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ABSTRACT: 

This thesis approaches the reasons behind the success of insurgencies in conflicts against greater 

nations. Why is it that a small group with limited resources can triumph against a great military 

power. This study seeks to analyze the conflicts in Afghanistan 1979-1989 and Chechnya 1994-

1996 with the use of an adapted version of the SWORD-model in order to conclude whether the 

model can elucidate the separate outcomes. The original model is based on seven dimensions 

which all explains different aspects on how a state ought to combat insurgents in order to succeed, 

and has predominantly been used to analyze conflicts involving the US, not Russia or the USSR. A 

case study is then realized on the two conflicts in order to strengthen or weaken the analytic prow-

ess of the adapted SWORD-model. The analysis concludes that the insurgents had the advantage 

in four and three respectively, out of the four adapted dimensions in Afghanistan and Chechnya, 

which indicates that the insurgents should have succeed in both conflicts which they did. Based on 

this, it can be argued that the analytic power of the adapted SWORD-model has been strengthened 

by explaining two additional partly unique conflicts involving alternative states.  
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1. Inledning  

Problemformulering 
Ett hett ämne inom nutida försvarsdebatter är counterinsurgency-operationer(COIN), eller 

upprorsbekämpning. Flera konflikter under 1900-talets slut och fortsatt in på 2000-talet har 

präglats av uppror där en mindre grupp insurgenter, även kallat upprorsmakare, tagit upp 

kamp mot en regering eller en i deras ögon invaderande stadsmakt. Exempel på sådana kon-

flikter är USA:s krig mot al-Qaida i Afghanistan 2001 och framåt samt den konflikt som initi-

erades i Irak efter krigets slut 2003. Dessa insurgentgrupper innefattar oftast en militärt under-

lägsen styrka med begränsad tillgång till teknologi och utbildning och kan därför tyckas vara 

ett begränsat hot mot en stor krigsmaskin som till exempel USA
1
. Det finns idag ett stort antal 

teoretiker vars teorier beskriver hur en stat lämpligast bör förhålla sig för att bekämpa ett upp-

ror. Kända namn som Galula och Kilcullen har utvecklat ramverk som i stor utsträckning 

format USA:s och dess allierades syn på upprorsbekämpning.
2
 

 

Vid sidan av COIN-debatten finns en annan synvinkel som kan öka förståelsen för hur uppror 

kan bekämpas. Denna vinkel är: Vad är det som gör att vissa uppror lyckas? Steven Mets 

hävdar att USA och dess allierade måste anpassa sin syn på COIN eftersom de underliggande 

orsakerna till att ett uppror lyckas beror på faktorer som förändras med tid och rum. Han me-

nar att det inte bara går att undersöka gamla uppror och ta med sig erfarenheter från dessa för 

att vara redo att möta nästa uppror. Mets framhåller därför vikten av att ständigt utveckla sin 

syn på COIN och uppror och ständigt anpassa strategier.
3
 Thomas Moriarty argumenterar mot 

Mets och hävdar att det även är viktigt att titta tillbaka på äldre upprorsteorier. Moriarty me-

nar att insurgenter i Afghanistan och Irak i vissa avseenden uppträdde enligt Che Guevaras 

Foco-teori genom att bibehålla en skyddad kärna med hängivna följare, en så kallad Vangu-

ard, som dirigerar upproret.
4
 De lärdomar som stater drog efter upproren som genomfördes 

utefter Foco-teorin i Latinamerika under 60- och 70-talet skulle inte vara till större nytta i da-

gens konflikter, i synnerhet inte för demokratier skriver Moriarty. Detta beror på att de meto-

der som användes för att stävja upproren omfattade en aggressivitet och våldsanvändning som 

är mindre förenliga med dagens liberala och demokratiska värden.
5
 

 

Gil Merom stärker i sin bok How democracies lose small wars Moriartys syn om att demokra-

tiska nationer i större utsträckning än andra stater begränsas i sitt utnyttjande av militära 

maktmedel i inomstatliga konflikter. Hon menar att det inte bara är det egna samhället utan 

även oskrivna internationella regler inom det demokratiska världssamfundet som skapar svå-

righeter för landet att besegra insurgenterna. Således ställs demokratiska ledare enligt Merom 

inför tre parter som ska övervinnas för att nå framgång: Insurgenterna, det egna samhället 

samt världssamfundet.
6
 Förlust mot en part kan i slutänden innebära nederlag i konflikten. 

  

Terrorism är en metod som utnyttjats i olika utsträckning av insurgenter i uppror med varie-

rande resultat. Mets hävdar att denna metod har fått ökad effekt i moderna konflikter tack vara 

                                                 
1 Fishel, Kimbra L., Challenging the Hegemon: Al Qaeda's Elevation of Asymmetric Insurgent Warfare Onto the Global Arena, Low Intensi-

ty Conflict & Law Enforcement, 11:2-3, 2002, s.285. 
2 Galula, David, Counterinsurgency warfare: theory and practice, Praeger Security International, Westport, CT, 2006[1964], s.VII-X. 
3Mets, Steven, New Challenges and Old Concepts: Understanding 21st Century insurgency, U.S. Army War College, Vol.41, No.4, 2011, 

s.2. 
4 Moriarty, J. Thomas, The vanguard's dilemma: understanding and exploiting insurgent strategies, Small Wars & Insurgencies, 21:3, 2010, 
s.476. 
5 Ibid. s.492-493. 
6 Merom, Gil, How democracies lose small wars, Cambridge University Press, New York, 2003, s.249-250. 
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globaliseringen och därigenom möjligheten till spridning av den rädsla som terrorism vill 

uppnå, inte minst på internet där en större publik kan nås.
7
 Terrorism är ett omdiskuterat be-

grepp med flera olika tolkningar och likt Virginia Page Fortna definieras terrorism som metod 

i denna undersökning: när en part väljer att slå uteslutande mot civila för att uppnå ett poli-

tiskt mål. Denna förklaring lämpar sig väl för denna undersökning eftersom en tydligare gräns 

kan dras än om alla attacker mot civila räknas som terrorism, avsiktliga och oavsiktliga.
8
 

Fortna menar samtidigt att terrorism som metod sällan leder till strategisk och politisk fram-

gång, utan snarare försämrar partens möjligheter till framtida legitimitet.
9
 Både Mets och 

Fortna är dock eniga om att utnyttjandet av terrorism kan innebära en möjlighet för insurgen-

ter att hålla ett uppror vid liv, genom publicitet och därigenom få fler individer som ansluter 

sig till gruppen.
10

 Fortna visar dock i sin studie att terror förekommer oftare och har mer slag-

kraft i uppror mot demokratier.
11

 

  

Det finns en tydlig debatt om vad som kan ligga bakom upprorsmakares framgång i olika 

konflikter. Max Manwaring har utvecklat en teori och modell som kallas SWORD-modellen. 

Denna modell har till syfte att genom sju dimensioner förklara bakomliggande orsaker till ut-

fallet av ett uppror och erbjuder upprorsmakare såväl som upprorsbekämpare ett ramverk för 

hur respektive operation bör genomföras för att nå framgång.
12

 Tidigare forskare som använt 

SWORD-modellen har med framgång kunnat åskådligagöra orsaker bakom bland annat kon-

flikten i Irak efter Saddams Husseins fall 2003, al-Qaidas framväxt som globala upprorsma-

kare mot USA, men även mindre konflikter i Central- och Sydamerika.
13

 Det SWORD-

modellen varken bygger på eller har försökt analysera är uppror mot en annan stor krigsmakt 

än USA.
14

 Av denna anledning är det intressant att istället titta på uppror mot en annan stor 

militärmakt för att undersöka om SWORD-modellen har förklaringskraft även där. 

 

Sovjetunionen och senare Ryssland är två stater som passar in i denna kategori. Utöver att 

dessa två är stora militärmakter skiljer de sig från USA i det politiska spektrumet, vilket ger 

en intressant koppling till Moriartys och Meroms argument för att demokratier har svårare att 

möta uppror och terrorism. USA som demokrati kan placeras in på ena änden av den politiska 

skalan och Sovjetunionen som totalitär diktatur kan placeras in som USA:s direkta motsats.
15

 

Ryssland som under början av 1990-talet fick sin första folkvalda president; Boris Jeltsin, 

började långsamt bli en mer demokratisk nation.
16

 Bakom den demokratiska fasaden gömde 

sig dock fortfarande totalitärism där den nya konstitutionen gav Jeltsin i princip all konstitut-

ionell och juridisk makt som han delegerade till sina närmaste underordnader. Detta blev än 

mer frekvent efter att han omvaldes 1996.
17

 Således kan Ryssland klassas som en politisk hy-

brid och placeras mellan Sovjetunionen och USA på den politiska skalan. Detta gör Ryssland 

till en intressant medelpunkt att pröva SWORD-modellen på.  

 

                                                 
7 Mets, New Challenges and Old Concepts, s.6. 
8 Fortna, Virginia Page, Do Terrorists Win? Rebels' Use of Terrorism and Civil War Outcomes, International Organization, 69, 2015, s.522. 
9 Ibid. s.549. 
10 Mets, New Challenges and Old Concepts, s.6. 
11 Fortna, Do Terrorists Win?, s.549. 
12 Fishel, John T. & Manwaring, Max G., The SWORD Model of Counterinsurgency: A summary and Update, Small Wars Journal LLC, 

2008, s.12. 
13 Battaglia, Phil, The Manwaring Paradigm and the Iraqi Insurgency, Low Intensity Conflict & Law Enforcement, 12:2, s.49, Fishel, Chal-
lenging the Hegemon, s.285. 
14 Manwaring, Max G. & T. Fishel, John, Insurgency and counter‐insurgency: Toward a new analytical approach, Small Wars & Insurgen-
cies, 3:3, 1992, s.304-308. 
15 Shlapentokh, Vladimir, The Soviet Union: A normal totalitarian society, Journal of Communist Studies and Transition Politics, 15:4, 1999, 

s.1. 
16 Gill, Graeme & Markwick, Roger D., Russia's stillborn democracy?: from Gorbachev to Yeltsin, Oxford University Press, Oxford, 2000, 

s.123-124. 
17 Ibid. s.180. 
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Sovjetunionen och Ryssland som ickedemokratiska stater torde enligt Moriarty ha lättare att 

vinna över insurgenter genom bättre möjligheter till den våldsanvändning som i vissa fall 

krävs för att stävja uppror.
18

 Merom menar att de inte heller i samma utsträckning som demo-

kratier behöver ta hänsyn till nationell och internationell opinion kring deras agerande i kon-

flikten.
19

 De borde även enligt Fortna ha lättare att motstå insurgenternas utnyttjade av 

terrorism i sin kamp.
20

 

 

Trots fördelarna som ickedemokratiska stater innehar, uppnådde insurgenter framgång vid 

Sovjetunionens invasion av Afghanistan, samt mot Ryssland i första Tjetjenienkriget. Av 

denna anledning analyseras dessa två konflikter i undersökningen för att pröva om SWORD-

modellen har förklaringskraft även här.  

