att det blott är en av källorna som beskriver 

denna verksamhet. Att informationen skulle vara fabricerad är dock osannolikt då författarna inte har 

något uppenbart intresse av att förvränga historien. Källan har god tillförlitlighet då de båda författarna 

befann sig i Tjetjenien någon gång under konfliktens lopp sannolikt själva upplevde propagandan. 

Variabeln är således uppnådd.  

Icke nyttjande av terrorism 

Under krigets senare delar genomförde de tjetjenska insurgenterna terroraktioner på ryskt territorium. 

De drabbade var inte tjetjener och därmed bekämpade man inte den egna befolkningen men eftersom 

definitionen av terrorism inte behandlar etnicitet eller nationalitet på de drabbade infaller de ryska offren 

under definitionen av terrorism. Den terroristaktion som fick störst betydelse för konflikten inträffade 

den 14 juni 1995. Sjamil Basajev hade tillsammans med 195 man stormat staden Budjonnovsk i 

Ryssland och tagit mellan 1500 och 2000 personer gisslan. Efter många om och men samt ett oklart 

antal civila döda resulterade gisslandramat i fri lejd tillbaka till Tjetjenien samt en vapenvila i konflikten 

mellan de två parterna. Även andra terroristattentat genomfördes bland annat tidigt januari 1996 då 

Salman Radujev med 200 man genomförde en liknande operation, dock med mindre lyckat utfall.77 

Denna variabel är således motsagd. Basajev välkomnades tillbaka av folket som en hjälte.78 

                                                           
75 Shultz. Dew. 2006. s.111. 
76 Gall. De Waal. 1997. s.6, 187, 193, 195 
77 Efron. 2006. s.184; Shultz. Dew. 2006. s.127-128.  
78 Gall. De Waal. 1997. s.275; Efron. 2006. s.176; Shultz. Dew. 2006. s. 127 
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Sammanfattningsvis uppnådde tjetjenerna tre av fem variabler. De hade tydliga incitament till kampen, 

var nära befolkningen och ledningen propagerade till folket om att de skulle ta upp vapen. Dock kan 

inga tydliga slutsatser dras om huruvida de bekämpade förräderi och deras terroraktioner fick inte alls 

en negativ effekt på den egna befolkningen. De två senare variablerna till trots påverkade insurgenterna 

onekligen befolkningen och uppnådde tre mycket viktiga variabler. Detta talar för att strategin är 

genomförd om än med den signifikanta skillnaden att terrorism genomförts med framgång.  

 

4.2.2 Statens struktur 

Propaganda  

Utöver ett enda exempel nämnt av Efron tycks inte litteraturen beskriva att den tjetjenska ledningen 

propagerat för hur ryssarna begick våldsaktioner mot det tjetjenska folket. 79 Att ryssarna faktiskt gjorde 

detta råder inga tvivel om. Överlevande tjetjener vittnar om allvarlig tortyr och andra krigsbrott i 

historier återgivna av journalister.80 Tjetjenska framträdandena i media är relativt väl återgivna och 

däribland beskrivs inte hur tjetjener propagerar för hur ryssar genomförde krigsbrott.  På grund av 

frånvaro av empiriska belägg kan variabeln inte anses vara uppnådd.  

 

Provokativa attacker 

Litteraturen beskriver hur provokativa attacker genomfördes under den vapenvila Basajevs 

gisslandrama resulterat i. Tjetjenska insurgenter angrep ryska posteringar i syfte att provocera fram ett 

motangrepp.81  Dessa provokativa attacker var omfattande och Efron beskriver hur tjetjenerna anföll 106 

vaktposter under loppet av november månad. I litteraturen nämns inte konsekvenserna av dessa attacker 

men det är tydligt att de genomförts. Således är variabeln uppnådd. 

