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En studie av hur liten kan besegra stor i asymmetriska krig.
Sammanfattning:
Att förstå och förklara krig och vad som avgör krig kan bidra till en stats krigföringsförmåga.
En liten stat som exempelvis Sverige, vilken antas inte ha ambition att angripa annan stat,
löper risken att tvingas utkämpa krig som underlägsen en starkare motståndare. Detta
kommer då troligen att ske på eget territorium mot motståndare som skapat de förutsättningar denne bedömer ska räcka till seger. Då två parter har olika förutsättningar att föra
striden, exempelvis i styrka, skapas asymmetri mellan de båda.
Denna uppsats söker bidra till kunskap om hur resultat i asymmetriska krig kan förklaras.
Det faktum att den på förhand avgjort starkare parten inte uppnår sina målsättningar med
kriget i ens hälften av fallen i modern tid är en gåta. Svaret på denna gåta söks genom att
pröva och jämföra två teorier, vilka var för sig påstår sig förklara varför ett asymmetriskt
krig kan sluta med seger för den svagare parten. Teorierna prövas genom en komparativ litteraturstudie av två asymmetriska krig, Ryssland - Tjetjenien 1994-1996 och 1999-2009.
Resultatet visar att båda de teorier som prövas är relevanta men att ingen av dem enskilt kan
erbjuda en fullständig förklaring av resultatet i dessa krig. Den visar också på ett antal ytterligare faktorer som ej kan bortses från då man söker förklara resultatet i ett asymmetriskt
krig.
Nyckelord:
Seger, Asymmetri, Krig, Ryssland, Tjetjenien, Strategisk interaktion, Politisk sårbarhet
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1 Introduktion
När nu filistéen gick framåt och närmade sig David, sprang David
snabbt fram mot hären för att möta filistéen. David stack sin hand i
väskan och tog fram en sten ur den, slungade den och träffade filistéen
i pannan. Stenen trängde in i pannan, så att han föll omkull med ansiktet mot jorden. Så övervann David filistéen med slunga och sten och
dödade honom utan något svärd i sin hand. Och David sprang fram och
ställde sig över filistéen, grep tag i hans svärd och drog ut det ur skidan, dödade honom och högg av honom huvudet.1

1.1 Problemet
Krigföring kan förstås som att med man med våld söker påtvinga någon annan sin vilja.2
Implicit kan detta förstås som att den militärt starkare parten alltid bör vinna kriget.
Historien visar att så inte är fallet. Ivan Arreguín-Toft har studerat resultatet i 197
asymmetriska krig vilka utkämpats mellan år 1800 och 1998. Studiens resultat visar att
den starkare parten segrat3 i ca 70 procent av fallen. Arreguín-Toft indelar sedan undersökta krig i tidsperioder och då framträder ett annat mönster. Under de senare 100 åren
är det jämt i statistiken men ser man till den senaste 50-årsperioden har den svagare
parten segrat i fler än hälften av fallen.

Figur 1. Resultat i krig under studerad tidsperiod och uppdelad i fyra intervall.4

Hur denna statistik kan förklaras står inte i fokus i denna studie. Det gör däremot förståelsen för vad som främst bidrar till resultatet i ett asymmetriskt krig och hur vi kan förklara varför ena eller andra sidan segrade.

Bibeln, Verbum, Stockholm, 1991, 1. Samuelsboken, 17. kap.
Clausewitz, Carl von, Om kriget, Bonnier fakta, Stockholm, 1991, s. 29.
3 Segerbegreppet i sig är underlag för otaliga artiklar, uppsatser och utredningar. I denna studie definieras
seger som att förhindra motståndaren att uppnå sina målsättningar med kriget innebärande att den militärt underlägsna parten avgår med segern om den besegrar angriparen militärt eller den angripande parten drar sig tillbaka utan militärt avgörande. Se Arreguín-Toft, Ivan, “How the week win wars. A theory of
asymmetric conflict”, International Security, vol. 26 nr 1 (2001), s. 128.
4 Arreguín-Toft s. 97.
1
2
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Två olika teorier som säger sig förklara detta är Andrew Macks Politics of Asymmetric
Conflict5 och Ivan Arreguín-Tofts Strategic Interaction Theory6.
Förståelse och kunskap inom detta område är synnerligen intressant för små länder,
som till exempel Sverige, vilka vid angrepp bedöms ställas inför en större och starkare
motståndare och därmed inför ett asymmetriskt krig.
Inom krigsvetenskapen har svaret på frågan hur man besegrar en, relativt sig själv, starkare motståndare sedan länge eftersökts vilket bidragit med såväl teknik- som taktikutveckling baserad på studier och forskning. Operativa koncept som exempelvis manöverkrigföring bidrar till att även en militärt svagare part kan tro på seger på slagfältet. Frågan är dock om krigen avgörs på slagfältet? Är det tillräckligt att förstå och kunna hantera det militärt operativa för att segra i kriget?
För att förstå hur krig i allmänhet, och asymmetriska krig i synnerhet, avgörs behöver vi
söka svaret utanför den militärt operativa sfären. Vi måste förstå krigföring som helhet.
Krigföring ska förstås som i huvudsak tre parallella och interagerande aktiviteter vilka
har olika fokus och olika funktion – politik, strategi och taktik. De tre skiljer sig från
varandra, lika naturligt som de också hör ihop.7

Figur 2. Visualisering av krigföringens delar och dess relation till varandra.8

Huruvida Bibelns berättelse om David och Goliat, vilken inledde denna uppsats, är fiktion eller sanning lämnar jag åt läsaren att bedöma. Man kan dock konstatera att den ger
uttryck för en önskan att liten kan besegra stor fanns redan då Bibelns Gamla testamente
författades. Detta uttryck beskriver också essensen i denna uppsats problemställning.
Mack, Andrew, “Why Big Nations Lose Small Wars: The Politics of Asymmetric Conflict” World Politics,
vol. 27, nr 2, (1975), s. 175-200. Författarens benämning, utifrån tidningsartikelns titel, då det inte framgår vad Mack själv kallar sin teori.
6 Arreguin-Toft s. 93-128.
7 Palmgren, Anders, Taktik, opublicerat manuskript, version 2015-11-09, s. 3.
8 Palmgren s. 3.
5
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Mack menar att det är den politiska sårbarheten9 som bäst förklarar ett krigs resultat
medan Arreguín-Toft hävdar att det är interaktionen mellan parternas valda militära
strategier som gör det. Båda förklarar och prövar sina resonemang med stöd av USA:s
krig i Vietnam, vilket i Tofts undersökning delas upp i fyra faser och därmed anses utgöra fyra fall då såväl USA som Nord Vietnam förändrade sin militära strategi efterhand
och det därmed skapades flera olika strategiska interaktioner i kriget. Med hänsyn tagen
till detta krigs karaktär samt organisation och uppträdande hos den nordvietnamesiska
sidan finns det anledning att pröva teorierna mot andra fall. Att enbart pröva teorierna
mot en konflikt, bör inte anses ge inte tillräcklig förklaringskraft.
Det är således identifierat att det finns olika teorier och att det därmed inom vetenskapen råder olika uppfattningar om vad som avgör asymmetriska krig och hur resultatet i
dem kan förklaras.

1.2 Syfte och forskningsfråga
För att bidra till denna debatt kommer uppsatsen att söka utreda och jämföra förklaringskraften i Macks och Arreguín-Tofts respektive teorier. Den syftar därmed till att
skapa ökad förståelse och kunskap kring dynamiken av vad som formar resultatet i
asymmetriska krig och då även hur detta utfall kan förklaras. Vidare söker uppsatsen
också konkret utveckla teori kring uppsatsens problem.
Studiens frågeställningar lyder:
- Hur väl förklaras utfallet i första och andra Tjetjenienkriget utifrån Macks och Arreguín-Tofts teorier?
- Vilka alternativa faktorer kan identifieras som betydelsefulla för förklaring av resultatet i dessa asymmetriska krig?