Syfte 
Denna undersökning syftar till att analysera de två nämnda konflikterna i Afghanistan respek-

tive Tjetjenien med hjälp av en anpassad version av SWORD-modellen, ur både statens och 

insurgenternas synvinkel. Utifrån denna analys ämnar undersökningen sedan stärka eller falsi-

fiera den anpassade SWORD-modellen genom att konstatera huruvida den har förklarings-

kraft även i dessa två konflikter. 

Frågeställning 
Hur kommer det sig att insurgenterna i dessa båda konflikterna nådde framgång? Detta leder 

fram till följande frågeställning, med underliggande forskningsfrågor: 

 

Kan utfallet av konflikterna i Afghanistan 1979-89 och i Tjetjeningen 1994-96 förklaras uti-

från en anpassad version av SWORD-modellen och därigenom stärka eller falsifiera teorin? 

 

 I vilken utsträckning kan en anpassad version av Manwarings SWORD-modell för-

klara insurgenternas framgång mot Sovietunionen i Afghanistan 1979-1989? 

 

 I vilken utsträckning kan en anpassad version av Manwarings SWORD-modell för-

klara insurgenternas framgång mot Ryssland i Tjetjenien 1994-1996? 

 

Avgränsningar 
Denna undersökning kommer endast använda fyra anpassade dimensioner ur SWORD-

modellen. Dessa beskrivs närmare i teorikapitlet. Denna avgränsning görs för att dessa fyra 

dimensioner enligt Manwaring visat sig vara de avgörande faktorerna i de flesta analyserade 

konflikter och denna undersökningens omfattning tillåter inte att användandet av samtliga sju 

dimensioner, än mindre alla 72 underliggande variabler. 

 

De båda konflikterna kommer att analyseras: från det att Sovjetunionen genomför en stats-

kupp mot president Hafizullah Amin i Afghanistan 1979 till dess att de dragit sig tillbaka ur 

landet 1989; från det att Ryska Federationen gör ett försök att störta president Dzhokhar 

Dudajev i Tjetjenien 1994 till dess att ett fredsavtal är skrivet och federationens militära en-

heter har lämnat landet. Orsaker till konfliktens början eller vad som skedde efter konfliktens 

slut kommer inte inkluderas i analysen om de inte visat sig signifikanta för att skapa förståelse 

                                                 
18 Moriarty, The vanguard's dilemma, s.490-491. 
19 Merom, How democracies lose small wars, s.249-250. 
20 Fortna, Do Terrorists Win?, s.548. 
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kring en viss händelse eller ett visst faktum under själva konflikten. Denna avgränsning har 

gjorts för att tydligare kunna rama in konflikterna och således underlätta analysen. 

Tidigare forskning 
Kimbra L Fishel undersöker i sin artikel Challenging the Hegemon huruvida al-Qaidas fram-

växt under 90-och 00-talet går att förklara utifrån en anpassad version av SWORD-modellen.
 

Fishel bryter då ner al-Qaidas strategi i tre element: Mål(vad ska uppnås), Sätt(hur ska det 

uppnås), Medel(med vilka medel ska det uppnås) och förklarar hur aspekter ifrån Manwarings 

sju dimensioner är integrerade i terrornätverkets strategi.
21

 Fishels slutsats i analysen utifrån 

SWORD-modellen illustrerar al-Qaidas försök att förflytta upprorskrigföringen från den nat-

ionella till den globala arenan och som icke-statlig aktör föra ett globalt krig mot USA och 

dess allierade. Fishel påpekar också att eftersom detta inte är ett inomstatligt uppror kommer 

det krävas vidare forskning i ämnet för att få en fullständig förklaring.
22

 

 

Ricardo J. 'Blanco, en major i den amerikanska marinkåren, analyserar i sin master thesis Fi-

del Castros kamp mot Baristan på Kuba utifrån SWORD-modellen. Han konstaterar att Baris-

tan misslyckades på flera av dimensionerna i sin upprorsbekämpning vilket sedermera ledde 

till att Castro och hans vapenbröder kunde ta makten trots att de var kraftigt underlägsna till 

antal.
23

 ’Blancos analys framhäver att även om Baristan nått framgång i individuella element 

av sin COIN-operation pekar samtliga sju dimensioner ur SWORD-modellen mot att insur-

genterna skulle nå framgång.
24

 

 

Phil Battaglia och Melissa S.M. Bazarian har båda använt sig av SWORD-modellen för att 

analysera upproret i Irak efter att de officiella striderna vid USA:s invasion 2003 slutat och 

Saddam blivit avsatt.
25

 Battaglia drar slutsatsen att det fanns en stor svaghet under Manwa-

rings dimension om legitimitet för den regering som instiftades av USA. De 25 representanter 

som valts in för att företräda landets olika religiösa och etniska grupper hade endast begränsad 

anknytning till den folkgrupp de syftade till att representera. Representanternas olikheter in-

nebar också att de hade svårt att komma överens i viktiga frågor vilket ledde in på operation-

ens andra svaghet inom dimensionen kopplat till enighet.
26

 De politiska mål som det Irakiska 

Rådet lyckades enas om skiljde sig till stor del ifrån USA:s och Koalitionens politiska mål i 

Irak. Battaglia menar utifrån SWORD-modellen att dessa två dimensioner måste åtgärdas för 

att USA ska kunna nå framgång och han lägger sedan utifrån modellen fram förslag för att 

stärka samtliga dimensioner.
27

 

 

Bazarian konstaterar likt Battaglia i sin analys att operationen i Irak nått begränsad framgång 

med att legitimera det instiftade Irakiska Rådet. Beslutet att upplösa Iraks militära och poli-

siära styrkor innebar ett hårt slag för dimensionen kopplat till värdnationens militär då dessa 

enheter nu behövde byggas upp från grunden på nytt. Han identifierar dock samtidigt den 

framgång som uppnåtts tack vare lyckad resursfördelning från USA i de tre dimensionerna 

kopplat till militära och stödjande åtgärder samt subversion där en ny irakisk säkerhetsstyrka 

utbildats och nått framgång mot insurgenterna.
28

 

                                                 
21 Fishel, Challenging the Hegemon, s.285-287. 
22 Ibid. s.295. 
23 'Blanco, Ricardo J., Counter-Insurgency in Cuba: Why Did Batista Fail? U.S. Army Command and General Staff College, Kansas, 1994, 

s.108. Moriarty, The vanguard's dilemma, s.480. 
24 'Blanco, Counter-Insurgency in Cuba, s.100-101. 
25 Bazarian, Melissa S.M., Whither the Iraqi Insurgency: Prospects for Counterinsurgent Success, Low Intensity Conflict & Law Enforce-

ment, 13:1, 2005, s.24. Battaglia, The Manwaring Paradigm, s.38. 
26 Battaglia, The Manwaring Paradigm, s.43-44. 
27 Ibid. s.48-49. 
28 Battaglia, The Manwaring Paradigm, s.49-50. 
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Carlos A. De Izcue har gjort en liknande analys av två uppror i Peru under 80- och 90-talet 

med hjälp av SWORD-modellen. I sitt fall väljer han att utesluta två dimensioner kopplat till 

ingripande stat på grund av minimal inblandning av annan stat i konflikten. De två konflikter-

na pågick samtidigt och omfattade den peruanska regeringens kamp mot två separata insur-

gent-grupper, Sendero Luminoso(SL) och Movimiento Revolucionario Tupac 

Amaru(MRTA).
29

 De Izcue konstaterar i sin analys att när den peruanska regeringen efter 

nästan tio år av konflikt började fokusera resurser inom fyra av de fem analyserade dimens-

ionerna kunde positiva resultat för regeringens sida observeras.
30

 Den femte dimensionen 

kopplat till insurgenternas stöd spelade inte någon betydande roll i konflikten då insurgent-

grupperna inte sökte eller tog emot stöd utifrån. Den period som ledde fram till vändningen 

led starkt av att den dåvarande regeringen misskötte landets ekonomi, vilket underminerade 

befolkningens stöd och stärkte de båda insurgentgrupperna. När Alberto Fujimori tog över 

som president 1990 stärktes regeringens legitimitet och reformer inom landets rättsväsende 

och säkerhetsstyrkor gjorde att stora framsteg kunde nås mot upprorsmakarna. De Izcue iden-

tifierade i sin slutsats ifrån analysen att det fanns en tydlig koppling mellan hur regeringen 

följde de fyra dimensionerna och deras framgång mot både SL och MRTA. Gruppernas re-

spektive ledare grips 1992 samt 1995, varpå stridigheterna i Peru ebbade ut.
31

 

Disposition 
I undersökningens andra kapitel beskrivs, anpassas och diskuteras det ramverk som analysen 

tar fasta på. Tredje kapitlet beskriver och argumenterar för den metod som utnyttjas för att 

svara på undersökningens frågeställning i syfte att tydliggöra hur analysen kommer genomfö-

ras samt underlätta för andra forskare att reproducera undersökningens resultat. Kapitlet av-

slutas med att operationalisera den anpassade SWORD-modellen för att frambringa indikato-

rer som syftar till att redovisa teorins förklaring av materialet. Därefter i fjärde kapitlet ge-

nomförs analysen av de två valda konflikterna baserat på dessa indikatorer. Uppfyllnadsgrad-

en av respektive dimension utifrån tolkningen av empirin beskrivs fortlöpande. I det femte 

och avslutande kapitlet konkretiseras analysen svar på forskningsfrågorna. Sedan förs dis-

kussion och reflektion kring undersökningen slutsatser och tillkortakommande. Slutligen 

läggs möjligheter för framtida forskning samt undersökningens värde för professionen fram.  

                                                 
29 De Izcue, Carlos A., Peru's Shining Path and MRTA Analyzed with the Manwaring Paradigm, Low Intensity Conflict & Law Enforce-
ment, 12:2, 2004, s.52-55. 
30 Ibid. s.65. 
31 Ibid. s.59-65. 
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2. Teori 

Begreppet framgång 
Framgång för en stat i en COIN-operation definierar Manwaring som situationen där den kon-

stitutionella regeringen bibehållit makten när konflikten slutat. Framgång för insurgenterna är 

när regeringen blivit ersatt av insurgenterna efter konflikens slut.
32

 Fortna lyfter fram i sin ar-

tikel fyra olika slut på upprorsinriktade konflikter: (1) Antingen vinner insurgenterna eller (2) 

regeringen; (3) konflikten resulterar i ett fredsavtal; (4) stridigheterna ebbar långsamt ut och 

upproret dör. Dessa fyra avslut kan ses på en skala med olika nivåer av framgång för insur-

genterna med insurgenternas eller regeringens direkta seger som skalans ytterligheter. Freds-

avtal representerar det näst bästa utfallet för insurgenterna som då uppnått en förändring från 

ursprungsläget och tvingat regeringen att erkänna insurgenteras legitimitet. Fortna menar att 

ett fredsavtal i många fall kan ses som en seger för upprorsmakarna som då ofta uppnått ett 

delmål. När upproret dör ut räknas som en mindre dramatisk förlust för insurgenterna.
33

 Base-

rat på en kombination av Manwarings och Fortnas tolkning definieras framgång för insurgen-

terna som när de uppnått hela eller delar av sina mål vid konfliktens slut. 