Sammanfattningsvis uppnådde tjetjenska insurgenter en av två variabler för att påverka befolkningens 

förtroende för staten. De provokativa attackerna genomfördes medan propaganda, som vars hela syfte 

är att sänka befolkningens förtroende för staten, inte genomfördes. Eftersom endast hälften av strategin 

tycks ha genomförts kan inte tillräckligt empiriskt förankrade och trovärdiga slutsatser dras för att 

bekräfta att insurgenten genomfört strategin att påverka befolkningens förtroende för staten.  

 

4.2.3 Militär styrka 

Underrättelser   

Litteraturen vittnar om hur tjetjenerna och Dudayev hade goda källor till underrättelser om 

motstådrarens planerade verksamhet under kriget.82 Detta stödjs av Shultz och Dew som beskriver hur 

                                                           
79 Efron. 2006. s.183 
80 Efron. 2006. s.159; Gall. De Waal. 1997. s.232-233 
81 Efron. 2006. s.178; Gall. De Waal. 1997. s.283 
82 Billingsley. 2013. s.135; Efron. 2006. s.129, 153; Gall. De Waal. 1997. s.278 
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tjetjenerna nyttjade varje individ som en informatör och källa till information. Tjetjenerna nyttjade 

HUMINT (human intelligence) på så vis att kvinnor, barn och äldre i praktiken nyttjades som 

informationskällor.83 Med dessa empiriska belägg kan jag dra slutsatsen att denna variabel är att anse 

som uppnådd. Tjetjenerna inhämtade på olika sätt, på olika platser och över tid underrättelser om de 

ryska förbanden.  

Avskräckande metoder 

De tjetjenska insurgenterna drog sig inte för att agera med kraft och brutalitet mot de ryska soldaterna.  

Tjetjenerna torterade ryska soldater, dekapiterade dem med svärd och förnedrade de lemlästade 

kropparna.84. Huruvida dessa aktioner verkligen åsyftat att påverka motståndarens vilja att slåss eller 

bara var hämndaktioner skall låtas vara osagt, vad som är desto mer intressant är att denna typ av 

verksamhet faktiskt genomfördes. Därmed är variabeln uppnådd.  

 

Diktera villkor för striden 

Litteraturen vittnar om att tjetjenerna var mycket duktiga på att taktikanpassa sin strid efter de rådande 

omständigheterna och nyttja terrängen till sin fördel. Genom att exempelvis nedkämpa första och sista 

fordonet kunde man sedan från hustak och källare verka mot resterande delar av kolonnerna med hög 

effekt.85 Även i bergen hade Tjetjenerna god lokalkännedom vilket medförde att de kunde nyttja 

terrängen till sin fördel. De ogästvänliga och höga bergen utgjorde goda försvarspositioner för 

insurgenterna.86 

Insurgenterna använde sig ofta av eldöverfall och överraskade ryssarna för att sedan dra sig snabbt 

tillbaka.87 Detta är inte helt otroligt då till och med Dudayev instruerat insurgenterna i media att strida 

på detta vis.88 Med bakgrund av dessa empiriska belägg anser jag denna variabel uppnådd, de tjetjenska 

insurgenterna dikterade förvisso inte villkoren för striden vid samtliga stridskontakter men nyttjade 

terräng och taktik till sin fördel på ett imponerande sätt.  

Sabotage  

Tjetjenerna tycks enligt litteraturen inte ha genomfört sabotageaktioner. Det finns inga indikationer i 

empirin som tyder på att de tjetjenska insurgenterna genomfört aktioner mot infrastrukturella byggnader, 

kommunikationer eller dylikt. Således är denna variabel ej uppnådd.  

Sammanfattningsvis har alltså insurgenterna uppnått tre av fyra variabler under strategin Militär styrka. 