1.3 Avgränsningar och antaganden
Studien omfattar således det första och andra Tjetjenienkriget. Det går att argumentera
för att dessa krig har en historia som går långt tillbaka i tiden. En historia som i något
fall kan anses ha påverkan på resultatet i kriget. Detta, och krigens bakomliggande faktorer som alltid finns, är något som denna studie inte tar hänsyn till. Undersökningen av
första kriget avgränsas till tidsperioden mellan 1994 och 1996. Det andra kriget avgränsas till tidsperioden mellan 1999 och 2003 med motivet att kriget efter 2003 inte är att
betrakta som mellanstatligt då den demokratiskt valda regimen i Tjetjenien10 understödde Rysslands bekämpning av de tjetjenska separatisterna.
9

Mack s. 194-195.
Efron, Vera, Kriget i Tjetjenien, Efron & dotter, Saltsjö-Duvnäs, 2006, s. 271-272.

10
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1.4 Tidigare forskning
Vid sökande efter tidigare forskning inom området har framkommit tre synsätt, eller
perspektiv. Man söker förklaring inom politiken, inom strategin och även inom operationskonsten eller taktiken. Detta är i sig inte märkligt då vi tidigare konstaterade att
krigföring ska förstås som en interaktion av dessa tre aktiviteter.
Andrew Mack, var med artikeln “Why big nations loose small wars: the politics of
asymmetric conflict”, banbrytande inom forskningsfältet. Huvuddelen av sitt resonemang för Mack utifrån en demokratis dilemma i krigföring.11 Detta återspeglas i efterföljande forskning som identifierats. Gil Merom fördjupar sig i Mack´s resonemang och
han influeras även av Samuel Huntington i sin bok How Democracies Lose Small Wars.12
Meroms fokus är varför demokratier förlorar begränsade krig mot motståndare som
nyttjar okonventionella metoder. Han studerar två fall, Frankrikes krig i Algeriet 19541962 och Israels krig mot Libanon 1982-1985, vilka båda har en tydlig karaktär av upprorsbekämpning. Meroms slutsatser är svårigheterna i en demokrati att uppnå balans
mellan ändamålsenlighet och offervilja för att hantera krigets konsekvenser. Han menar
att de begränsade krigen förloras på hemmaplan snarare än på slagfältet då acceptansen
för de kostnader kriget för med sig är för låg hos befolkningen i allmänhet och den i demokratier mäktiga och välutbildade medelklassen i synnerhet.
Ivan Arreguín Toft menar i sin Strategic Interaction Theory att det är interaktionen
mellan parternas valda militära strategier som har störst påverkan och bäst förklarar
resultatet i ett asymmetriskt krig. John A. Gentry prövar Arreguín-Tofts teori, ytterligare en teori utgående från materiell överlägsenhet samt en egen teori, Vulnerability
theory. Gentry påstår att den senare bevisar att identifiering och exploatering av motståndarens sårbarheter har större påverkan på krigets utfall än överlägsenhet i militär
materiell styrka och interaktionen av parternas valda militära strategier.
Det operativa perspektivet inom detta forskningsområde är troligen det mest utforskade och kan övergripande beskrivas utgöras av teorier om manöverkrigföring. Manöverkrigföringens syfte är just att numerärt underlägsna militära styrkor ska kunna besegra numerärt starkare motståndare.13 Namnet kommer av begreppet manöver i en
konceptuell förståelse där syftet, att ”få sin motståndare ur balans”, uppnås genom att

Mack, Andrew, “Why Big Nations Lose Small Wars: The Politics of Asymmetric Conflict”.
Merom, Gil, How Democracies Lose Small Wars: State, Society, and the Failures of France in Algeria, Israel
in Lebanon, and the United States in Vietnam, (Cambridge: Cambridge, 2003).
13 Luttwak, Edward N, Strategy: The Logic of War and Peace, Cambridge, MA: Belknap Press, 2001, s. 115.
11
12
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vara snabbare än motståndaren i beslut och handling, utifrån en relevant uppfattning av
situationen.14

1.5 Disposition

Figur 3. Uppsatsens forskningsdesign.

I kapitel två, Teori, förklaras och diskuteras relevansen av de två teoribildningar uppsatsen vilar på.
I kapitel tre, Metod, förklaras studiens tillvägagångssätt. Teorierna operationaliseras i
syfte att göra dem användbara gentemot vald metod och empiri. De fall som teorierna
prövas mot motiveras och studiens definition av asymmetriskt krig förklaras. Vidare
presenteras och diskuteras studiens källmaterial.
I kapitel fyra, Analys, presenteras resultatet av den textanalys som gjorts av det empiriska materialet. Faktorer som Macks eller Arreguín-Tofts respektive teorier inte tar
hänsyn till men som kan påvisas ha en inverkan på krigets resultat redovisas och motiveras. Vidare görs en värdering av definierade faktorers förklaringskraft, dvs. betydelse
för kriget resultat, vilka sedan jämförs och diskuteras.
I kapitel fem, Avslutande diskussion, besvaras studiens frågeställningar. Reflektion över
studiens såväl resultat som vetenskaplighet görs innan uppsatsen avslutas med redovisning av möjlig fortsatt forskning.

Lind, William S, Handbok i manöverkrigföring, Krigsvetenskapliga institutionen, Försvarshögskolan,
Stockholm, 2002, s. 16-18.
14
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2 Teori
2.1 Allmänt
Som det inledande kapitlet påvisar förekommer en del forskning inom ämnesområdet
och ett beskrivande resonemang kring forskningsläget fördes utifrån olika perspektiv.
Härvid framkom att forskningen främst valt att eftersträva förklaring på forskningsfrågan utifrån det taktiska perspektivet. Det taktiska perspektivets problematik har lång
historia och har ”studerats” långt före militärteorins uppkomst. Fältherrar har experimenterat med taktiska indelningar och manövrar med sina förband vilket också bidragit
med utveckling av materiel och träning av soldater, chefer och förband. Här eftersträvades troligen också den perfekta strategin, och då förstått såsom Clausewitz beskriver
den, ”läran om stridens utnyttjande för att nå krigets syfte”15. Clausewitz strävan att
sammanlänka taktiken med politiken är i många delar fortfarande giltigt även om hans
formulering visar sig ha lämnat mycket utrymme för tolkning och vidare förda tankar.
Man kan även i Arreguín-Tofts påstående, att det är interaktionen mellan parternas valda
strategier som kan förändra styrkeförhållandena i kampen, se en tydlig koppling till
Clausewitz beskrivning av strategi.
Huruvida Clausewitz hade rätt eller ej råder det delade meningar om. Det är dock ofrånkomligen så att han påverkat och fortfarande påverkar militärteoretiska resonemang.
Dennes beskrivning av kriget som en fortsättning på politiken med andra medel16 må
också vägleda oss i sökandet på förklaring varför krigs utkomst hellre låter sig förklaras
på den politiska nivån än den militärstrategiska. Det är där syfte och agenda med kriget
sätts. Det är även där som beslut om resurser fattas vilket i viss mån avspeglar viljan till
uppoffring och engagemang i kriget.17 Det må vara i detta axiom Andrew Mack finner utgångspunkten i sin modell för att förklara det asymmetriska krigets resultat.
Härvid kan också konstateras att såväl Clausewitz som huvuddelen av efterföljande militärteoretiker inte fört resonemanget kring hur olika militära strategiers interaktion påverkar resultatet i kriget. Ivan Arreguín-Toft gör detta och hävdar att det är där förklaringen till hur den styrkemässigt underlägsne kan besegra den överlägsne återfinns.
Mack och Arreguín-Toft finner således olika svar på frågan hur resultat i asymmetriska
krig kan förklaras. För att kunna jämföra dessa två teorier förklaras de närmare i detta
kapitel.