SWORD-modellen 
Det bakomliggande verktyg denna undersökning har utnyttjat för analysen av de båda utvalda 

konflikterna och sedermera ge svar på frågeställningen är Manwarings SWORD-modell. Mo-

dellen är ett teoretiskt verktyg för genomförandet av uppror och COIN-operationer, men sam-

tidigt ett analysverktyg för att förklara upprors utfall.
34

 Den bygger på följande sju dimens-

ioner: 

 

 Värdnationens regerings legitimitet 

 Stödåtgärder från den ingripande staten 

 Militära handlingar från den ingripande staten 

 Utomstående stöd till insurgenterna 

 Värdnationens militära handlingar 

 Enighet mellan parter 

 Handlingar mot subversion
35

 

Teorins ursprung 
SWORD-modellen utvecklades av Max Manwaring på Strategic Studies Institute vid Army 

War College i USA under mitten på 80-talet. Begreppet SWORD härstammar ifrån Small 

Wars Operations Research Directorate som är enheten där teorin utvecklats.
36

 Modellen togs 

fram som verktyg för att mäta vad som ledde till ett visst utfall inom COIN-operationer. Kon-

flikten i El Salvador som började 1979, väckte återigen intresset för COIN hos militära ledare 

i den amerikanska armén och därigenom uppstod behovet av en förklaringsmodell. Uppfatt-

ningen hos den amerikanska militärledningen hade fram tills dess varit att upprorsbekämp-

ning tillhörde det förflutna och endast varit relevant under Vietnamkriget. De amerikanska 

                                                 
32 Fishel & Manwaring, The SWORD Model of Counterinsurgency, s.3. 
33 Fortna, Do Terrorists Win?, s.523. 
34  Fishel & Manwaring, The SWORD Model of Counterinsurgency, s.12. 
35 Manwaring, & Fishel, Insurgency and counter‐insurgency, s.281. 
36 Ibid. s.277. 
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väpnade styrkorna skulle aldrig hamna i en sådan utdragen konflikt igen och fokus flyttades 

under mitten på 1970-talet till att möta mekaniserade sovjetiska enheter i Europa.
37

 

 

Teorin bygger på en kvantitativ analys av 43 stycken för USA intressanta konflikter som ut-

spelats efter andra världskrigets slut 1945, där insurgenter varit inblandade. Manwaring valde 

att utesluta de konflikter där USA och dess allierade inte varit inblandande.
38

 I samråd med 

civila och militära experter inom COIN-verksamhet samt för undersökningen relevant littera-

tur togs 72 variabler fram. För att göra modellen mer konkret och lätthanterlig länkades vari-

ablerna samman vilket resulterade i sju dimensioner.
39

 Modellen användes sedan för att ana-

lysera och förklara utfallet av de 43 konflikterna och lyckades förklara 38 av dem vilket ger 

en förklaringskraft på strax över 88%.
40

 

Manwarings sju dimensioner 
 

Värdnationens regerings legitimitet 

Värdnationens regering kan anses legitim när den har ett betydande stöd hos landets befolk-

ning som uppvisas genom valresultat, opinionsundersökningar, och eller i media; när befolk-

ningen uppfattar att regeringen och dess agerande inte är korrupt; när regeringen bidrar med 

nödvändiga offentliga tjänster till landets befolkning med resonabel effektivitet och opartisk-

het; när politisk förändring kan genomföras utan våld.
41

 

 

Stödåtgärder från den ingripanden staten 

Den ingripande staten bör bidra med konsekvent militärt och ekonomiskt stöd i förenliga an-

slag. Syftet är att värdnationen, både regering och folket, uppfattar den ingripande statens en-

gagemang i konflikten och att den kommer fortsätta med sitt stöd så länge det krävs.
42

 

 

Militära handlingar från den ingripande staten 

Den ingripande staten bör bidra med en mindre militär styrka som i huvudsak har till uppgift 

att utbilda och träna värdnationens säkerhetsstyrkor(polisiära och militära) för att öka deras 

förmåga att verka mot insurgenterna.
43

 Den ingripande staten bör ej genomföra eller sanktion-

era okonventionella operationer som riskerar att underminera deras och värdnationens rege-

rings legitimitet.
44

 

 

Utomstående stöd för insurgenterna  

Kretsar kring förekomsten av interna och externa fristäder för insurgenterna i ett tidigt skede 

av konflikten. Det handlar även om att insurgenterna inte blir isolerade från sina yttre källor 

till stöd.
45

 Likt militära handlingar från den ingripande staten innebär ett högre värde på ut-

omstående stöd för insurgenterna sämre chanser för framgång för värdnationen. Större ut-

sträckning av stöd för insurgenterna innebar ökade möjligheter för deras framgång.
46

  

 

 

 

                                                 
37 Fishel & Manwaring, The SWORD Model of Counterinsurgency, s.1-2. 
38 Ibid. s.2. 
39 Ibid. s.2-3. 
40 Ibid. s.4-8. 
41 Manwaring & Fishel, Insurgency and counter‐insurgency, s.309. 
42 Ibid. s.309. 
43 Ibid. s.309. 
44 Fishel & Manwaring, The SWORD Model of Counterinsurgency, s.7-9. 
45 Manwaring & Fishel, Insurgency and counter‐insurgency, s.310. 
46 Fishel & Manwaring, The SWORD Model of Counterinsurgency, s.7. 
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Värdnationens militära handlingar 

Värdnationens militära enheter bör vara disciplinerade samt väl utbildade för att verka mot in-

surgenter. Både militära och paramilitära enheter bör finnas och ledningen måste vara villiga 

att riskera förluster. Små enheter som uppträder aggressivt mot insurgenterna är essentiellt.
47

  

 

Enighet mellan parter 

Det är av stor vikt att värdnationen och den ingripande statens intressen är kompatibla och att 

villkor för uppgörelser är tydliga. Den ingripande staten bör främja värdnationen och dess re-

gering genom öppen diplomati. En hög grad av likhet i politiska mål bör finnas mellan värd-

nationen och den ingripande staten.
48

  

 

Handlingar mot subversion 

Bör innefatta kontroll av population och resurser, psykologiska operationer riktade mot insur-

genterna, den egna populationen samt neutrala aktörer. Underrättelseoperationer med fokus på 

att identifiera och lokalisera insurgenter men även riktade mot att urskilja deras styrkor och 

svagheter.
49

  

 

De två dimensioner i modellen som Manwaring konstaterat ha intimast koppling till COIN- 

eller insurgent-operationers framgång är: stödåtgärder från ingripande stat och värdnationens 

regerings legitimitet. Därefter rangordnas militära handlingar från ingripande stat samt ut-

omstående stöd för insurgenterna som signifikanta. Handlingar mot subversion, värdnation-

ens militära handlingar och enighet mellan parter visade sig individuellt mindre viktiga för 

utfallet av ett uppror men Manwaring hävdar att dessa tre dimensioner bridrar tillsammans till 

att stärka förklaringskraften av modellen i sin helhet.
50

 

Anpassning av SWORD-modellen 
Eftersom modellen ursprungligen syftar till att analysera konflikter ur statens synvinkel krävs 

en anpassning av modellen för att kunna analysera konflikten ur både insurgenternas, värdnat-

ionens och ingripande stats vinkel. Kimbra L Fishel, som nämnts under rubriken: tidigare 

forskning, genomförde en anpassning av modellen för att beskriva al-Qaidas framväxt i mel-

lanöstern och vänder då dimensionerna till insurgenternas synvinkel.
51

 För att nå framgång 

behöver alltså insurgenterna sträva efter att uppnå dimensionerna och samtidigt motverka 

upprorsbekämparnas möjligheter att uppnå dem. Med Fishels anpassning som stöd har därför 

följande fyra anpassade dimensioner genererats: 

 

 Legitimitet 

 Stödåtgärder från ingripande stat 

 Militär verksamhet 

 Utomstående stöd till insurgenterna 

 

Enligt Manwaring kommer insurgenternas huvudfokus behöva ligga på deras legitimitet för 

att framstå som ett bättre alternativ än värdnationens regering och samtidigt underminera in-

gripande stats legitimitet. Begreppet legitimitet i detta sammanhang innebär likt Manwarings 

dimension värdnationens regerings legitimitet att insurgenterna anses rättfärdigade i befolk-

ningens ögon. Inom legitimitet tillskrivs användandet av okonventionella metoder som riske-

                                                 
47 Manwaring & Fishel, Insurgency and counter‐insurgency, s.310. 
48 Ibid. s.310. 
49 Ibid. s.310. 
50 Fishel & Manwaring, The SWORD Model of Counterinsurgency, s.7. 
51 Fishel, Challenging the Hegemon, s.286-289. 
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rar att äventyra insurgenternas legitimitet, däribland terrorism, som en negativ faktor. Detta 

grundas i Fortnas påstående att terrorism sällan leder till politisk och strategisk gagn samt un-

derminerar legitimitet. Som den näst viktigaste av Manwarings dimensioner bör insurgenterna 

försöka underminera ingripande stats stödåtgärder till värdnationens regering och befolkning-

en. Insurgenternas tredje fokus bör sedan ligga på att begränsa värdnationens regerings och 

den ingripande statens möjlighet att genomföra militära handlingar enligt SWORD-modellens 

rekommendationer. Eftersom Sovjetunionen och Ryssland i de valda konflikterna tog på sig 

en ledande militär roll, vilket framhävs i analyskapitlet under militär verksamhet för respek-

tive konflikt, finns argument för att kombinera ingripande stats och värdnationens regerings 

militära handlingar under en och samma dimension. Utöver dessa tre dimensioner bör insur-

genterna söka eget stöd från utomstående källor. Från värdnationens och den ingripande sta-

tens sida kommer deras misslyckande i att uppfylla Manwarings signifikanta dimensioner 

vägas in till insurgenternas fördel.  

Teoridiskussion 
SWORD-modellens huvudsyfte är att analysera konflikter ur upprorsbekämparnas synvinkel 

för att konstatera vad regeringen och den ingripande statens beslut och agerande gav för kon-

sekvenser och slutligen ledde till konfliktens utfall. Detta innebär att en anpassning av teorin 

måste göras i denna undersökning för att analysen ska inkludera insurgenternas synvinkel och 

således bli relevant utifrån problemformulering och frågeställningen. Denna anpassning riske-

rar att medföra försämringar i teorins förklaringskraft. Dock innebär det faktum att teorin tidi-

gare har anpassats till insurgenternas utgångspunkt med framgångsrikt resultat både med al-

Qaidas av Fishel och i Kuba av ’Blanco, att argumentation finns för att det även är relevant att 

göra i denna undersökning. Genom att testa teorin i två nya delvis unika fall hävdar prövas te-

orin ur en ny vinkel.  