Detta tyder på att insurgenterna, inte helt oväntat, påverkade motståndarens militära styrkor och i stort 

                                                           
83 Shultz. Dew. 2006. s.128 
84 Efron. 2006. s.158-159; Gall. De Waal. 1997 s.10; Shultz. Dew. 2006. s.105 
85 Billingsley. 2013. s.42, 90; Efron. 2006. s.144, 191; Shultz. Dew. 2006. s.124-125 
86 Gall. De Waal. 1997. s.251 
87 Billingsley. 2013. s.76; Gall. De Waal. 1997. s.4; Shultz. Dew. 2006. s.139 
88 Gall. De Waal. 1997. s.203 
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gjorde detta i enlighet med vad teorin förespråkar. Att man kan säga att insurgenterna genomfört 

strategin trots att sabotagevariabeln inte uppnåddes är för att de övriga variablerna är av sådan tyngd 

och sker i sådan omfattning att denna slutsats kan dras på goda empiriska grunder.  

 

4.2.4 Underminera externt stöd för staten 

Propaganda 

Inte heller under denna propagandavariabel tycks Tjetjenerna genomföra verksamhet i enlighet med 

teorin. Återigen finns endast ett tillfälle beskrivet av en källa vilket inte räcker.89 Enligt tidigare beskrivet 

är tjetjensk kommunikation i media relativt väl återgett i litteraturen men saknar beskrivningar av ryska 

krigsbrott. Att ryssarna begick oförrätter mot tjetjenska insurgenter och befolkning finns som sagt belägg 

för i litteraturen men detta tycks inte vara något den tjetjenska ledningen exploaterat.90 Detta tycks 

istället återgivits av journalister. Variabeln är således ej uppnådd.  

 

Undvik humanitär kris 

Några uppgifter om etnisk rensning förekommer inte i bemärkelsen att etniska grupper fördrevs från 

vissa områden eller från Tjetjenien som helhet. Förvisso kan sådana händelser tystats ner och tvingats 

bort från offentligheten. Dock visar andra historiska exempel på hur etnisk rensning uppmärksammats 

och rapporterats i media. Till och med försök att tysta denna typ av verksamhet har visats otillräckliga 

för att helt eliminera den uppmärksamhet denna typ av aktioner medför. Exempel som visar på detta är 

Turkiets etniska rensning av armenier eller den etniska rensningen av muslimer i staden Srebrenica.91  

Att ryska soldater har avrättats råder, enligt tidigare beskrivet, inga tvivel om.92 Dock kan systematiken 

och antalen ifrågasättas. Litteraturen beskriver hur ryska soldater avrättats och att avrättningar av gisslan 

i samband med gisslansituationer och terroristaktioner förekommer.93 Men beskrivningar av rutin och 

systematik saknas. Litteraturen beskriver heller inte hur detta skulle ha skett mot flertalet personer utan 

skildrar snarare enskilda observationer när dessa aktioner genomförts mot ett fåtal individer 

Således saknas tillräckliga empiriska belägg för att kunna styrka att massavrättningar eller etniska 

rensningar faktiskt genomförts.  

 

 

                                                           
89 Efron. 2006. s.183 
90 Efron. 2006. s.159; Gall. De Waal. 1997. s.232-233 
91 Nationalencyklopedin. Jugoslaviska krigen.; Nationalencyklopedin, Folkmordet på armenierna.  
92 Efron. 2006. s.158-159; Gall. De Waal. 1997 s.10; Shultz. Dew. 2006. s.105 
93 Efron. 2006. s.175; Gall. De Waal. 1997. s.265;  
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Åsamka motståndaren betydande förluster 

Att de tjetjenska insurgenterna åsamkade ryssarna betydande materiella och personella förluster råder 

inga tvivel om. Trots att formuleringen betydande förluster kan falla offer för en allt för subjektiv 

tolkning erbjuder litteraturen övertygande empiriska belägg för att detta faktiskt hände. De exakta 

siffrorna över ryska förluster varierar från källa till källa men samtliga beskriver att antalet stupade 

ryssar var stort. Likt tidigare beskrivs förlusterna som enorma under exempelvis ryssarnas första anfall 

mot den tjetjenska staden Groznyj där mellan 1000 och 2000 ryska soldater stupade inom loppet av 

några dygn, hela bataljoner tillintetgjordes.94 Således är denna variabel uppnådd.  