Clausewitz s. 88.
Clausewitz s. 42-43.
17 Clausewitz s. 29-56.
15
16
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2.2 Andrew Mack - ”The politics of asymmetric conflict”
Andrew Mack, var med tidigare nämnda artikel banbrytande inom forskningsfältet.
Förundrad söker han svar på frågan varför samma nationer som före 2:a världskriget
vann krig genom militär numerär och teknisk överlägsenhet allt oftare, efter andra
världskriget, inte gjorde det.
Han presenterar i sin modell några perspektiv som han menar kan bidra till fortsatta
studier av frågeställningen. Han påvisar bland annat att den part som är mest motiverad
vinner oavsett tillgängliga materiella resurser.18 Han parafraserar Clausewitz och uttrycker sig som att politiken kan komma att utgöra fortsättningen på kriget19 och menar
med detta att det är den politiska sårbarheten som avgör krigets resultat, oavsett vad
som händer på slagfältet.20
Den politiska sårbarheten är i demokratier beroende av viljan hos befolkningen och av
den ledande eliten i auktoritära regimer.21 Mack påtalar också betydelsen av tiden som
en faktor vilken påverkar den politiska sårbarheten. Han menar att det för den angripne
inte handlar om att vinna militärt utan att inte förlora militärt.
Mack menar att främsta förklaringen till varför en militärt starkare angripare inte alltid
uppnår de målsättningar som ligger till grund för angreppet är att: (1) relativ militär
makt förklarar de relativa intressen för konflikten som föreligger, (2) relativa intressen
för konflikten förklarar den relativa politiska sårbarheten och (3) den relativa politiska
sårbarheten förklarar varför den starkare parten inte vinner kriget. Mack jämför detta
med Clausewitz och dennes resonemang om det absoluta kriget och att detta endast kan
uppnås då det yttersta, en stats existens, står på spel.22

Vidare för Mack ett resonemang om att de ”gamla sanningarna” innebärande att den på
slagfältet militärt starkaste vinner kriget utraderats. Han menar att militär styrka, i förståelse av storlek, även kan vara kontraproduktivt. Detta då den militära styrkan, i kombination med tidsfaktorn, ökar den politiska sårbarheten hos ledningen i det angripande
landet. Anledningen till detta, menar Mack, är att de kostnader en stor militär styrka kan
medföra svårligen är acceptabla belastningar på samhälle och befolkning i längden.23 Således är risken uppenbar för kulmination. Dock inte på slagfältet, vilket Clausewitz talar
om, utan på den politiska arenan. Detta faktum utgör en kritisk sårbarhet för angriparen
vilket den angripne kan utnyttja. Om man lyckas förmå sin motståndare att eskalera
Mack s. 175–200.
Författarens översättning.
20 Mack s. 179-181.
21 Mack s. 180-182, s. 194-195.
22 Arreguín-Toft s. 96. Se även Mack s. 181-182.
23 Mack s. 177.
18
19
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mängden styrkor, och därmed dennes kostnader och risk för personella förluster, samtidigt som man undviker att besegras fysiskt eller psykiskt påverkas (ökar) den politiska
sårbarheten hos motståndaren. Därmed riskerar fundamentet angreppet vilar på att
falla. Den politiska ledningen måste inse och kunna påvisa att nyttan med kriget överstiger de stigande kostnaderna.24 Därmed kan konstateras att ju mer den politiska ledningen på ett trovärdigt sätt kan uppvisa (potentiell) nytta med kriget desto mindre sårbar
är den politiska ledningen för motgångar i kriget.25
Som nämndes i inledningen för Mack huvuddelen av sitt resonemang utifrån att den angripande staten är en demokrati och menar att i mer slutna eller totalitära stater är folkets påverkan mindre och politiska ledningen är därmed mindre sårbar.26 Dock argumenterar Mack för att det i alla politiska system finns en inneboende kamp om resurser
och hur dessa ska nyttjas. I en totalitär stat menar Mack att kampen kan begränsas till
den politiska eliten men hävdar samtidigt, utan att närmare precisera, att det finns undantag från detta varvid det inte alltid kan anses vara giltigt.27
Mack formulerar, utifrån ovanstående, tre hypoteser28 vilka kort kan beskrivas som:
1. En stats grad av öppenhet i det politiska systemet uppvisar tydlig korrelation
med hur sårbar den ”politiska krigföringsförmågan” är. Desto öppnare och mer
demokratiskt ett politiskt system är desto mer sårbar är den politiska förmågan
att föra krig. Ju mer totalitärt styrd en stat är desto mindre sårbar är densamma.
2. Finns det ”bosättare” i det land som angrips ökar chansen för att kriget förs som
ett existentiellt krig även från angriparens håll. Här argumenterar Mack främst
utifrån de fall som kolonier påbörjat en kamp för att bryta sig ur kolonialstatens
kontroll.
3. Även i begränsade krig kan det finnas andra viktiga och för angriparen goda motiv att fortsätta kriget. Exempel på sådana motiv kan vara naturtillgångar eller
andra strategiska intressen. Desto viktigare motiv, desto större motstånd att avbryta och dra tillbaka egna styrkor.

Mack s. 186.
Mack s. 191-192.
26 Om sedan de fall som Mack refererar till, Ungern 1956 och Tjeckoslovakien 1968, är jämförbara med fall
där demokratier varit inblandade kan möjligen diskuteras.
27 Mack s. 189.
28 Mack s. 192-193.
24
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Essensen i Mack´s resonemang är att den svagare partens möjligheter att vinna kriget
ökar med krigets utsträckning i tid. Fokus för den svagare ska därmed vara att inte förlora militärt, eller för den skull politiskt. Mack´s citat av Henry Kissinger påvisar essensen i Mack´s teori:
We fought a military war; our opponents fought a political one. We
sought physical attrition; our opponents aimed for our psychological
exhaustion. In the process, we lost sight of one of the cardinal maxims
of guerrilla warfare: the guerrilla wins if he does not lose. The conventional army loses if it does not win.29