 

Eftersom SWORD-modellen ursprungligen omfattar sju dimensioner och denna undersökning 

endast analyserar konflikterna utifrån fyra anpassade dimensioner riskeras delar av modellens 

ursprungliga förklaringskraft. Detta innebär även att denna undersöknings resultat och slutsat-

ser endast får begränsad koppling till Manwarings ursprungliga modell. Då liknande avgräns-

ning gjorts av tidigare forskare med framgångsrikt resultat finns dock argument för att Man-

warings teori är relevant även i denna undersökning. En styrka med att utgå ifrån SWORD-

modellen i denna undersökning är teorins goda förutsättningar för att ge en korrekt förutsä-

gelse, om 88%, av de 43 konflikter Manwaring analyserat. Detta ger goda förutsättningar för 

att modellen även kan förklara utfallet av konflikterna i denna undersökning.  
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3. Metod 

Teoriprövande fallstudie 
Denna undersökning har genomförts enligt en teoriprövande fallstudie med en kvalitativ in-

nehållsanalys. Teoriprövande innebär att teorin står i arbetets centrum vilket genomsyrar 

undersökningens syfte och frågeställning.
52

 I prövningen har SWORD-modellens förklarings-

kraft ställts på prov mot en fallstudie som genomförts på konflikterna i Afghanistan respek-

tive Tjetjeninen. Denscombe menar att fallstudien är lämplig att använda när forskaren är in-

tresserad av varför ett visst fenomen uppstått och lämpar sig väl för att undersöka i vilken ut-

sträckning en teori kan förklara särdragna fall, vilket passar in i dessa två konflikter.
53

 Fall-

studien som Rolf Ejvegård beskriver gör det möjligt att bryta ut fragment ur ett större sam-

manhang för att begränsa forskningen till något konkret. Dessa fragment, eller fall, är i denna 

undersökning representerade av de två beskrivna konflikterna som brutits ut ur sin kontext för 

att definiera vad som har undersökts i tid och rum. En annan aspekt som Ejvegård understry-

ker när en analys baseras på ett fåtal fall är att möjligheten att generalisera slutsatsen blir limi-

terad, eftersom en begränsad del av verkligheten studerats.
54

 Som beskrivet i undersökningens 

syfte prövas endast SWORD-modellen på två fall som teorin tidigare inte använts till att för-

klara. Således försöker undersökningen endast att fylla en liten lucka i forskningen genom att 

testa teorins förklaringskraft ytterligare. Denscombe stärker argumenten för fallstudie som 

metod i denna undersökning ytterligare när han hävdar att den passar bra vid småskalig forsk-

ning.
55

 

 

Undersökningen använder sig av dokument som empiriskt material i analysen. Detta möjlig-

gör enligt Denscombe tillgång till annars svårtillgänglig data som inte varit möjlig att komma 

åt vid en undersökning av den här arten, genom till exempel intervjuer eller observationer. 

Detta grundar sig i att fallen utspelat sig avlägset både geografiskt och tidsmässigt samt med 

en språklig barriär. En nackdel med att använda dokument som källor är att dess trovärdighet 

måste diskuteras för att säkerställa dess användbarhet i undersökningen. Även begränsad till-

gång till primärkällor kan försvåra för forskare.
 56

  Dessa nackdelar diskuteras och hanteras 

senare i metodkapitlet under rubriken källkritik. Det material som identifierats är huvudsakli-

gen textbaserade verk som skildrar konflikterna ur både upprorsmakarnas och upprorsbekäm-

parnas synvinkel, ifrån respektive konflikt. Detta material lämpar sig enligt Johannessen och 

Tufte för en kvalitativ metod.
57

  

Kvalitativ innehållsanalys 

Utifrån undersökningens syfte eftersöks huruvida en anpassning av SWORD-modellen kan 

förklara insurgenternas framgång i konflikterna ur materialet. Analysen har således fokuserat 

på textinnehållet i de utvalda verken och vad det vill förmedla till läsaren, något som 

Denscombe definierar som kvalitativ innehållsanalys.
58

 Den är snarlikt det Johannessen och 

Tufte beskriver som analys av meningsinnehållet där data samlas in, texter kodas och klassi-

ficeras, därefter kategoriseras. Sedan undersöks underlaget för att hitta för undersökningen 

                                                 
52 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, 

individ och marknad, Femte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s.89. 
53 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 3., rev. och uppdaterade uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2016, s.91-95. 
54 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, 3., omarb. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2003, s.33. 
55 Denscombe, Forskningshandboken, s.103-104.  
56 Ibid. s.338-339. 
57 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Liber, Malmö, 2003, s.72. 
58 Denscombe, Forskningshandboken, s.392. 
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värdefulla kopplingar som sedan kan analyseras utifrån vald teori.
59

 Analysen i denna under-

sökning har utgått ifrån de fyra anpassade dimensionerna med underliggande indikatorer som 

beskrivs i operationaliseringen. Det utvalda materialet har gåtts igenom och förekomsten av 

respektive indikator har antecknats, kategoriserats och sammanställts för att skapa ett un-

derlag. Detta underlag har därefter tolkats utefter indikatorerna samt dess innebörd för kon-

flikterna i materialet, huruvida insurgenterna eller regeringen och den ingripande staten haft 

fördel inom dimensionen. Denna tolkning har sedan sammanställts sist under respektive di-

mension av konflikterna i analyskapitlet. En risk som Denscombes beskriver med denna me-

tod är dock att när ett textavsnitt lyfts ut ur sin kontext kan mer subtila innebörder går förlo-

rade.
60

 Denna risk innebär dock ingen större begränsning för denna undersökning då det är 

den framkommande fakta som är intressant för att svara på undersökningens frågeställning. 

 

Denscombe, Johannessen och Tufte är alla tre överens om att vid kvalitativa metoder före-

kommer en viss tolkning vid analys av materialet som återfinns mer sällan vid kvantitativa 

metoder. Tolkningen innebär att det kan finnas alternativa förklaringar utifrån hur forskaren 

väljer att tolka materialet. Detta innebär att en viss förklaring inte behöver vara absolut och 

ger undersökningen en högre tolerans för ambiguiteter. För undersökningen innebär denna 

tolkning en möjlighet att nå djupare i de bakomliggande orsakerna ifrån konflikternas utfall 

och således skapa en bättre analys än vad som varit möjligt med andra metoder. Med tolk-

ningen kommer dock nackdelen att arbetets objektivitet kan ifrågasättas genom forskarens 

delaktighet i analysen vilket berörs i Avslutningskapitlet.
61

 

 

Som beskrivet i tidigare forskning har SWORD-modellen i huvudsak testats på konflikter där 

USA varit inblandade. Genom att nu ha prövat teorin med Ryssland och Sovjetunionen som 

insurgenternas motståndare, har teorin prövats på två fall som skiljer sig avsevärt från vad 

som genomförts tidigare och därigenom uppnår det Denscombe kallar minst sannolika under-

sökningsenhet. Sovjetunionen och Ryssland skiljer sig visserligen från varandra men huvud-

sakligen från USA genom deras politiska differens, vilket innebär att det finns argument för 

att framförallt Sovjetunionen blir USA:s direkta motsats. Denscombe menar att om det finns 

belägg för Manwarings teori även i dessa två fall stärks teorins förklaringskraft ytterligare.
62

 

Källkritik 
För att säkerställa att materialet som ligger till grund för analysen i denna underökning tas det 

Esaiasson et al. beskriver som fyra klassiska källkritiska regler till hjälp: Äkthet, Oberoende, 

Samtidighet och Tendens. Dessa fyra regler syftar till att stödja forskare genom att avgöra hur 

trovärdig en viss källa är och således bedöma dess användbarhet i undersökningen.
63

 För att 

granska det material har följande kriterier utnyttjats: (1) Äkthet – Är källan äkta eller är den på 

något sätt förfalskad eller planterad för att vilseleda? (2) Oberoende – Är innehållet eller på-

ståendena som källan vill förmedla trovärdiga? Går redogörelsen att bekräfta på något sätt? 

Vilket avstånd befinner författaren sig från redogörelsen? (3) Samtidighet – Är tidsspannet 

mellan händelsen och redogörelsen stor eller liten? (4) Tendens – I vilken utsträckning stod 

författaren att dra vinning av redogörelsen ifrån materialet?
64

 

                                                 
59 Johannessen & Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s.109-110. 
60 Denscombe, Forskningshandboken, s.393. 
61 Denscombe, Forskningshandboken, s.417-418. Johannessen & Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s.72. 
62 Denscombe, Forskningshandboken, s.97-98. 
63 Esaiasson et al., Metodpraktikan, s.288. 
64 Ibid. s.291-296. 
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Materialdiskussion 

Det material som ligger till grund för tidigare forskning är i huvudsak peer-review-artiklar 

från olika vetenskapliga tidskrifter. Dessa har alltså granskats av andra forskare innan verket 

fått publiceras vilket gör det tillräckligt pålitligt för att använda som material för problemfor-

mulering och tidigare forskning. 

 

Det empiriska materialet i denna undersökning har valts huvudsakligen baserat på verkens re-

levans till konflikterna samt att författarna haft en stark koppling till konflikterna genom ex-

empelvis: journalistik, forskning eller diplomati. Dessa verk har sedan granskats utefter Esai-

asson et al. fyra regler. Källorna är sekundärkällor vilket kräver fler källor för att få en över-

lappande effekt och därigenom stärka varandras äkthet, oberoende samt tendens. För att ta 

hänsyn till regeln om samtidighet har källor valts som är skrivna nära inpå konflikterna, men 

också källor som skrivits senare för att få en klarare helhetsbild om företeelser som kan ha 

uppkommit i efterhand. Materialets oberoende och tendens kan till viss del ifrågasättas, men 

genom att utgå ifrån flera ifrån varandra oberoende källor har denna risk minimerats. Materi-

alet är utvalt för att behandla båda sidor av konflikten för att kunna svara på forskningsfrå-

gorna. Varför andra källor har valts bort beror huvudsakligen på begränsad tillgång på rele-

vant material. 

Operationalisering av anpassad SWORD-modell 
För att kunna analysera de båda fallen utifrån de fyra anpassade dimensionerna krävs en defi-

nition om vad som indikerar dess förekomst i empirin. Genom att utgå ifrån denna definition 

kan de olika sidornas agerande i konflikten analyseras för att konstatera i vilken utsträckning 

dimensionerna följdes.
65

 De olika indikatorerna bygger på Manwarings dimensioner samt de 

anpassade dimensionerna som tagits fram i denna undersökning. Detta för att ge en teori-

förankrad bild utifrån både upprorsbekämparna och upprorsmakarnas synvinkel. Eftersom or-

saker till upprorsbekämparnas nackdel i en dimension kan ligga både i att insurgenterna på-

verkat upprosbekämparna till misslyckande, eller att upprorsbekämparna själva misslyckats 

med att följa dimensionerna. I vilken utsträckning respektive indikator och dimension upp-

fylls baseras på författarens tolkning av det sammanfattade materialet. Nedan följer respektive 

övergripande dimension med underliggande indikatorer: 

Legitimitet 

- (1) Framhävs insurgenterna ha starkare stöd från befolkningen än regeringen? (2) För-

sämrar metoder som till exempel tortyr eller terrorism insurgenternas legitimitet hos 

befolkningen? (3) Förekommer korruption inom värdnationens statliga organ? (4) Un-

derminerar bristfällig infrastruktur regeringens legitimitet? 