Sammanfattningsvis uppnådde de tjetjenska insurgenterna två av tre variabler i denna strategi. Vad som 

står klart är att inga belägg finns för att Tjetjenerna aktivt försökt underminera externt stöd för ryssarna 

genom informationsoperationer eller propaganda. Men vad de faktiskt gjorde var att åsamka 

motståndaren betydande förluster och undvika att skapa en humanitär kris. Eftersom tjetjenerna inte 

frambringat en humanitär kris skapades enligt teorin inget incitament för en extern intervention av den 

typen. Konsekvenserna för en eventuell intervention ökade sedan då motståndaren åsamkats betydande 

förluster. Givet dessa två variabler är det eventuellt av mindre vikt att påverka den internationella arenan 

med information och propaganda då det tänkbart inte fanns en vilja att intervenera. Därav argumenterar 

jag för att strategin är genomförd, om än i något annan form än den teorin beskriver.   

 

4.2.5 Främja eget externt stöd.  

Propaganda 

Att de tjetjenska insurgenterna mottog extern hjälp tycks råda konsensus kring, dock inte omfattningen. 

Ryska påståenden beskriver allt från 2000 till 10 000 individer95 medan källor med koppling till 

tjetjenska insurgenter istället beskriver siffror runt 200 man.96 Litteraturen beskriver hur externa 

insurgenter anslöt sig till kampen bland annat av moraliska och ideologiska skäl då de sympatiserade 

med sina tjetjenska bröder.97 Vad insurgenterna gjorde för att få detta externa stöd är litteraturen något 

mer sparsam med att beskriva. Efron beskriver att Dudayev sökt hjälp externt98 och De Waal och Gall 

beskriver hur Basajev sökte maximal publicitet för tjetjenernas sak under terroraktionen i 

Budyonnovsk99. Parallellt med detta har den tjetjenska ledningen enligt tidigare nyttjat media för att 

propagera för insurgenternas sak via media. Det kan med bakgrund av detta argumenteras för att 

                                                           
94 Billingsley. 2013. s.2; Efron. 2006. s.145; Gall. De Waal. 1997. s.11, 16; Shultz. Dew. 2006. s.104 
95 Gall. De Waal. 1997. s.201; Shultz. Dew. 2006. s.143 
96 Efron. 2006. s.184; Shultz. Dew. 2006. s.144 
97 Shultz. Dew. 2006. s.144; Warren. 2016. s.60 
98 Efron. 2006. s.183 
99 Gall. De Waal. 1997. s.260 
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insurgenterna propagerat för insurgentens sak till den internationella arenan och variabeln är således 

uppnådd.  

Statsstruktur 

Att insurgenterna hade ett tydligt ledarskap råder inga tvivel om. Dudayev var tjetjenernas uttalade 

politiska ledare redan från tidigt 90-tal och hade under sig diverse ministrar.100 Vidare hade den militära 

ledningen en tydlig ledare i Alan Maschadov som var chef för den militära ledningsstaben.101 Dock 

beskriver inga källor hur tjetjenska styrkor löste någon form av polisiära uppgifter utan beskriver endast 

dem som stridande, militära enheter. Frånvaron av de polisiära enheterna till trots var den tjetjenska 

statsstrukturen tydlig. Tjetjenerna sökte självständighet och hade ett system för att styra landet. Således 

är variabeln uppnådd.  

Sammanfattningsvis uppnår tjetjenerna två av två variabler under denna strategi. De propagerar för 

insurgentens sak mot den internationella arenan och erbjuder en trovärdig ledning av landet. I och med 

dessa två variablers uppfyllnad finns empiriska belägg för att konstatera att insurgenterna verkat i 

enlighet med teorin avseende denna strategi.  