2.3 Ivan Arreguín-Toft - “The Strategic Interaction Thesis”
Även om Mack anser sig påvisa att det är i stort sett omöjligt att skapa en tillräckligt robust förklaringsmodell för utkomsten av asymmetriska krig30 anser Ivan Arreguín-Toft
att han gör detta genom att, utgående från Mack, pröva en egen hypotes dels genom en
kvantitativ och dels genom en kvalitativ undersökning. Arreguín-Toft menar vidare att
Macks resonemang har styrkor såväl som ett antal svagheter. En av dessa är tidens bidrag till förklaringsmodellen och här argumenterar Arreguín-Toft för att faktorn tiden
och dess koppling till den politiska sårbarheten inte tillräckligt stärks i Macks resonemang. Detta då han anser att Mack utgår från att den svagare parten nyttjar sig av Gerillakrigföring och det faktum att vissa asymmetriska krig faktiskt vinns av den starkare
parten och/eller avslutas på relativt kort tid.
Han sammanfattar sin syn på Macks förklaringsmodell och menar att den är svagast då
den förklarar en parts offervilja som en funktion av dennes insats, det vill säga satsade
resurser, i kriget samt att den är som starkast då den påstår att den starkare förlorar på
grund av politisk sårbarhet.
Arreguin-Tofts teori utgår från hypotesen att i ett asymmetriskt31 krig kan den svagare
partens val av strategi göra den starkare partens styrkeöverlägsenhet irrelevant. Dock,
menar Arreguín-Toft, är det inte den valda strategin i sig som avgör. Det är interaktionen
av de militärstrategiska metoder, vilka parterna i en konflikt använder sig av, som avgör
utgången av kriget. Hans teori influeras av Mao Zedong och han hävdar att den understöds av resultatet i en egen studie av asymmetriska krig mellan år 1809 och 1996.
Denna kvantitativa studie redovisas med figur i denna studies inledning. Av de 197 krig
som undersökts totalt har ca 30 procent vunnits av den svagare parten. Ser man till de
Mack s. 184-185, citat ur Kissinger A. Henry,”The Vietnam Negotiations”, Foreign Affairs, XLVII (Jan
1969), s. 214.
30 Mack s. 193.
31 Med asymmetri avser Arreguín-Toft styrkeförhållanden om minst fem till ett. Se denna studie kapitel
tre.
29
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50 krig i Arreguín-Toft:s studie vilka utkämpats från 1950 och framåt har 55 procent av
dessa vunnits av den svagare parten.
Med interaktion menar Arreguín-Toft, utgående från ett resonemang kring ”direct strategy” och” indirect strategy”32, att parternas val av militärstrategiskt agerande relativt
motståndaren påverkar resultatet i kriget.33 Härvid skapar Arreguín-Toft fyra idealtypstrategier att använda sig av i sin studie av huruvida den starkare (tillika oftast den
attackerande parten)34 och den svagare (tillika oftast defensiva parten) använder en direkt eller indirekt strategi. Han benämner den attackerandes strategier som (1) Direct
Attack och (2) Barbarism. Den försvarandes strategier benämns (3) Direct Defence och
(4) Guerrilla Warfare Strategy (GWS).35
Direct Attack innebär nyttjande av militär makt för att eliminera en motståndares militära styrkor och därmed möjliggöra kontroll över dennes värden. Fokus i strategin är att
nedbryta motståndarens möjlighet till militärt motstånd. Arreguín-Toft menar att såväl
utnötningskrigföring som Blitzkrieg räknas hit då båda metoderna fokuserar på en motståndares militära styrkor. Han argumenterar för att Blitzkrieg är en indirekt taktik (metod) men en direkt strategi.
Barbarism innebär att systematiskt våldföra sig på krigets lagar i syfte att nå de militära
eller politiska målsättningarna. Hit räknas våld mot och plundring av icke-kombattanter.
Strategins fokus är att påverka sin motståndares vilja att göra motstånd.
Direct Defence innebär att försvarande part nyttjar militära styrkor i syfte att ta kontroll
över värden såsom territorium, befolkning och strategiskt viktiga resurser. Detta ska
uppnås genom att angriparens militära styrkor attackeras i syfte att reducera dess offensiva kapacitet.
GWS beskriver Arreguín-Toft som en strategi där hela eller delar av samhället organiseras så att det bidrar till att kostnader uppstår hos motståndaren. Kostnader exemplifierar Arreguín-Toft som militära förluster (soldater och materiel), infrastruktur, välmående och inte minst tid. Även om GWS fokuserar på att bekämpa motståndarens militära
och logistiska resurser så är syftet inte att förstöra dennes militära kapacitet utan denEngelska begreppet strategy ska här jämföras med det svenska begreppet militärstrategi. Arreguín-Toft
referar bland annat till Liddell-Harts definition, ”the art of distributing and applying military means to fulfill the ends of policy”. Se Arreguín-Toft s 99, fotnot 17.
33 Arreguín-Toft använder i sitt resonemang såväl begreppen direct and indirect strategy som direct and
indirect approach (på svenska skulle detta tolkas som direkt och indirekt metod). Se Arreguín-Toft, s. 99108.
34 Arreguín-Toft påpekar att det inte alltid är den starkare parten som attackerar och nämner att T.V. Paul
i sin bok Asymmetric conflicts räknar upp 20 konflikter från år 394 fKr som den svagare parten initierat
krig mot en starkare part. Av de 20 är 11 med i Arreguín-Tofts studie. Se Arreguín-Toft s. 100, fotnot 20.
35 Arreguín-Toft s. 100-104.
32
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nes vilja till strid. För att kunna använda GWS krävs möjlighet att fysiskt kunna gömma
stridskrafterna. Vidare krävs en stödjande och självuppoffrande civilbefolkning. Det är
således inte en strategi som väljs i strävan att uppnå en snabb och avgörande seger över
en starkare och ockuperande motståndare.36
Arreguín-Toft är tydligt influerad av John J Mearsheimer37 vid formulering av ovanstående definitioner.
Arreguín-Toft formulerar fyra hypoteser, beskrivande fyra distinkta strategiska interaktioner med förväntade resultat, utgående från teorin som åskådliggörs i figur 2. Samtliga hypoteser formulerar Arreguín-Toft med tillägget ”all other things equal”.

Figur 4. Förväntade resultat av krig utifrån Arreguín-Tofts hypotes.
Förväntad segrare presenteras i cellen.38

Utifrån de fyra hypoteserna om vilken aktör som förväntas vinna då den ena eller andra
eller båda använder direkt eller indirekt strategi, formulerar Arreguín-Toft en femte hypotes som är essensen av teorin i figur 2 och ligger till grund för såväl Arreguín-Tofts
som denna studies hypotesprövning.
Den starkare parten har större chans att vinna krig där båda parter väljer samma strategi
och löper större risk att förlora krig än där parterna väljer olika strategier.39
Arreguín-Toft prövar denna hypotes genom att analysera vilka av de 197 krigen som
vunnits av den starkare respektive svagare parten. Vidare analyseras parternas valda
strategier. Studien visar att den överlägsna parten vinner i 76 procent av undersökta
asymmetriska krig om båda parter använder sig av en direkt strategi, dvs. fokuserar på
Arreguín-Toft s. 103-104.
Mearsheimer, John J, Conventional Deterrence, (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983), s. 29-56.
38 Arreguín-Toft s. 108.
39 Arreguín-Toft s. 109-110. Formuleringen översatt av denna uppsats författare.
36
37
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att slå motståndarens militära styrkor, eller båda använder sig av en indirekt strategi.
Den numerärt underlägsne vinner i 63 procent av fallen då parterna har olika strategi
(direkt/indirekt) relativt varandra.40

Figur 5. Sambandet mellan strategisk interaktion (i ArreguínTofts mening) och resultatet i asymmetriska krig 18001998.41

Resonemanget för Arreguín-Toft utifrån en strategisk kontext. Han menar att tiden är
den kausala mekanismen i denna teori. Krig där båda parter väljer samma strategi (direkt eller indirekt) varar kortare tid än krig där parterna använder sig av olika strategier.42 Det handlar således inte alltid om att den försvarande, tillika underlägsne, måste
vinna militärt. Det räcker oftast med att den inte förlorar militärt.
Arreguín-Toft gör inte anspråk på att hans studie är komplett då han är medveten om att
vissa data saknas vilket medför att en del krig inte kunnat inkluderas i den. Dock anser
han att den analys han gjort stödjer tre hypoteser:43
1. Överlägsna parter förlorar, dvs. uppnår inte sina målsättningar, oftare i krig där
motståndaren använder annan militär strategi.
2. Krig där parterna använder olika militärstrategier är mer utdragna i tid.
3. Frekvensen av förekommande krig där parterna använder olika strategier har
ökat i proportion med det antal krig där den starkare parten förlorat.
I den inledande, kvantitativa delen, i sin studie påvisar Arreguín-Toft empiriskt stöd för
sin teoribildning och den hypotes han formulerar som stöd för denna. I nästa steg prövar Arreguín-Toft sin teori genom en synoptisk fallstudie där han använder USA:s krig i
Vietnam som fall. Valet av empiri är kopplat till att Mack i sin studie prövar sin teori
gentemot samma fall. Arreguín-Toft hävdar att om hans teori bättre förklarar resultatet i
Vietnamkriget så bör denna anses ha största förklaringskraften.44
Arreguín-Toft s. 111-112.
Arreguín-Toft s. 111.
42 Krig där parterna väljer samma strategi varade i snitt 2.69 år medan krig där parterna valde olika strategier varade i snitt 4,86 år.
43 Arreguín-Toft s. 112.
44 Arreguín-Toft s. 113.
40
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3 Metod
3.1 Allmänt
Uppsatsens metod är en komparativ teoriprövande litteraturstudie genomförd med stöd
av textanalys. Den präglas även av en förklarande aspekt och en teoriutvecklande ambition. Uppsatsen inleds med en teoriprövande del. I denna prövas två teorier, Andrew
Macks teori innebärande att det är i den politiska sårbarheten som främst avgör och bäst
förklarar resultatet i ett asymmetriskt krig och Ivan Arreguín-Tofts teori som argumenterar för att det är interaktionen av parternas valda militärstrategier45 som starkast bidrar till hur kriget slutar.
Den komparativa aspekten, det vill säga den jämförande delen av uppsatsen, ger en bredare och djupare förståelse för hur resultatet i ett asymmetriskt krig kan förklaras än
om endast teorins förklaringskraft prövats mot fallen. Fallstudier som avser bidra till teoriutveckling behöver kompletteras av en jämförande analys om ansatsen ska ha någon
förutsättning att lyckas.46