Stödåtgärder 

- (1) Rättfärdigas inte ingripande stats närvaro i befolkningens ögon genom stödåtgär-

der? (2) Underminerar insurgenterna den ingripande statens förmåga att stödja värd-

nationen genom militära eller politiska medel? (3) Drar den ingripande staten tillbaka 

sitt stöd innan konflikten är slut? 

Militär verksamhet 

- (1) Är den ingripande staten militärt delaktig mer än som rådgivare och utbildare åt 

värdnationens militär? (2) Genomför insurgenterna framgångsrika militära angrepp 

mot den ingripande statens eller regeringens militära enheter som begränsar deras 

                                                 
65 Esaiasson et al., Metodpraktikan, s.56. 
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förmåga att bedriva sin verksamhet? (3) Förekommer tortyr eller övervåld mot oskyl-

diga från ingripande stat eller regering som försämrar deras legitimitet i folkets ögon? 

(4) Har ingripande stats och regeringens militära enheter dålig disciplin, låg moral, är 

de dåligt utbildade samt är de motvilliga att ta förluster? (5) Uppträder den ingripande 

statens och regeringens militär på ett sådant sätt att de har svårt att komma åt insur-

genternas små, rörliga enheter?  

Utomstående stöd till insurgenterna 

- (1) Får insurgenterna kontinuerligt ekonomiskt och/eller militärt stöd från nationella 

och/eller internationella källor som visar sig påverka konflikten till deras fördel? (2) 

Har insurgenterna i ett tidigt skede i konflikten tillgång till fristäder, platser där de kan 

återhämta sig och omgruppera, inom eller utanför landet?  
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4. Analys 

Afghanistan 1979-1989 
Framgång för insurgenterna uppnåddes när Sovjetunionen drog tillbaka sina styrkor från lan-

det mellan maj 1988 och februari 1989. Fortsatt konflikt i Afghanistan ses som framgång för 

insurgenterna som uppnått ett delmål genom att Sovjetunionen lämnat Afghanistan.
66 

Legitimitet 

1. 1979 avsatte sovjetiska styrkor den afghanska presidenten Hafizullah Amin och place-

rade Babrack Karmal i hans ställe. Samtidigt rullade sovjetiska militärkolonner in i 

Afghanistan. Befolkningens syn på de sovjetiska trupperna var mycket negativt vilket 

spelglades över på Karmal som ansågs vara en sovjetisk marionett.
67

 Hans föregångare 

Amin, hade likt Karmal tagit makten genom en stadskupp och varit mycket brutal mot 

civilbefolkningen. Detta faktum drabbade Karmal som associerades med Amins bruta-

litet vilket gav den nya ledaren ett dåligt utgångsläge.
68

 Afghanernas föraktfulla in-

ställning mot sovjeterna berodde inledningsvis på deras troslöshet och kom att förstär-

kas av deras brutala metoder mot den afghanska civilbefolkningen.
69

 Insurgenterna 

däremot hade starkt stöd hos befolkningen inte minst genom sin koppling till islam 

och det heliga kriget jihad som fördes mot Sovjet.
70

 De fick också legitimitet i folkets 

ögon när de stödde civila och hjälpte dem undkomma sovjetiska anfall.
71

 Karmal för-

sökte vinna folkets stöd genom reformer, däribland starkare band till islam men miss-

lyckades, vilket ledde till att Sovjetunionen bytte ut honom mot Mohammad Naji-

bullah.
72

 Likt Karmal associerades även Najibullah med Sovjet och fick således inget 

betydelsefullt stöd från befolkningen.
73

 

 

2. Allteftersom konflikten fortskred radikaliserades vissa insurgentgrupper och började 

anfalla sovjetiska och regeringens styrkor vilket utsatte civila för ökad risk. Dessa 

grupper försämrade insurgenternas legitimitet i ögonen på civilbefolkningen, framför-

allt i storstäderna.
74

 

 

3. Korruption förekom inom den afghanska regeringen, den afghanska armén och de sov-

jetiska styrkorna i landet.
75

 

 

4. Resonemang kring bristfällig infrastruktur och dess innebörd för regeringens och Sov-

jetunionens legitimitet saknas i materialet. Därför får denna indikator inget värde i 

analysen.  

 

I tolkningen av dimensionen legitimitet i Afghanistan framstår insurgenterna haft kraftigt stöd 

från befolkningen i kampen mot Sovjetunionen och regeringen under hela konfliktens för-

                                                 
66 Maley, William, The Afghanistan wars, 2nd ed., Palgrave Macmillan, Basingstoke, UK, 2009, s.141. 
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s.41. Girardet, Edward, Afghanistan: the Soviet war, St. Martin's Press, New York, 1985, s.31. Johnson, Robert, The Afghan way of war: 
culture and pragmatism: a critical history, Hurst, London, 2011, s.208. Maley, The Afghanistan wars, s.29-30. 
68 Maley, The Afghanistan wars, s.27-28,38. 
69 Aleksijevitj, Svetlana, Zinkpojkar, Ersatz, Stockholm, 2014, s.52. Girardet, Afghanistan, s.16,45. Johnson, The Afghan way of war, s.217. 
70 Johnson, The Afghan way of war, s.210,217,241. Girardet, Afghanistan, s.52,163-164. Maley, The Afghanistan wars, s.49-50. 
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72 Maley, The Afghanistan wars, s.47,77,80,90. 
73 Ibid. s.90,100-104,131. 
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lopp. De sovjetiska trupperna i landet föraktades av befolkningen och både Karmals samt 

Najibullahs regeringar uppfattas som sovjetiska marionetter. Korruption försämrade deras le-

gitimitet ytterligare. Visserligen minskade insurgenternas legitimitet i storstäderna när be-

folkningen riskerade bli kolaterala förluster i attacker mot regeringen och Sovjets styrkor. 

Stödet för insurgenterna förblev dock mycket högre. Ovanstående tolkning indikerar att in-

surgenterna hade ett starkt övertag under denna dimension. 

Stödåtgärder  

1. Sovjetunionen lade under konflikten omfattande resurser i försök att rusta upp och ut-

bilda den afghanska armén med militära rådgivare.
76

 Dessvärre var afghanerna svåra 

att utbilda, mycket på grund av bristande moral och disciplin.
77

 Utöver militären fick 

Karmals och senare Najibullahs respektive regeringar större delen av det stöd som 

Sovjet bidrog med i Afghanstian. 1988 bestod 75% av regeringens budget av ekono-

miskt stöd från Sovjet.
78

 Slutligen försökte Sovjetunionen driva stödprojekt såsom 

vägbyggen, grävande av brunnar och plantage för att skapa arbetstillfällen och stärka 

deras legitimitet i folkets ögon. Dessvärre upplevde större delen av befolkningen inte 

detta stöd, samtidigt överskuggades det av den sovjetiska militärens brutala metoder.
79

 

 

2. Stödprojekten som sovjeterna drev anfölls ofta av insurgenterna. Ryska stödarbetare 

och rådgivare kidnappades eller dödades för att begränsa projektets framgång.
80

 

 

3. Sovjetunionens tillbakadragande slutfördes 1989, innan konflikten nått något slut, men 

det ekonomiska stödet fortsatte in på 90-talet och var enda anledningen till att Naji-

bullahs regering kunde hålla sig kvar vid makten fram till 1992.
81

 

  

Utifrån tolkningen av dimensionen stödåtgärder var det huvudsakligen Sovjetunionens stöd 

som höll regeringen kvar vid makten. Dessvärre bidrog inte detta stöd till att stärka Sovjets 

eller regeringens legitimitet i landet. Deras stödåtgärder till befolkningen begränsades till stor 

del av insurgenternas attacker mot stödprojekten. Slutligen drog Sovjet tillbaka sina styrkor 

från Afghanistan och lämnade Najibullahs regering med endast ekonomiskt stöd. Därför tol-

kas även denna dimension till insurgenternas. 

Militär verksamhet 

1. Sovjetunionens invasionsstyrka omfattade ca 115000 man plus ca 40000 luftburna en-

heter som var stationerade på sovjetiskt territorium. Sovjetisk militär i Afghanistan 

anammade huvudsakligen en ledande roll över den afghanska armén.
82

 Mot slutet av 

den sovjetiska inblandningen innan tillbakadragandet 1989 riktas dock fokus mer på 

att låta den afghanska armén överta huvudansvaret för Afghanistans säkerhet. Vid det 

här skedet hade dock insurgenterna ett mycket starkt fäste i landet.
83

 

 

2. Insurgenterna genomförde kontinuerligt räder mot sovjetiska militärkolonner vilket 

ständigt begränsade deras möjlighet att röra sig i landet. Över 10000 fordon beräknas 

ha förlorats på sovjetisk och regeringens sida under konfliktens 10 år.
84

 Infiltration av 
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den afghanska armén gav insurgenterna värdefull information om regeringens och 

Sovjets operationer.
85

 När insurgenterna 1985-86 fick tillgång till mer avancerade 

luftvärnsrobotar kunde luftrummet bestridas och Sovjets luftstridskrafter tvingades nu 

förändra sin taktik.
86

 

 

3. Sovjets styrkor tillämpade en militär metod som syftade till att avfolka landsbygden 

för att förneka insurgenterna stöd i dessa områden. Detta gjordes genom att urskill-

ningslöst bomba civila vilket ledde till enorma förluster och stora delar av befolkning-

en flydde till Pakistan.
87

 Sovjet använde även försåtsminering för att skada och demo-

ralisera den afghanska befolkningen.
88

 I många sovjeters ögon var alla afghaner fien-

der vilket gjorde våld mot oskyldiga frekvent.
89

 Den afghanska säkerhetspolisen 

Khadamat-e Aetla’at-e Dawlati(KhAD) använde brutala metoder som tortyr och kid-

nappning för att samla information kring insurgenterna och deras verksamhet.
90

 

Många afghaner gavs inget annat val än att fly från sina byar eller ansluta sig till in-

surgenterna.
91

 

 

4. Sovjetiska militären var överlag dåligt utbildad och motivationen att slåss i ett främ-

mande land för ett främmande folk var låg.
 92

 Soldaterna och officerarna var illa be-

talda vilket ledde till inblandning i korruption och vissa sålde materiell till afghaner-

na.
93

 Illa omtyckta befäl riskerade att bli skjutna av egna soldater i strid.
94

 Hos deras 

afghanska kollegor var läget ännu värre där moral och disciplin var så låg att stora 

mängder soldater och officerare deserterade, ibland övergick de till och med till insur-

genternas sida. Detta berodde delvis på lång värnplikt på 3-4 år och mycket låga lö-

ner.
95

 

 

5. Både den sovjetiska invasionsstyrkan och den afghanska armén uppträdde i huvudsak 

i stora fordonskolonner vilka hade svårt att ta striden med insurgenternas små, lätta 

enheter. Utöver detta var sovjetiska enheter bundna till order med begränsade friheter 

att frångå dessa för att lösa sin uppgift.
96

 Allteftersom konflikten pågick förändrade 

dock Sovjetunionen sin taktik och 1984 kom de att förlita sig mer på luftburna speci-

alstyrkor som gav större framgång mot insurgenterna. Även KhAD nådde framgång 

mot insurgenterna med sina mindre, aggressiva enheter. Dessa var dock fortfarande 

bara en begränsad del av den totala styrkan i Afghanistan.
97

 

 

Dimensionen militär verksamhet tolkas enligt följande: Sovjetisk militär intog en allt för stor 

roll i Afghanistan. Genom hela krigsförloppet bedrev insurgenterna en framgångsrik militär-

kampanj mot regeringens och Sovjets styrkor vilken begränsade deras militära förmåga i lan-

det. Utöver insurgenternas militära framgång använde sig Sovjetunionen och KhAD av bru-

tala metoder som alienerade civilbefolkningen och tvingade dem att fly eller ansluta sig till 

insurgenterna. Inom både sovjetiska och afghanska armén var disciplin, moral och utbildning 
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undermålig vilket gjorde dem sårbara för desertering. Korruption och övergrepp mot civila 

var frekvent inom båda enheterna. Avslutningsvis använde de huvudsakligen taktiker som 

inte är fördelaktiga i upprorsbekämpning. Under konfliktens anda hälft uppnådde dock Sovjet 

mer framgång med specialstyrkor. Tolkningen av dessa indikatorer påvisar misslyckade från 

sovjetisk och afghansk militär vilket i kombination med militär framgång för insurgenterna 

gav de sistnämnda övertaget inom denna dimension. 