4.2.6 Resultat 

De tjetjenska insurgenternas handlingar kan bedömas utifrån två aspekter: ett, de övergripande 

strategierna och två, de underliggande variablerna för varje strategi. Fyra av fem strategier är att anse 

som genomförda och 11 av 16 variabler är uppnådda. Resultatet av analysen är följaktligen att 

insurgenterna inte nyttjat sig av samtliga av de framtagna variablerna för ett lyckat uppror men väl en 

stor majoritet. Således blir svaret på delfrågan att insurgenterna till stor del nyttjade sig av de framtagna 

variablerna.  

4.3 Kan insurgenternas nyttjande, alternativt icke nyttjande, av dessa variabler förklara 

konfliktens utfall? 

Första Tjetjenienkriget slutade som bekant till fördel för insurgenterna men kan detta utfall förklaras av 

den utvecklade teorin? Att konfliktens utfall hade varit detsamma utan att insurgenterna mött de 

identifierade variablerna för ett lyckat uppror finner jag osannolikt. Att helt misslyckas att påverka 

motståndarens militära styrkor eller en total avsaknad av sociala incitament hade sannolikt inte varit till 

tjetjenernas fördel. Variablerna tycks fånga betydelsefulla detaljer i konflikten så som tjetjenernas goda 

förmåga att taktisera givet de rådande förhållandena avseende materiel, personal och terräng och de 

djupt rotade sociala incitament som motiverade tjetjenerna genom hela konflikten.  

Dock finns händelser som fångats av teorin men där effekten blivit den motsatta än förväntat. Basajevs 

gisslantagning verkar exempelvis tros ha haft stor betydelse för konfliktens utfall. Denna enskilda 

                                                           
100 Efron. 2006. s.162; Gall. De Waal. 1997. s.6, 82, 182  
101 Efron. 2006. s.160; Gall. De Waal. 1997. s.189 
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händelse möjliggjorde som bekant att en vapenvila utlystes vilket gav tjetjenerna möjlighet att återhämta 

vilket enligt somliga källor var vitalt för upprorets överlevnad.102 Detta är egentligen den enda handling 

som går rakt emot vad teorin förespråkar som  medförde en positiv effekt. Men detta faktum allena 

skapar kritik mot teorins utformning och denna variabel.  

Detta innebär att även svaret på denna delfråga är för komplext för att rakt kunna säga ja eller nej. 

Variablerna lyckades fånga många viktiga detaljer men kan på grund av somligas oväntade effekt endast 

till del erbjuda en förklaring till varför första Tjetjenienkriget hade ett positivt utfall för insurgenterna. 

 

5. Avslutning  

5.1 Teoridiskussion  

Skillnaderna mellan teorin och hur insurgenterna handlat i verkligheten kan diskuteras utifrån aspekterna 

strategier och variabler.  

Av fem strategier var det endast insurgentens påverkan av statens struktur som inte kan bekräftas ha 

genomförts med övertygande empiriska belägg. Övriga fyra genomfördes om än i olika form och 

omfattning. Litteraturen beskriver hur tjetjenerna avskydde den ryska militära insatsen i Tjetjenien och 

hur detta var ett av de grundläggande incitamenten för kampen.103 Detta innebär att tjetjenerna inte 

behövde genomföra någon form av subversiv verksamhet åsyftandes att minska stödet för Ryssland då 

något sådant aldrig existerade. Det kan då argumenteras för att denna strategi är viktig att ta hänsyn till 

som insurgent men samtidigt något som de, givet konfliktens natur, eventuellt inte behöver påverka 

aktivt. Klarar staten själv att underminera dess egen legitimitet och förtroende kan det vara fullgott. 

Dock syftade inte undersökningen till att undersöka detta utan kan endast konstatera att insurgenternas 

genomförande av strategierna endast till del kan förklara konfliktens utfall.  