3.2 Metodbeskrivning
Inledningsvis sker operationalisering av Macks och Arreguín-Tofts förklaringsmodeller
syftande till att stödja den textanalys som sedan görs av det empiriska materialet som
består av två fall, det första och andra Tjetjenienkriget. I det empiriska materialet identifierade textelement, vilka har bäring på definierade faktorer, extraheras och systematiseras med stöd av ett för studien konstruerat analysverktyg. Detta underlag ligger sedan
till grund för det analytiska resonemang som förs och i dess förlängning även för den
komparativa analysen vilken avslutar studiens analysdel.47
Avslutningsvis diskuteras identifierade faktorers förklaringskraft, uppsatsens frågeställningar samt slutsatsernas överförbarhet48 syftande till att bidra till ökad kunskap
om hur vi kan förklara varför den till synes överlägsne inte alltid vinner i asymmetriska
krig.

Utifrån Arreguín-Tofts resonemang om direkt och indirekt strategi.
Hopkin, Jonathan, "Comparative Methods" i Marsh, David & Stoker, Gerry (red.), Theory and methods in
political science, 2. ed., Palgrave Macmillan, 2002, s. 249-267
47 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1:a uppl., Liber,
Malmö, s. 105-115.
48 Johannesson & Tufte s. 74 och s. 125.
45
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3.3 Operationalisering
För att göra det empiriska materialet undersökningsbart utifrån studiens frågeställningar definieras ett antal faktorer som bidrar till att förklara resultatet i de undersökta krig
som utgör studiens fall. Faktorerna ges i sin tur ett antal indikatorer vilka är typiska för
faktorn och används som redskap vid textanalysen.
3.3.1 Faktor 1: Interaktion av respektive parts militära strategier
För att genom textanalys kunna avgöra interaktionen av parternas respektive militära
strategier behöver inledningsvis parternas valda militära strategier identifieras. Härvid
nyttjas indikatorer49 syftande till att kunna avgöra huruvida direkt eller indirekt strategi
nyttjats. Indikatorerna hämtas ur Arreguín-Tofts beskrivning av de fyra idealtypstrategierna. I tabell ett redogörs för en operationalisering av teorins strategibegrepp50 till indikatorer vilka sedan nyttjas studien.
Då respektive parts strategi har identifierats, definieras huruvida parterna valt samma
typ av strategi (direkt/indirekt) och därefter fastställs karaktären på den strategiska interaktionen.
Man kan självklart argumentera mot valet av fall i denna studie och att angriparen i båda
fallen är att betrakta som den starkaste. Arreguín-Toft definierar i sin teori den angripande parten som den starkare och därmed att den svagare är försvarande part. Han
motiverar detta med statistik och anger att endast i tjugo asymmetriska krig sedan år
394 före Kristus, har den svagare parten angripit en starkare motståndare.51

Johannessen & Tufte s. 45-46. Indikatorer ska vara typiska för det fenomen som undersöks.
Arreguín-Toft s. 100-104.
51 Arreguín-Toft s. 100.
49
50
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Tabell 1. Operationalisering av Arreguín-Tofts Strategic Interaction Theory.

STRATEGI
Direct Attack (Direkt strategi)

INDIKATORER
(1) Attackerande part använder militära styrkor i syfte
att tillfångata eller eliminera motståndarens militära styrkor och genom detta få kontroll på motståndarens värden.
(2) Kriget avses vinnas genom att motståndarens förmåga till väpnat motstånd elimineras.52
Barbarism (Indirekt strategi)
(1) Syftar till att bryta motståndarens vilja till kamp
vilket eftersträvas dels genom konventionell bekämpning (t. ex bombning av icke-militära mål) eller systematiska brott mot krigets lagar som genomförs i strävan efter ett militärt eller politiskt
mål
(2) Icke-kombattanter utsätts (av attackerande part)
för mord, tortyr, våldtäkter etc.
(3) Förekomst av koncentrationsläger då dessa kan
vara en del i strategin för att avskräcka potentiella
insurgenter/sympatisörer/soldater till motståndarens styrkor.
Direct Defence (Direkt strategi)
(1) Bruk av militära styrkor i syfte att hindra motståndaren att ta eller förstöra värden såsom territorium, befolkning och strategiska resurser.
(2) Fokuserar på motståndarens militära styrkor.
Guerrilla Warfare Strategy (Indirekt (1) Attackerar motståndarens militära styrkor men fostrategi)
kuserar på att bryta motståndarens vilja.
(2) Erbjuder terrängen skydd av gerilla-förbanden?
(3) Stödjer befolkningen gerillaförbanden logistiskt
mm? Är den beredd att offra sig då den riskerar att
utsättas för hot, våld mm?
(4) Är tid till avgörande en relevant faktor?

3.3.2 Faktor 2: påverkan på krigets utsträckning i tid
Mack menar att tiden är en viktig faktor då orsaken till utkomsten av ett krig ska bedömas. Detta då utdragna konflikter genererar ökade kostnader för den angripande parten. Således behöver studien söka efter tidsfaktorns bidrag till krigets resultat.
Tidsfaktorns karaktär och gestalt antas skilja sig från fall till fall, beroende på statsskick,
politisk opinionstålighet och källans (berättelsens) utformning mm. Således är indikatorer svåra att definiera och ett öppet och vaksamt förhållningssätt krävs vid sökande efArreguín-Toft s. 100-101. Arreguín-Toft hävdar att såväl utnötningskrig som ”Blitzkrieg” är exempel på
direkta strategier. Dock anser han att ”Blitzkrieg” är en indirekt taktik (förstås på svenska som metod,
förf. anm).
52
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ter fakta rörande denna faktor. Det som ska sökas efter i materialet är formuleringar
som kan härledas till att en eller flera åtgärd(-er) direkt eller indirekt bidragit till att
konfliktens utsträckning i tid påverkas.
3.3.3 Faktor 3: politisk sårbarhet
Som beskrevs i studiens teorikapitel argumenterar Mack för att den relativa beslutsamheten och de relativa intressen parterna har för vad som ska uppnås är avgörande för
krigets resultat. Han benämner fenomenet politisk sårbarhet och menar att det bäst förklarar varför den starkaste parten inte alltid vinner krig ”de borde vinna”. Följande indikatorer har definierats för faktorn politisk sårbarhet:
(1)

(2)

(3)
(4)

Storleken på insatt styrka kontra tillgänglig styrka påvisar hur prioriterad insatsen är av den politiska ledningen. Aktuell prioritering utvisar också den relativa politiska sårbarheten. Låg prioritering av insatsen är att tolka som hög
relativ politisk sårbarhet. Detta kan indikera att man inte är beredd att ta förluster.
En stats grad av öppenhet i det politiska systemet uppvisar tydlig korrelation
med hur sårbar den politiska sårbarheten är. Således ska fakta som är relaterat till opinionsbildning (folkets vilja) sökas.
I en mindre demokratisk stat kan den politiska ledningens personliga intressen utgöra grund för större politisk sårbarhet.
Det kan finnas andra motiv och för politiska ledningen att fortsätta eller avbryta kriget. Det kan då handla om ekonomiska eller strategiska intressen.
Desto viktigare motiv kan innebära desto större motstånd att avbryta och dra
tillbaka egna styrkor.