Utomstående stöd till insurgenterna 

1. Insurgenterna i Afghansistan fick militärt och ekonomiskt stöd från USA under hela 

konfliktens varaktighet. 1985-86 utökades stödet till att inkludera Stinger; ett handbu-

ret luftvärnssystem som utökade insurgenternas förmåga att verka mot luftburna en-

heter.
98

  Utöver USA bidrog även Saudiarabien, Iran, Kina, Egypten, Storbritannien 

och Pakistan till insurgenternas framgång.
99

 Från brittisk sida deltog specialstyrkor på 

insurgenternas sida men de hade huvudsakligen en utbildande roll.
100

 Huvuddelen av 

allt stöd gick genom Pakistan vilket gav den pakistanska underrättelsetjänsten möjlig-

het att välja vilka grupper som stöddes. Den pakistanska armén var också delaktig i att 

träna insurgenterna.
101

 

 

2. Under konfliktens 10 år hade insurgenterna ständig tillgång till fristäder i Pakistan där 

de erbjöds kvalificerad sjukvård.
102

 

 

Vad gäller utomstående stöd för insurgenterna tolkas det ur empirin att det fanns kontinuer-

ligt stöd, både ekonomiskt och militärt till insurgenterna, vilket underlättade deras kamp mot 

Sovjet och den afghanska regeringen. Insurgenterna hade även tillgång till fristäder i Pakitstan 

som hjälpte dem att återhämta sig och komma i kontakt med utländskt stöd. Baserat på dessa 

två indikatorer hade insurgenterna klar fördel inom denna dimension. 

Tjetjenien 1994-1996 
Insurgenterna nådde framgång i konflikten när de slöt ett fredsavtal med den Ryska Federat-

ionen i augusti 1996, vars styrkor därefter lämnade landet.
103

 

 

Rysk inblandning i konflikten var unik eftersom de invaderade sitt eget territorium som i de-

ras ögon illegitimt försökt bryta sig ur federationen. Eftersom de inledde konflikten med att 

stödja opposition i ett misslyckat kuppförsök mot Dudajevs och sedan invaderade landet med 

federala styrkor, finns argument för att federationen kan anses vara en ingripande stat. När 

Tjetjeniens huvudstad Groznyj väl fallit instiftade federationen en ny regering i landet som 

tillskrivs rollen som värdnationens regering. Dock var den endast en förlängning av Jeltsins 

federala regering.
104

 För enkelhetens skull benämns Ryska Federationens som Ryssland och 

dess enheter som ryska i analysen. 

Legitimitet 

1. Innan Ryssland invaderade 1994 hade Dzhokhar Dudajevs relativt lågt stöd hos be-

folkningen grundat i den ekonomiska kris Tjetjenien hamnat i under hans styre, i 
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kombination med ökande kriminalitet.
105

 Ryssland inledde konflikten 1994 med att 

stödja Dudajevs politiska motståndare i ett misslyckat kuppförsök och invaderade se-

nare i december landet på order från Jeltsin.
106

 När ryska trupper avancerade in i 

Tjetjenien blockerade befolkningen deras framfart vilket indikerar att befolkningen nu 

återupptagit sitt stöd för Dudajev och självständigheten han stod för.
107

 Tjetjenerna 

hade sedan Stalins deportation 1944 ett förakt för ryssar.
108

 Kampen för frihet fick 

ökat stöd ifrån befolkningen när Dudajev utropade heligt krig; Gazavat, vilket enade 

landets muslimska befolkning mot Ryssland.
109

 När Dudajev dödades i april 1996 på-

verkades inte kampen avsevärt eftersom insurgenterna inte längre slogs för presiden-

ten utan för sin frihet och sitt land.
110

 Ryska militärens brutalitet mot civilbefolkning-

en gjorde att insurgenternas stöd ökade och många civila valde att ansluta sig till in-

surgenterna.
111

 Jeltsin och hans administration upplevde lågt stöd från den ryska be-

folkningen vad gäller invasionen där undersökningar visar på att så få som 20% var 

för fortsatt inblandning i Tjetjenien.
112

 Insurgenternas öppenhet mot journalister inom 

sina kontrollerade områden gav starka kontraster till vad som visades i ryskstyrd me-

dia vilka försökte dölja kriget i Tjetjenien.
113

 Inför det ryska presidentvalet 1996 låg 

det i Jeltsins intresse att lugna ner konflikten vilket ledde till förhandlingar och tillfäl-

ligt vapenstillstånd som stärkte insurgenternas legitimitet.
114

  

 

2. I april 1995 genomförde tjetjener ledda av Shamil Basajev, en av Dudajevs generaler, 

en terroristattack mot den ryska staden Budennovsk. Där togs över 1500 gisslan på ett 

förlossningssjukhus och enda kravet som ställdes var att Ryssland skulle dra tillbaka 

sina trupper ifrån Tjetjenien. Efter flera stormningsförsök insåg ryska politiker att en 

militär lösning skulle sluta i blodbad och tjetjenerna tilläts återvända till Tjetjenien 

och förhandlingar påbörjades.
115

 Ytterligare en attack genomfördes senare samma år 

dock med mer begränsad framgång för insurgenterna.
116

 Trots dessa extrema metoder 

hyllades insurgenterna av befolkningen när de kommer hem.
117

 Utöver terrorism före-

kom kriminalitet och brutalitet från insurgenterna mot civilbefolkningen vilket för-

sämrade deras legitimitet.
118

 

 

3. En maktkamp förekom i Ryssland som drabbade Tjetjenien där korruption var en del 

av vardagen. Konflikten användes av olika ryska parter för att stärka deras politiska 

position.
119

 

 

4. Den ryska invasionen drabbade Tjetjeniens infrastruktur hårt och förblev lidande un-

der hela konflikten. Groznyj drabbades hårdast efter återkommande ryskt bombarde-

mang, vilket lämnade stora delar av staden utan el, värme och mat.
120

  

                                                 
105 Hughes, Chechnya, s.73. Sakwa, Richard (red.), Chechnya: from past to future, Anthem, London, 2005 s.28, Smith, Sebastian, Allah's 

mountains: politics and war in the Russian Caucasus, I.B. Tauris, London, 1998, s.122-123,128. 
106 Efron, Kriget i Tjetjenien, s.90-91. Smith, Allah's mountains, s.137. 
107 Efron, Kriget i Tjetjenien, s.116,122. Smith, Allah's mountains, s.148,153. 
108 Sakwa, Chechnya, s.185. 
109 Efron, Kriget i Tjetjenien, s.183. Hughes, Chechnya, s.85. Smith, Allah's mountains, s.154. 
110 Sakwa, Chechnya, s.29. Smith, Allah's mountains, s.163-164,231. 
111 Smith, Allah's mountains, s.171,219. 
112 Efron, Kriget i Tjetjenien, s.159,179. Sakwa, Chechnya, s.69,228. Smith, Allah's mountains, s.139,181-182. 
113 Smith, Allah's mountains, s.181. 
114 Hughes, Chechnya, s.88-89. 
115 Efron, Kriget i Tjetjenien, s.150,171,175. Hughes, Chechnya, s.86. Smith, Allah's mountains, s.201-202. 
116 Efron, Kriget i Tjetjenien, s.184. 
117 Hughes, Chechnya, s.136,160-161. Smith, Allah's mountains, s.202-203,208.  
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Enligt tolkningen av dimensionen legitimitet i Tjetjenien vände Dudajevs låga stöd hos be-

folkningen snabbt när rysk militär invaderade landet. Den tjetjenska civilbefolkningen hade 

fått smak för frihet och var redo att slåss för att behålla den. Detta framhävs av att upproret 

fortsatte efter att Dudajev dödats. I Ryssland var däremot stödet för invasionen lågt och Jelt-

sin tvingades ta hänsyn till folkets låga intresse för konflikten i presidentval 1996. Insurgen-

terna genomförde under konflikten två större terroristattacker inne i Ryssland varav den första 

gav positivt resultat för deras kamp i Tjetjenien. Attackerna uppfattades positivt av den 

tjetjenska befolkningen och de återvändande terroristerna hyllades. Inom den ryska politiska 

ledningen förekom en korrupt maktkamp där konflikten i Tjetjenien utnyttjades av olika par-

ter. Slutligen pressades den tjetjenska infrastrukturen hårt under konflikten och i Groznyj var 

el, värme och mat en stor bristvara. Trots både koppling till kriminalitet och terrorism tolkas 

dimensionen till insurgenternas fördel under konflikten, mycket beroende på rysk oförmåga 

att vinna stöd hos befolkningen.  

Stödåtgärder  

1. Ryssland instiftade en ny regering efter invasionen vilken endast fick stöd av en be-

gränsad del av tjetjenska befolkningen som redan var positiv till rysk inblandning.
121

 

Denna nya interim-regering började stödja skolor och sjukhus under rysk kontroll men 

den tjetjenska majoriteten övertygades inte.
122

 Huvuddelen av pengarna som Ryssland 

skickade för att återuppbygga Tjetjenien och Groznyj nådde aldrig fram, utan försvann 

i korruption.
123

 

 

2. Dudajev och hans insurgenter genomförde flera attacker mot vallokaler inför de val 

som Ryssland höll för att stärka deras nya regerings legitimitet, vilket ledde till myck-

et begränsat valdeltagande.
124

 

 

3. Ryska militära enheter var kvar i Tjetjenien fram till dess att en slutlig överenskom-

melse nåtts mellan Dudajevs efterträdare Aslan Maskhadov och ordförande för det 

ryska säkerhetsrådet Alexander Lebed. Därefter drogs deras trupper tillbaka.
125

 

 

Tolkningen av dimensionen stödåtgärder visar på att Rysslands nyinstiftade tjetjenska rege-

ring inte uppnådde något betydande stöd från befolkningen. Denna regering försökte vinna 

legitimitet genom bland annat återuppbygga skolor och sjukhus i rysk-kontrollerade områden 

men medparten av pengarna som var ämnade till rekonstruktion försvann i korruption. Insur-

genterna genomförde framgångsrika attacker för att begränsa denna nya regerings möjligheter 

att vinna legitimitet hos befolkningen. Till rysk fördel i dimensionen stannade deras militär 

kvar i Tjetjenien fram tills konflikten tog slut. Detta innebar att rysk sida uppfyllde en indika-

tor medan insurgenterna hade fördel i de två övriga och därmed även fördel inom dimension-

en. 