Variablerna är föremål för mer omfattande kritik. Insurgenterna uppnådde inte variablerna Terrorism, 

Bekämpa förrädare, Propaganda (mot befolkningens förtroende för staten samt för att underminera 

externt stöd för staten) eller Sabotage. Avseende propagandavariablerna är det i litteraturen beskrivet 

hur det internationella samfundet genom rapportering av journalister uppmärksammats på hur Ryssland 

genomfört allvarliga övergrepp på befolkningen. Den inhemska befolkningen är även medvetandegjord 

om detta då de själva faller offer för dessa oförrätter. Dock återger inte litteraturen på ett trovärdigt sätt 

hur insurgenten själv exploaterar detta. Åter igen återkommer då resonemanget om huruvida detta var 

nödvändigt när Rysslands oförrätter ändå belysts på ett eller annat sätt. Ryssland framställdes därmed 

negativt men inte genom insurgentens försorg. Därav uppnås eventuellt den önskade effekten av 

                                                           
102 Gall. De Waal. 1997. s.275; Shultz. Dew. 2006. s.127 
103 Gall. De Waal. 1997. s.237 
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variablerna dels mot den internationella arenan och mot befolkningen utan att insurgenterna aktivt 

handlar i enlighet med dem. Detta utgör vidare underlag för att variabelns betydelse inte helt kan 

falsifieras. Det kan endast konstateras att variabeln inte uppnåddes vilket sedermera skapar kritik mot 

min utvecklade teori.  

Att bekämpa förrädare tycks inte ha varit något insurgenterna lade stor vikt vid. Visserligen finns inga 

källor som säger att sådana aktioner inte ägde rum utan slutsatsen dras utifrån det faktum att sådana 

aktioner inte har återgivits i litteraturen. Eftersom att insurgenterna utgjorde en del av den tjetjenska 

befolkningen och att övriga befolkningen inte motarbetade insurgenterna kan denna variabel ifrågasättas 

på ett djupare plan. I en konflikt där insurgenten har starkt folkligt stöd är kanske behandlingen av 

förrädare irrelevant då de inte finns i någon större utsträckning. Givet första Tjetjenienkrigets 

beskaffenheter är alltså denna variabel till del försvagad då lite tyder på att sådan verksamhet är 

nödvändig.  

Variabeln sabotage uppnåddes inte heller. Insurgenterna påverkade i allra högsta grad motståndarens 

militära styrkor med undantaget att de inte angrep infrastrukturella mål. Detta kanske inte är så underligt 

då striderna skedde på tjetjenskt territorium och att tjetjenerna själva behövde tillgång till elektricitet, 

rent vatten och kommunikationer. Detta innebär att variabeln försvagas. Insurgenterna verkade inte 

behöva slå mot infrastruktur för att bekämpa de militära styrkorna och sedermera gå segrande ur 

konflikten.  

Den främsta kritiken riktas dock mot variabeln Terrorism. Teorin förespråkar exakt motsatt handling till 

det som utspelade sig under första Tjetjenienkonflikten. Aktionen ansågs vara en livsuppehållande 

åtgärd för insurgenterna och beskrivs som ytterst betydelsefull i litteraturen. Dock är situationen något 

speciell då de drabbade inte var tjetjener utan ryssar. Den ryska befolkningen beskrivs avsky tjetjenerna 

till följd av aktionen medan den tjetjenska befolkningen välkomnade sina terrorister hem som hjältar. 

Att betrakta civilbefolkningen som en homogen massa är därmed ett alltför generellt grepp. Vissa delar 

av befolkningen reagerade positivt på aktioner där andra delar drabbades. Ett av de mest betydelsefulla 

resultaten av denna undersökning är således att för att förstå hur insurgenten skall påverka 

civilbefolkningen bör en distinktion göras mellan grupperingar med olika sympatier för att avgöra vilken 

typ av operationer som bör bedrivas mot dessa.  

Det går inte att dra några allmängiltiga slutsatser för hur befolkningen med sympatier för insurgenten 

påverkas av aktioner där de själva drabbas då detta ej inträffade inom falles avgränsningar. Vad som 

däremot går att säga är att terrorism kan verka som mer än ett moraliskt verkansmedel. Striderna fick ett 

uppehåll och tjetjenerna tilläts återhämta och marknadsförde insurgenternas kamp till den internationella 

arenan. 