3.3.4 Alternativa faktorer (AF)
Mack belyser svårigheterna med, han menar att det i praktiken är omöjligt, att skapa en
modell som kan förklara utkomsten av asymmetriska krig. Han menar att problemet
med att använda analysmodeller är risken för tendens då data ska passa in i den för
undersökningen skapade modellen. Han menar att det här finns en risk att andra, likväl
betydelsefulla, faktorer ignoreras eller ges förenklade förklaringar.53
I syfte att hantera denna risk ska faktorer som potentiellt kunnat ha inverkat på krigets
resultat omhändertas. Exempel på sådana faktorer kan vara ledarskap, utbildningsnivå,
moral etcetera. Även om studien inte syftar till att på taktisk nivå förklara utkomsten av
de i analysen belysta fallen är det viktigt att, i syfte att öka studiens validitet och reliabilitet, avgörande skeenden på den taktiska nivån inte negligeras. Ty ett sådant förfarande
skulle riskera att bidra till en ofullständig och möjligen direkt felaktig tolkning av vad
som påverkar krigets resultat.
53

Mack s. 193.
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Då de alternativa faktorerna inte härleds till någon av studiens teorier kan inte indikatorer identifieras med samma metod som för övriga faktorer. Därför söker vi identifiera
dem med stöd av induktiva koder, istället för deduktiva som härleds till de två teorierna.54 Härvid undersöks inledningsvis materialet i syfte att identifiera intressanta och
centrala teman som ska ligga till grund för vilka meningsbärande element som ska identifieras.

Figur 6. Beskrivning av metod för att definiera eventuella alternativa faktorer.

3.3.5 Dokumentation och kategorisering av meningsbärande fakta
Fakta som bedöms vara relevant för studien tolkas ur materialet med stöd av definierade indikatorer och dokumenteras därefter i en matris enligt tabell 2. Fakta definierade
som alternativa faktorer (AF) grupperas på lämpligt sätt och benämns alternativ faktor.
Max tre alternativa faktorer kompletterar de tre övriga tre. Detta för att göra studien
hanterbar, avseende antal faktorer att undersöka, inom denna uppsats formella ramar.
Tabell 2. Metod kategorisering av meningsbärande fakta.

FAKTA

54

REFERENS/KÄLLA

1

2

FAKTOR #
3
AF
1

AF
2

Johannessen & Tufte s. 111.
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3.3.6 Komparativ analys
Den komparativa delen av analysen syftar till att tydliggöra hur stor förklaringskraft de
olika faktorerna har i de för studien valda fallen. Detta antas ge en djupare förståelse för
fenomenet hur liten besegrar stor55 och uppnås genom att inledningsvis i faktoranalysen
diskutera dragna slutsatser. Diskussionen ska motivera en bedömning av faktorns betydelse för krigets resultat, tillika faktorns förklaringskraft. Härvid används en fyrgradig
skala indelad i MARGINELL/BEGRÄNSAD/BETYDANDE/AVGÖRANDE påverkan. Slutligen diskuteras faktorernas bedömda förklaringskraft relativt varandra i syfte att kunna
besvara studiens forskningsfrågor.

3.4 Val av fall
3.4.1 Vad är ett asymmetriskt krig?
Denna studie avhandlar asymmetriska krig. Således behöver detta begrepp definieras
och metoden för att beräkna densamma förtydligas. Författarna till de två förklaringsmodeller som används i denna studie för här något olika resonemang men med gemensamma drag. Mack beskriver asymmetri dels i termer av att ena parten är (åtminstone
potentiellt) militärt överlägsen och dels att asymmetrin i kriget innebär att den, i de
flesta fall, svagare parten är ockuperad och därmed står inför ett krig med extremt stora
värden på spel - möjligen ett existentiellt krig. Samtidigt saknas förmåga att hota sin angripares överlevnad på dennes hemmafront. Detta förhållande skapar även en asymmetri avseende intresse för konflikten och i förlängningen en acceptans för kostnader som
uppstår av kriget.56
Arreguín-Toft menar att det främst är styrkeförhållandet mellan de båda parterna som
avgör asymmetrin i en konflikt. Arreguín-Toft har valt en asymmetri om minst 5:1 i den
starkare partens favör. Styrkeförhållandet beräknas, med data som var aktuell vid krigets början, genom respektive parts folkmängd multipliceras med total57 mängd tillgänglig trupp. Den starkare partens styrkefaktor divideras därefter med två i syfte att
simulera att den starkare parten (oftast angriparens) har andra säkerhetsintressen att
ta hänsyn till utöver aktuellt krig. Produkterna av dessa beräkningar ger styrkeförhållandet.58
Denna studie tar sin utgångspunkt avseende definition av asymmetri i Arreguín-Tofts
definition och motiveras av den argumentation denne för i sin artikel samt att den är
möjlig att mäta gentemot fall som kan anses relevanta för studien. Vidare styrks denna
Åtminstone utifrån valt källmaterial.
Mack s. 181-182.
57 Med ”total” menas den trupp som parten beräknas ha tillgänglig totalt. Inte enbart i det aktuella insatsområdet.
58 Arreguín-Toft s. 96.
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studies reliabilitet och validitet om samma definition används som i den förklaringsmodell som ligger till grund för studiens teorier. Då definitionen av asymmetri skiljer sig
något mellan dem används den definition som nyttjas i den senast presenterade teorin.
För att avgöra om de fall som studeras är relevanta (asymmetriska) behöver följande
mätas och jämföras:
 Storlek på parternas befolkning vid krigsutbrottet.
 Storlek/styrka av parternas väpnade styrkor vid krigsutbrottet. Här bör hänsyn
tas till vilka styrkor som är relevanta, d.v.s. kan användas i konflikten. Exempelvis bör rent marina styrkor som exempelvis flottan ej vara del av denna styrkejämförelse. Detta med hänsyn taget till Tjetjeniens geografiska läge och avsaknad av kust. Den inneboende svaghet som Arreguín-Tofts definition av asymmetri har då den räknar den militära styrkan i personalstyrka och att ingen hänsyn
tas till teknisk överlägsenhet medförs även den in i denna studie. Det bedöms att
i de fall som studeras skulle inte asymmetrin påverkas negativt om även teknikfaktorn mättes. Asymmetrin skulle bedömt öka.
Kriget anses asymmetriskt om förhållandet mellan parternas styrka är minst 5:1.
3.4.2 Kriterier för val av fall
Valet av fall att pröva teorin mot har skett utifrån ett antal kriterier. Undersökta krig ska
vara asymmetriska i enlighet med definitionen ovan. Slutsatser i denna typ av studier
riskerar att bli irrelevanta i takt med att krigsmaterielen utvecklas. I syfte att undvika
detta var ett urvalskriterium att kriget i fråga inte skulle utspelats för mer än 30 år sedan. Vidare har efterstävats att ha minst ett fall där den svagare segrat och ett där denne
förlorat, åtminstone formellt. I denna studie anses det vara en styrka att det är samma
parter som deltar i båda krigen. Detta för att flera yttre förutsättningar då kan anses
vara lika i de båda fallen och skillnader mellan de båda fallen tydliggörs. Om studien
skulle kompletterats med ytterligare fall, vilket hade varit intressant och för studien fördelaktigt om tid och utrymme funnits, bör samma kriterier användas.