 

Militär verksamhet 

1. Rysslands inledande stöd till oppositionens kuppförsök resulterade endast i att ryska 

soldater fängslades i Tjetjenien.
126

 Efter detta försök ändrade Ryssland strategi och in-

                                                 
121 Efron, Kriget i Tjetjenien, s.177. 
122 Smith, Allah's mountains, s.135,186. 
123 Ibid. s.140,204,227. 
124 Efron, Kriget i Tjetjenien, s.178. 
125 Hughes, Chechnya, s.89-90. 
126 Efron, Kriget i Tjetjenien, s.90-91. Smith, Allah's mountain, s.137. 
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vaderade Tjetjenien i december 1994 med en större styrka på 24000 man, vilket senare 

under konflikten ökade till över 40000.
127

 

 

2. Ryska trupper tilläts vid stormningen av Groznyj i december 1994 tränga djupt in i 

staden innan insurgenterna gick till motangrepp. De decimerade ryska enheterna var 

chanslösa i sina klumpiga fordon bland husen.
128

 Det var först i början av mars 1995 

som insurgenterna tvingades ut ur huvudstaden, vilket framhäver underskattningen 

som ryska militära ledingen gjorde då de trodde sig kunna ha slutfört operationen på 

endast tre veckor.
129

 1996 genomförde insurgenterna en motoffensiv och återintog 

Groznyj trots stor rysk närvaro i staden. De ryska enheterna blev även denna gång 

överrumplade av insurgenternas små mobila enheter och fick enorma förluster.
130

 

 

3. Ryska militära enheter uppträdde mycket våldsamt mot den tjetjenska civilbefolkning-

en. I Groznyj beräknas uppemot 35000 civila ha dödats, huvudsakligen av ryskt artil-

leri och bombflyg under konfliktens två år.
131

 Områden som var lojala mot Dudajev 

utsattes extra hårt.
132

 Hämndräder var ingen ovanlighet där ryska enheter omringade 

byar som misstänkts stödja insurgenter och besköts med stridsvagnar, helikoptrar och 

artilleri.
133

 I april 1995 anföll ryska trupper byn Samashki och dödade över hundra 

oskyldiga civila i alla åldrar.
134

 Detta urskillningslösa våld mot civila stärkte insurgen-

ternas legitimitet i befolkningens ögon och sänkte Rysslands.
135

 När den ryska sidan 

förlorat Groznyj 1996 gav ryska militära ett ultimatum till stadens civilbefolkning att 

lämna staden inom 48 timmar eller riskera att dödas när de med alla möjliga medel 

tänkte förgöra de tjetjenska insurgenterna i staden. I staden fanns fortfarande en stor 

mängd omringade ryska soldater. Detta ultimatum blev för brutalt till och med för den 

ryska regeringen som stoppade militären och krigsavslutande fredsförhandlingar på-

börjades.
136

 

 

4. De ryska trupperna bestod i huvudsak av värnpliktiga som i många fall lurats in i en 

konflikt de inte var redo för.
137

 Deras undermåliga utbildning bestod endast av några 

månaders grundutbildning.
138

 Utan motivation att slåss blev moral och disciplin be-

drövlig vilket i slutänden drabbade den tjetjenska civilbefolkningen och undermine-

rade den ryska legitimiteten.
139

 Korruption var vanlig förekommande bland de under-

betalda soldaterna och officerarna i den ryska armén där bland annat vapen såldes till 

tjetjener.
140

 

 

5. Den ryska militären uppträdde huvudsakligen i stora fordonskolonner med mekanise-

rat skytte, vilket ledde till stora förluster på Groznyj trånga gator.
141

 De bättre utbil-

                                                 
127 Efron, Kriget i Tjetjenien, s.128. Smith, Allah's mountains, s.161. 
128 Efron, Kriget i Tjetjenien, s.138-140. Smith, Allah's mountains, s.158. 
129 Efron, Kriget i Tjetjenien, s.115,153. Hughes, Chechnya, s.83-84. 
130 Efron, Kriget i Tjetjenien, s.191. Smith, Allah's mountains, s.241,245-246. 
131 Hughes, Chechnya, s.82. Sakwa, Chechnya, s.182. Smith, Allah's mountains, s.150. 
132 Tishkov, Chechnya, s.133. 
133 Babčenko, Krigets färger, s.155-156. Smith, Allah's mountains, s.173. 
134 Hughes, Chechnya, s.85. Smith, Allah's mountains, s.174. 
135 Smith, Allah's mountains, s.171,219. 
136 Efron, Kriget i Tjetjenien, s.194. Hughes, Chechnya, s.89-90. Smith, Allah's mountains, s.256. 
137 Babčenko, Krigets färger, s.30,166. Efron, Kriget i Tjetjenien, s.117. Smith, Allah's mountains, s.161. 
138 Efron, Kriget i Tjetjenien, s.118,129. Hughes, Chechnya, s.84. Sakwa, Chechnya, s.191,228. Smith, Allah's mountains, s.143. 
139 Babčenko, Krigets färger, s.15. Efron, Kriget i Tjetjenien, s.159,176,224-225. Hughes, Chechnya, s.84,58-59. Sakwa, Chechnya, 
s.28,191. Smith, Allah's mountains, s.186. 
140 Efron, Kriget i Tjetjenien, s.158,176. Sakwa, Chechnya, s.192. Tishkov, Chechnya, s.133. 
141 Hughes, Chechnya, s.83-84. Smith, Allah's mountains, s.159-161. 
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dade fallskärmstrupperna användes inte vid stormningen av Groznyj men gav dock 

större framgång mot insurgenterna senare i konflikten.
142

  

 

Dimensionen militär verksamhet tolkas så att Rysslands totala styrka i Tjetjenien på över 

40000 man inte var där för att utbilda oppositionens militära enheter utan tog en ledande mili-

tär roll. Vid de två slagen om Groznyj uppnådde Dudajev och hans styrkor framgång mot 

ryska trupper som led stora förluster i huvudstaden. Under hela konflikten drabbades civilbe-

folkningen hårt av ryska attacker, framförallt i Groznyj. Så kallade hämndräder genomfördes 

från rysk sida mot byar som misstänktes ha samarbetat med insurgenterna. När ryssarna förlo-

rat Groznyj till insurgenterna 1996 gavs ett ultimatum; alla civila skulle lämna staden inom 48 

timmar, varefter rysk militär skulle förinta staden från marken och från luften. Ingen hänsyn 

skulle tas, varken för civila eller egna trupper som fanns kvar i staden. Detta fick dock Ryss-

lands politiska ledning att stoppa militären och öppna upp för fredssamtal med insurgenterna.  

Utöver detta bestod Rysslands militär huvudsakligen av värnpliktiga som lurats in i konflik-

ten. Dessa var dåligt utbildade, hade dålig disciplin och enheterna var hårt drabbade av kor-

ruption. Avslutningsvis uppträdde ryska enheter i större fordonskolonner inne i Groznyj, en 

taktik som tydligt visade sin svaghet när de led stora nederlag mot insurgenternas små patrul-

ler. Dock nådde mer välutbildade ryska fallskärmstrupper framgång mot insurgenterna när 

konflikten lämnat städerna. I denna sista indikator tolkas framgång för båda sidorna av kon-

flikten, men överlag hade insurgenterna klar fördel i fyra av fem indikatorer vilket ger dem 

fördel inom dimensionen. 

Utomstående stöd till insurgenterna 

1. Det förekom ekonomiskt och militärt stöd till insurgenterna från bland annat Geor-

gien, Azerbajdzjan och Turkiet.
143

 Basajev utbildades under en period i afghanska trä-

ningsläger och fick genom sin mer extrema religiösa tolkning av islam, stöd från andra 

länder i mellanöstern.
144

 Insurgenterna hade även i vissa områden starkt stöd hos be-

folkningen som hjälpte dem i olika utsträckning.
145

 

 

2. Dudajev gömde sig med sina närmaste män under delar av konflikten i bergsområdena 

som vätte mot Dagestan och Georgien där olika fristäder fanns tillgängliga.
146

 Dock 

var han inte helt säker eftersom han dödades 1996 i en rysk flygräd som mållåst på 

hans satellittelefon.
147

 

 

Tolkningen av dimensionen utomstående stöd för insurgenterna ur empirin indikerar att in-

surgenterna erhöll visst stöd från andra nationer, men inget som framstår vara avgörande för 

konfliktens utfall. Insurgenterna fick även stöd från befolkningen och hade viss tillgång till 

fristäder i Tjetjeniens bergsområden. Inom dimensionen uppnår insurgenterna ingen tydlig 

fördel. 

 

                                                 
142 Smith, Allah's mountains, s.161. 
143 Efron, Kriget i Tjetjenien, s.176. Sakwa, Chechnya, s.209. Smith, Allah's mountains, s.186. 
144 Hughes, Chechnya, s.154. Sakwa, Chechnya, s.28,97,194. Smith, Allah's mountains, s.153. 
145 Efron, Kriget i Tjetjenien, s.160,193. Smith, Allah's mountains, s.219-220. 
146 Efron, Kriget i Tjetjenien, s.180. Smith, Allah's mountains, s.198. 
147 Sakwa, Chechnya, s.29. Smith, Allah's mountains, s.231. 



Vilhelm Sandborg 2017-06-12  

1OP303 

Sida 24 av 29 

 

5. Avslutning 

Svar på frågeställningen 
 

I vilken utsträckning kan en anpassad version av Manwarings SWORD-modell förklara 

insurgenternas framgång mot Sovietunionen i Afghanistan 1979-1989? 

 

Analysen av konflikten i Afghanistan utifrån undersökningens anpassade version av 

SWORD-modellen indikerar fördel för insurgenterna i samtliga fyra dimensioner. Legitimitet 

och stödåtgärder är de dimensioner Mawaring uttrycker som mest vitala vid upprorsbekämp-

ning och analysen framhäver tydlig fördel för insurgenterna under dessa. Utomstående stöd 

för insurgenterna och Militär verksamhet pekar även de på framgång för insurgenterna. In-

surgenternas framgång berodde enligt analysen på egen framgång inom dimensionerna legiti-

mitet, utomstående stöd för insurgenterna, militär verksamhet samt i viss utsträckning inom 

stödåtgärder, men även på misslyckande från sovjetisk och den afghanska regeringens sida 

inom legitimitet, stödåtgärder samt militär verksamhet. Med resultatet som sådant talar ana-

lysen för att insurgenterna skulle nått framgång i konflikten, vilket det gjorde. Orsakerna till 

konfliktens utfall kan dock inte tillskrivas ena partens handlingar utan berodde på båda parter. 