Variabeln kan dock inte helt falsifieras då undersökningen som sagt är explorativ och bara undersöker 

ett fall. Vad som kan sägas är att variabeln misslyckats greppa komplexiteten inom och mellan civila 
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grupperingar och hur dessa reagerar på olika aktioner. Terroristaktioner som drabbar andra civila 

grupper än den egna befolkningen tycks vara insurgenterna till gagn.  

 

5.2 Svar på huvudfrågeställningen  
 

Kan utfallet i första Tjetjenienkriget förklaras med hjälp av min vidareutveckling av 

McCormicks diamantmodell? 

Utifrån det faktum att båda delfrågorna inte kunde besvaras med ett rakt jakande eller nekande svar kan 

följaktligen inte huvudfrågeställningen göra det heller. Den vidareutvecklade teorin har visat sig fånga 

betydelsefulla detaljer men samtidigt misslyckats förutspå effekten av somliga. Sammanfattningsvis 

lyder svaret på huvudfrågeställningen att utfallet i första Tjetjenienkriget endast till del kan förklaras 

med hjälp av vidareutvecklingen av McComicks diamantmodell.  

 

 

5.3 Återknytning till forskningsproblem, syfte och forskningsfält.  

Undersökningens forskningsproblem var hur det egentligen kan komma sig att insurgenter når framgång 

i konflikter mot en till synes överlägsen motståndare. Resultatet av undersökningen skänker om än inte 

allt för tydliga eller generella svar så i alla fall partiella förklaringar till detta. Att påverka motståndarens 

militära styrkor var exempelvis något de tjetjenska insurgenterna lade stor vikt vid och utgjorde 

sannolikt en stor del i förklaringen till konfliktens utfall. Dock kan inga direkta svar eller generella 

slutsatser ges för att lösa forskningsproblemet. Detta beror till del på metodologiska avgränsningar i 

form av bland annat den explorativa metoden men även resultatets beskaffenhet då vissa handlingar går 

rakt emot vad den utvecklade teorin förespråkar.  

Resultatet bidrar enligt min mening även till undersökningens syfte. Det ger en ökad förståelse för i alla 

fall det valda fallet. Tjetjenerna handlade de facto i stor utsträckning i enlighet med teorin som därav 

inte helt kan falsifieras. Dock ger det inte en komplett bild eftersom de avseende en variabel handlade 

rakt emot teorin med positiva konsekvenser. Att då dra långtgående generella slutsatser avseende 

insurgenters framgång i uppror är därmed svårt.  

För att återknyta detta resultat till det forskningsfält varifrån uppsatsen emanerar kan det sägas att 

undersökningen inte helt lyckas fylla forskningsluckan. Dock har den bidragit till förståelsen för  

insurgenters agerande i sin helhet genom att ta hänsyn till konfliktens olika ingående delar och aktörer. 

Genom att genomföra en teoriutvecklande undersökning har uppsatsen bidragit till att belysa ämnet från 

ett nytt perspektiv.  
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Konfliktens komplexa natur och unika detaljer har medfört att denna teori inte helt kan förklara det 

fenomen som är uppror. Kiras förklaring om att generella teorier har begränsad applicerbarhet tycks 

stämma givet undersökningens resultat, Moriarty och McCormicks tankar om interna spänningar i 

teorier är även de applicerbara på denna utvecklade teori och Balch-Lindsey m.fl. tankar om att externt 

stöd ökar chansen till seger är inte heller motsagd av denna undersökning. Vad som är anmärkningsvärt 

är att detta resultat går emot Pages teori om terrorism. Här fick det urskillningslösa våldet mot civila 

högst positiva effekter i och med den vapenvila som kom till stånd men även en positiv effekt på 

befolkningen i det egna landet.  