3.5 Material och urval – källkritiskt granskat
Detta arbete baseras på öppna källor, på såväl svenska som engelska. Urvalet har skett
med ambitionen att möta inom vetenskapen vedertagna krav på källor. Det finns inte
några preciserade och allmänt accepterade regler för hur urval görs utanför statistikens
område. Dock kan tre tumregler formuleras.59 Fakta som är relevant för perspektivet får
inte undanhållas. Detta hanteras i studien genom att eftersträva ett så brett perspektiv
som möjligt. Härvid har identifierats behov av källor som belyser fallen såväl ur ryskt
som tjetjenskt perspektiv likväl som ur det politiska som militärstrategiska och taktiska
perspektivet. Detta val gjordes efter att det konstaterats att huvuddelen av potentiella
59

Thurén, Torsten, Källkritik, 3., [rev. och omarb.] uppl., Liber, Stockholm, 2013, s. 86 ff.
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källor hanterade främst politisk eller taktisk nivå och dessutom ofta ur ett historiskt
perspektiv. Förståelse för den militärstrategiska nivån som sådan behöver därför skapas
ur tillgängliga källor. Nästa tumregel är att inte dölja hur urvalet gjorts. Detta hanteras
genom att redovisa urvalsprocessen samt att endast använda publicerade källor och att
de för studien viktigaste källorna diskuteras ur ett källkritiskt perspektiv.
Den sista tumregeln är att helhetsbilden inte får förändras om ytterligare information
tillkommer. Risken att felaktigheter förekommer i litteratur eller källor som analyseras
är ofrånkomlig i ett arbete som avhandlar så starka intressen som ett krig för med sig.
Vera Efron, författare till en av de böcker som används i studien, påstår att det trots
mängden material som finns att tillgå om Tjetjenienkrigen är svårt att finna tillförlitliga
källor då alla publicister i ämnet försöker anpassa fakta efter sin egen agenda.60
I syfte att minimera denna risk görs en översiktlig granskning av dessa källor. Källorna
är granskade utifrån fyra källkritiska principer; äkthet, tidssamband, oberoende och
tendensfrihet.61 Vald metod är att de för studien mest betydande källorna redovisas tillsammans med ett kort resonemang kring hur källan uppfattats ur ett källkritiskt perspektiv.
I huvudsak har sekundärkällor använts. Anledningen till detta är den begränsade tillgången av primärkällor samt egna obefintliga möjligheten att, inom ramarna för denna
studie, personligen söka primärkällor att intervjua. Med referens till Efrons påstående
ovan, bör tydliggöras att det varit svårt att med säkerhet bedöma tendensfrihet för källor som i övrigt ansetts lämpliga för denna studie.
Vera Efrons bok Kriget i Tjetjenien utkom 2006, dvs. tre år före det att det andra kriget
officiellt avslutades men tre år efter denna studies avgränsning i tid. Boken bygger bland
annat på intervjuer av ett stort antal soldater och officerare, många med ledande befattningar inom ryska specialstyrkorna eller GRU.62 Det faktum att boken till huvuddel bygger på ryska källor innebär risk finns för tendens, vilket dock inte kunnat styrkas. För att
hantera denna risk granskas fakta och jämförs med andra källor. I några fall förekommer motsägande fakta i Efrons bok då man jämför med beskrivning av samma fakta i
andra källor. I huvudsak överensstämmer de dock då kontroll kunnat genomföras.
En annan svaghet i denna källa är att det, då noter saknas trots att källor är redovisade,
på väldigt få ställen i boken går att utläsa från vilken av Efrons källor hon fått den fakta
hon redovisar och ibland tar stöd av i sin argumentation. Författaren, ursprungligen sovjetisk forskare inom geologi, var kritisk till den forna sovjetiska regimen. Hennes kritik
Efron s. 11.
Thurén s. 13.
62 Uppgifter från bokens omslag.
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tvingade henne att fly Ryssland. Hur hennes inställning till Ryssland var vid författandet
av boken är inte känt och uttryck formulerade i boken ger olika intryck.
Yagil Henkins artikel I Can Fight, ”Army against Army”63 baseras även den främst på
andrahandskällor. Tyngdpunkten är en analys av en intervju med tjetjenske armébefälhavaren, och senare presidenten, Aslan Maschadov gjord av den välrenommerade forskaren inom ämnet ”Kaukasusregionen” Marie Bennigsen-Brouxp. Henkin, doktor i militärhistoria vid Israels försvarshögskola och generalstab, refererar även till ett antal egna
intervjuer med såväl ryska som tjetjenska deltagare i kriget.
Dodge Billingsley, författare till Fangs of the Lone Wolfe64 arbetade som inbäddad journalist i de tjetjenska styrkorna under del av det första kriget. Hans bok fokuserar på att
ge en bild av det tjetjenska taktiska uppträdandet. I huvudsak baserar han sin bok på intervjuer med tjetjenska krigare han träffade då han var i Tjetjenien under det första kriget. Intervjuerna är dock gjorda senare och det framgår dessvärre inte när, varför det är
svårt att avgöra hur tiden mellan situationen och intervjun påverkat innehållet i berättelsen. Dock är det exakta innehållet i berättelsen av underordnad betydelse för denna
studie då detaljer på taktisk nivå inte är i fokus. Det faktum att respondenterna är
tjetjenska krigare som stridit för en viss övertygelse ökar risken för tendens. Billingsley
gör själv inte heller någon källkritisk reflektion i boken.
Källans risker har hanterats genom att den främst använts för att verifiera fakta som
finns i annan källa samt bidra till att skapa den beskrivning av bakgrund och händelseförlopp som inleder analysdelen i uppsatsen.
Arkadij Babč enko, författare till Krigets färger – Ett vittnesmål65 är en före detta sovjetisk soldat som deltagit i båda Tjetjenienkrigen. I boken berättas egna upplevelser och
Babč enko fokuserar mycket på det inre livet i ryska armén. Pennalismen och korruptionen får stort utrymme i boken men det ges även skildringar från stridssituationer.
Boken är att betrakta som Babč enkos memoarer under sin tid i Tjetjenien i de två krigen
och betraktas som en primärkälla. Det är svårt att urskilja när olika händelser i Babtjenkos berättelse sker. Det är också svårt att verifiera specifika händelser. Av den anledningen har endast utsagor om trender och händelser som verifierats av annan källa tagits upp.