 

I vilken utsträckning kan en anpassad version av Manwarings SWORD-modell förklara 

insurgenternas framgång mot Ryssland i Tjetjenien 1994-1996? 

 

Insurgenterna i Tjetjenien uppnådde utifrån undersökningens analys av konflikten fördel 

gentemot Ryssland i tre av fyra anpassade dimensioner. Både legitimitet och stödåtgärder, de 

två viktigaste dimensionerna, förblev till insurgenternas fördel under hela konflikten. Militär 

verksamhet tolkas också till insurgenternas fördel. Utomstående stöd till insurgenterna var re-

lativt begränsat och tolkas därför ha haft en obetydlig inverkan på konfliktens utfall. De 

tjetjenska insurgenternas framgång inom legitimitet, militär verksamhet och i viss utsträck-

ning inom stödåtgärder kan i kombination med Rysslands misslyckande inom legitimitet, 

stödåtgärder samt militära verksamhet förklara utfallet av konflikten i Tjetjenien. Detta resul-

tat indikerar enligt analysen framgång för insurgenterna i konflikten, vilket de uppnådde. Inte 

heller i Tjetjenien kan orsaken till utfallet tillskrivas en av parterna, utan berodde på både in-

surgenternas fördel och Rysslands misslyckande 

 

Kan utfallet av konflikterna i Afghanistan 1979-89 och Tjetjeningen 1994-96 förklaras 

utifrån en anpassad version av SWORD-modellen och därigenom stärka eller falsifiera 

teorin? 

 

Genom att ha visat sig kunna förklara utfallet av konflikterna i Afghanistan och Tjetjenien 

finns argument för att den anpassade versionen av SWORD-modellen har erhållit förklarings-

kraft även i dessa två konflikter. Detta resultat innebär att undersökningen stärkt den anpas-

sade SWORD-modellen och således uppnått sitt syfte. Utöver det har den anpassade version-

en av SWORD-modellen visat sig kunna förklara utfallet av två konflikter som skiljer sig från 

vad den ursprungliga modellen tidigare förklarat. Utifrån detta finns argument för att spår av 

teoriutveckling uppnåtts, vilket berörs något djupare under rubriken reflektion. I vilken ut-

sträckning Manwarings ursprungliga SWORD-modell stärkts av denna undersökning går 

dock att ifrågasätta med tanke på anpassningen som gjorts.  

 



Vilhelm Sandborg 2017-06-12  

1OP303 

Sida 25 av 29 

 

Diskussion 
Som beskrivet under svar på frågeställningen ovan, kan inte konflikternas utfall härledas till 

endast insurgenternas eller ingripande stats och värdnationens regerings enskilda agerande. 

Analysen pekar på att svaret på undersökningens huvudproblem om varför insurgenter når 

framgång mot större krigsmakter grundas i en kombination av framgång och misslyckande 

från respektive part. Ur detta går det att till viss del ifrågasätta Kimbra L. Fishels resultat med 

en analys som endast fokuserat på insurgenternas synvinkel. Kan verkligen al-Qaidas fram-

växt förklaras av endast deras egen synvinkel eller finns det orsaker som inte lyfts fram i Fis-

hels undersökning? Visserligen är denna undersökning endast genomförd på två konflikter 

vilket begränsar dess generaliserbarhet, men eftersom resultatet av denna undersökning pekar 

på det senare, bör Fishels inriktning prövas vidare. 

 

Något som genomsyrar undersökningens båda konflikter är det totala misslyckandet från sov-

jetisk respektive rysk sida med att vinna legitimitet i lokalbefolkningens ögon. En fråga som 

uppstår är i vilken utsträckning ickedemokratiska stater har möjlighet att legitimisera sin när-

varo i denna typ av konflikter. Detta antyder att demokratier kanske inte alls har en nackdel 

när det gäller upprorsbekämpning såsom Merom och Moriarty hävdar. Endast små ansträng-

ningar gjordes från sovjetisk och rysk sida för att vinna folkets stöd och tillskansa sig legiti-

mitet i de båda konflikterna. Stödåtgärderna som genomfördes var oengagerade och led kraf-

tigt av de båda staternas korruption. Sovjet och Ryssland lade huvudsakligen resurser på att 

kuva civilbefolkningen i de båda konflikterna med militära maktmedel istället för att vinna 

deras förtroende, vilket ledde till att insurgenterna vann befolkningarnas stöd. Den tillgång på 

mer aggressiv våldsanvändning som ickedemokratiska stater enligt Merom och Moriarty 

borde kunna använda sig av mot insurgenter, framstår i analysen som otillräcklig, eller så tog 

Sovjet och Ryssland dessa metoder för långt i de båda konflikterna. Istället för att underlätta 

upprorsbekämpningen framstår deras benägenhet till våld ha gett kraft till insurgenterna. En 

ytterligare orsak till Sovjetunionens oförmåga till att skapa legitimitet i Afghanistan kan ha 

berott på att deras metoder hade inslag av terrorism. När deras styrkor avsiktligt slog mot ci-

vila mål för att avfolka landsbygden i politiskt och strategiskt syfte uppnåddes kriterierna för 

terrorism. Dock konstaterade Bazarian och Battaglia i sina respektive analyser av konflikten i 

Irak med SWORD-modellen, att även USA som demokrati hade svårigheter att uppnå legiti-

mitet vid sin COIN-operation. Deras analyser pekar visserligen fortfarande på amerikansk 

framgång i konflikten och USA:s brister i Irak under denna dimension framställs inte i samma 

utsträckning som för Sovjetunionen och Ryssland. Detta gör det dock svårt att härleda Sov-

jetunionens och Rysslands oförmåga till legitimitet till endast deras politiska inställning.  

 

I analysen av konflikten i Tjetjenien däremot gav insurgenternas avändande av terrorism posi-

tiva resultat i deras kamp mot Ryssland. Detta är intressant eftersom terrorism enligt Fortna 

snarare borde försämrat deras möjligheter till politisk legitimitet och sedermera försämrat 

möjligeten till framgång i konflikten. En orsak till detta utfall skulle kunna vara att Ryssland, 

som enligt tidigare argumentation i undersökningens inledning, ligger i gränslandet mellan 

demokrati och diktatur. Rysslands demokratiska element kan ha spelat till terroristernas för-

del. Detta är något både Mets och Fortna behandlar i sina artiklar och framhävs i denna 

undersökningens analys genom att den ryska regeringen tvingades ta hänsyn till hemopinion-

en, vilket påverkade deras handlande i Tjetjenien. Detta indikerar att Ryssland kanske inte be-

fann sig så långt ifrån demokrati som vissa källorna indikerat, något som stärks av att Ryss-

land tampades med den egna befolkningens negativa inställning till inblandningen i konflik-

ten. Här finns en överensstämmelse med Meroms argumentation kring att demokratier inte 

bara måste ta hänsyn till insurgenterna utan även den egna befolkningen. Dock har någon 

hänsyn till det demokratiska samfundet inte antytts från rysk sida i analysen av konflikten. En 
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annan orsak till terrorismens positiva påverkan skulle kunna vara brister i Fortnas påstående 

och att metoden faktiskt har en möjlig nytta i vissa konflikter. Ytterligare förklaring kan vara 

att den tjetjenska befolkningen redan hade ett visst förakt för den Ryssland och att attackerna 

inte drabbade tjetjener. För att tydligare kunna svara på denna fråga krävs vidare forskning 

inom området.  

 

Reflektion 
Anpassningen av Manwarings SWORD-modell som genomförts i denna undersökning kan till 

viss del innebära att den ursprungliga modellens förklaringskraft frångåtts. Det är dock tänk-

bart att den ursprungliga modellen inte i samma utsträckning kunnat förklara konflikternas ut-

fall eftersom den endast analyserar utifrån upprorsbekämparnas synvinkel. För att stärka eller 

dementera Manwarings ursprungliga teori i störst utsträckning hade lämpligtvis samtliga 7 

dimensioner och 72 indikatorer använts, något som tyvärr inte var möjligt i denna undersök-

ning. Istället har nu teoriutvecklande drag uppnåtts när en anpassning av teorin påvisats kunna 

förklara utfallen av två konflikter med stora ickedemokratiska stater inblandande, något 

Manwarings SWORD-modell inte gjort tidigare. Denna anpassning skulle nu kunna applice-

ras på och integreras i Manwarings ursprungliga modell för att dra nytta av denna utökade 

förklaringskraft på stora ickedemokratiska stater. 

 

Utöver det som beskrivs ovan, innebär avsaknaden av resonemang kring infrastruktur i 

materialet under dimensionen legitimitet i konflikten i Afghanistan en svaghet. Denna svaghet 

skulle eventuellt kunna undvikits genom att ha utnyttjat andra källor, företrädesvis primärkäl-

lor. Dessa källor skulle kanske kunna bidra med en ökad möjlighet att analysera empirin och 

därmed ge undersökningen ökad reliabilitet. Dessvärre tillät endast de valda fallen tillgång till 

sekundärkällor, men författarens tolkning är dock den att resultatet förblivit detsamma oavsett 

hur denna indikator påvisat fördel eller inte, eftersom den endast är orienterad till insurgenter-

nas gagn. 

 

Som beskrivet i metodkapitlet genomförs en tolkning av materialet i undersökningens analys, 

vilket skulle kunna innebära en felkälla i undersökningens resultat på grund av omedveten 

tendens eller oberoende. Genom att strikt ha följt operationaliseringen samt fört en källkritisk 

diskussion har detta förebyggts, men denna tolkning bör tas i beaktande vid utnyttjandet av 

undersökning och dess resultat. 

Vidare forskning 
Utöver de förslag som lagts fram tidigare under diskussionen skulle en liknande undersökning 

kunna göras på ej prövade konflikter för att ytterligare stärka eller utveckla SWORD-

modellen. En annan vinkel skulle kunna vara att försöka förklara utfallet av de båda fallen 

med ett annat teoretiskt ramverk. Intressant hade varit att titta på en modern, kanske till och 

med pågående konflikt. Detta skulle kunna innebära starkare koppling till empirin genom 

bättre tillgång till primärkällor. En intressant utveckling av denna undersökning hade varit att 

genomföra en jämförande fallstudie på de två konflikterna för att analysera vilka misstag be-

gångna i Afghanistan som kunde undvikits i Tjetjenien och därmed förändrat utfallet. 

Betydelse för professionen 
Som framhävt i problemformuleringen är upprorsrelaterade konflikter fortfarande förekom-

mande i världen. Genom att ha framhävt vad som lett till framgång för insurgenterna i två av 

dessa konflikter har denna undersökning förhoppningsvis bidragit till en ökad förståelse kring 

hur uppror bör hanteras. Framförallt framställs hur en upprorsbekämpande stat inte bör agera 
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för att uppnå legitimitet i den lokala befolkningens ögon. Genom att ha visat att en anpassad 

version av SWORD-modellen kunnat förklara utfallet av de båda konflikterna skulle mo-

dellen kunna tas i beaktande vid framtagandet av framtida COIN-operationer.  
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