Sammanfattningsvis har mitt försök att sammanfoga tidigare teorier och egna logiska resonemang 

skänkt ytterligare ljus på det faktum att uppror är komplexa och att generella förklaringsmodeller har 

brister. Dock stämmer teorin relativt väl överens med verkligheten. Genom att implementera 

reflektionerna från punkten 5.1 Teoridiskussion i teorin kan den ges förutsättningar för att än bättre 

beskriva verkligheten. Framförallt bör en modifiering av teorin ske i form av att betrakta befolkningen 

som en komplex och mångfacetterad aktör istället för en homogen massa.  

 

5.4 Reflektion  

I efterhand anser jag att tanken var god att försöka fånga komplexiteten i ett uppror genom en 

teoriutvecklande studie. Dock har teorin aningen många variabler för att på ett tillfredsställande sätt 

kunna nå en djupare diskussion kring varje variabel. Det metodologiska valet att göra en kvalitativ 

undersökning taktar väl mot undersökningens syfte då det ändå tillät mig att fånga detaljers betydelse 

för konfliktens utfall och utläsa handlingars olika effekt på olika aktörer. Dock tillkommer alltid en viss 

problematik i att kvalitativt tolka empirin, min egen förförståelse och tendens kan svårligen elimineras 

helt. Eftersom jag inte från början definierat exakt när en variabel är uppnådd utan snarare tittat på 

materialet med ett öppet sinne kan en annan forskare få ett annat resultat med samma empiri och 

variabler. Dock har jag varit tydlig i mina resonemang varför eller varför inte variablerna uppnåtts vilket 

skapar en spårbarhet i resultatet. För att förtydliga detta ytterligare hade jag kunnat göra kriterierna 

tydligare för uppfyllnad trots att detta hade gjort den kvalitativa ansatsen något mindre kraftfull. 

Empirin är vidare en punkt för kritik. Jag har, trots den stora mängd litteratur skriven i ämnet, haft svårt 

att lokalisera vissa variabler i litteraturen trots ett brett sökande. Om detta beror på personliga 

tillkortakommanden hos mig som forskare eller att de helt enkelt inte finns beskrivet låter jag vara osagt. 

Slutsatserna är dock grundade på empiriska belägg och logiska resonemang vilket bidrar till att göra 

analysen transparent och resultatet intersubjektivt prövbart.  
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5.5 Resultatets betydelse för yrkesutövningen.   

Om undersökningens resultat efter ytterligare studier visar sig vara korrekt ger det djupare insikt i hur 

komplext ämnet är men att insurgenters tillvägagångssätt går att kartlägga och till del förutse. Bidraget 

till yrkesutövningen blir således att Försvarsmakten inför framtida internationella insatser bör ta hänsyn 

till betydelsefulla detaljer, unika just för insatsen i fråga, och inte negligera dessa till fördel för generella 

förhållningssätt. Istället bör stor vikt läggas vid att identifiera insurgenters framgångsrika 

tillvägagångssätt för att med hög effekt rikta våra insatser mot dessa. I framtida insatser med syfte att 

bekämpa insurgenter kan Försvarsmakten med denna typ av kunskap optimera resurser och insatser mot 

relevanta mål. Med mer precist riktade operationer kan man spara tid, resurser och soldaters liv genom 

att snabbare nå ett avgörande.   

 

5.6 Förslag på fortsatt forskning.  

För att få en undersökning som bär ytterligare mot syftet att bidra till kunskapen kring insurgenternas 

framgång kan antingen samma teori prövas på ytterligare fall eller så kan istället en induktiv studie 

genomföras. Istället för att betrakta verkligheten utifrån en teori rekommenderar jag att titta helt 

förutsättningslöst på en konflikt. Jag föreslår därav att en induktiv studie av antingen kvalitativ eller 

kvantitativ typ genomförs på dels första Tjetjenienkonflikten men även andra uppror. Med denna metod 

kommer viktiga detaljer som eventuellt spelat stor roll för utfallet sannolikt tillägnas större 

uppmärksamhet istället för att förbises på grund av tendensiös påverkan av forskaren eller en irrelevant 

teori.  
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