Henkin, Yagil, “I Can Fight, Army against Army”, Ethno-Nationalism, Islam and the state in the Caucasus:
Post-Sovjet Disorder, Routhledge, 2008, 148-155.
64 Billingsley, Dodge, Fangs of the lone wolf: Chechen tactics in the Russian-Chechen wars, 1994-2009, Helion
& Company, Ltd, Solihull, England, 2013.
65 Babctjenko, Arkadij Arkadʹevič , Krigets färger: ett vittnesmål, Ersatz, Stockholm, 2008.
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4 Analys
4.1 Bakgrund
”Ta så mycket frihet ni bara orkar svälja” sa Boris Jeltsin då han 1991, som nyutnämnd
president i Ryska federala republiken, försökte imponera på folket.66 Uttalandet fick
andra följder är vad som avsetts. Vad som kom att kallas ”Suveräniteternas parad” innebar att en stor del av de autonoma republiker som ingick i Ryssland förklarade sig självständiga och oberoende. Huvuddelen av dessa gjorde dock inte verklighet av sina program men Tjetjenien, ur flera aspekter strategiskt beläget i södra Ryssland, verkade vilja
förverkliga sitt program. Detta var något Ryssland inte kunde acceptera, Jeltsins uttalande till trots.67
Tjetjeniens strategiska betydelse för Ryssland låg främst i oljeindustrin. Dock inte, som
man kan anta, i de oljetillgångar som finns i landet ty dessa var till ca 80 procent redan
utvunna. Det antas snarare vara som transitområde för olja från angränsande områden
som Tjetjeniens betydelse var störst för Ryssland.68
Konflikten mellan utbrytarrepubliken Tjetjenien och Ryssland kan, i modern tid69, indelas i fyra perioder. Första perioden, 1991-1994, inleds då före detta sovjetiske flygargeneralen Dzjochar Dudajev återvänder till Tjetjenien och påbörjar arbetet med att skapa
en oberoende stat. Dudajev sökte kompetens och rekryterade andra före detta sovjetiska militärer och poliser med tjetjenskt ursprung.
I juni 1991 förklarar Dudajev Tjetjenska republiken som oberoende från Sovjetunionen
och Ryska federationen. Därefter fokuserar Dudajev på att skapa och utrusta Tjetjenska
säkerhetsstyrkor i form av polis och militär. Vapen och ammunition fanns lättillgängligt
vid de ryska militära utbildningscentra och regementen som nu plundrades regelbundet
och framgångsrikt. Räderna mot ryska militära etablissemang fortgår och genomförs såväl av Dudajev-kontrollerade styrkor som militanta organisationer som var emot att
Dudajev skulle leda landet. För att få ett slut på plundringen av ryska militära anläggningar slöts ett avtal mellan Ryssland och Dudajev som innebar att Tjetjenska republiken erhöll 50 procent av i landet befintlig rysk militär materiel och vapen samt en ansenlig mängd ammunition.70
Situationen i Tjetjenien trappades upp mot stridigheter om makten mellan olika
tjetjenska grupperingar, oftast baserade på olika klaner, och syftande till ekonomisk
Billingsley s. 1.
Efron s. 11-12.
68 Efron s. 107-112.
69 Det har varit konflikt mellan Ryssland och Tjetjenien många hundra år bakåt i tiden. Med modern tid
avses tiden från Sovjetunionens fall. Se Efron s. 15-18 och 116 samt Billingsley s. 1-2.
70 Efron s. 57 f.
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makt utmynnande i vinst mer än politiskt orienterad makt. Flera kuppförsök mot Dudajev genomfördes, såväl rent militära som mer fredliga. Stöd söktes av oppositionsledarna hos Ryssland och slutligen reagerar Moskva och sänder militärt stöd till oppositionen
i form av 40 stridsvagnar och sex attackhelikoptrar med personal.71 Det öppna ryska
stödet för oppositionen tillsammans med Moskvas ovilja att tala med Dudajev gav denne
insikten att ett krig med Ryssland var oundvikligt.
Den andra perioden kan anses omfatta det första kriget som inleddes med att ryska inrikestrupper och federala styrkor ur Försvarsmakten invaderade Tjetjenien i december
1994. Det första kriget avslutas i och med undertecknandet av stilleståndsavtalet i Khasavyurt i augusti 1996.72 Dock hade Jeltsin, hårt pressad av dåliga opinionssiffror inför
presidentvalet i juli samma år, redan den 25 juni proklamerat att kriget var i Tjetjenien
var över och påbörjat tillbakadragande av ryska styrkor.73
De tre år som passerade mellan första och andra kriget kan anses utgöra den tredje perioden i denna konflikt och under den tiden kan situationen i Tjetjenien beskrivas som
kaotisk.74 Den tidigare militära befälhavaren, under denna tidsperiod presidenten Aslan
Maschadov, lyckades inte ena det tjetjenska folket utan situationen beskrivs snarare
som att anarki rådde då tidigare krigsherrar, både sådana som tidigare lytt under
Maschadov och de som inte gjort det, inte accepterade honom som president och ledare.
Kidnappningar genomfördes för att finansiera vapen- och ammunitionsanskaffning och
terrorattacker i närliggande ryska områden (exempelvis Dagestan och Nordossetien)
genomfördes av separatister. Dessutom attackerades ryska posteringar såväl på som utanför Tjetjenskt territorium.75
Religionen fick större betydelse i kampen om makten i Tjetjenien och var även den bidragande orsak till flera av de terrordåd som genomfördes. Sjamil Basajev, en av
Maschadovs tidigare underställda såväl i det första kriget som i regeringen efter samma
krig, eftersträvade ett bildande av en islamsk stat som omfattade Dagestan och Tjetjenien.76
Terrorattentat genomfördes även övriga Ryssland och till slut tröttnade Moskva och nyvalde premiärministern, Vladimir Putin, beslutade om att invadera Tjetjenien syftande
till att ”avväpna olagliga väpnade förband”.77 Det andra kriget och tillika den fjärde och
sista perioden av denna konflikt tog sin början i oktober 1999. Nu hade dock de ryska
Efron s. 80-81.
Billingsley s. 3.
73 Efron s. 189-196.
74 Billingsley s. 3-4.
75 Efron s. 199-218.
76 Efron s. 202-208.
77 Efron s. 212.
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styrkorna såväl en annan styrkesammansättning som målsättning med sitt agerande
jämfört med det första kriget. Maschadov försökte föra striden som under första kriget
men tvingades snabbt på reträtt och till byte av strategi. Stödet för Maschadov minskade
bland den krigströtta befolkningen och som resultat av det ersatte Achmat Kadyrov
Maschadov som president 2003.78 Efter att Kadyrov blev president är Maschadovs styrkor, nu utan legitimitet från den tjetjenska republiken, att betrakta som ett av de banditgäng Boris Jeltsin avsåg befria Tjetjenien från 1994.
4.1.1 Asymmetri i första och andra Tjetjenienkriget
Att beräkna asymmetrin med precision under dessa två krig är en utmaning med hänsyn
till situationen i länderna efter Sovjetunionens fall. Dock ger beräkningsmodellen teorierna använder tillsammans med ländernas enorma skillnad i storlek möjligheten att
vara lite mer generell vid bedömningen av asymmetrin i de båda krigen.
Vid det första kriget var Rysslands, före detta Sovjetunionens, krigsmaskineri i förfall.
Detta till trots sände man över 30 00079 man till Tjetjenien och hade resurser att ersätta
och förstärka förband efterhand kriget fortskred. Bara i anfallet mot Groznyj omfattade
styrkan drygt 15 300 soldater, ca 200 stridsvagnar, ca 500 pansarskyttefordon av typ
BMP/BMD/BTR samt ca 200 artilleripjäser och granatkastare.80 Tjetjenska sidan beräknas ha haft ungefär motsvarande styrka81 och historien visar att även de kunde förstärka och ersätta personal i sina förband efterhand kriget led. Detta såväl ur egen befolkning som från närliggande länder, om än i betydligt mindre omfattning än det ryska
krigsmaskineriet.
Ryska befolkningen uppges vid folkräkning 2002 varit ca 145 miljoner, varav ca 39 miljoner i de asiatiska delarna. Här är säkerligen den tjetjenska befolkningen inräknad och
vi bör också ta hänsyn till att den är gjord åtta år efter krigsutbrottet.
Folkmängden i Tjetjenien uppges varit ca 1,3 miljoner invånare vid krigsutbrottet
1994.82 Av dessa var ca 30 procent etniska ryssar83 och kan därför antas vara lojala mot
Moskva.

Efron s. 272. Visserligen indikerar ett valdeltagande om 90% i en tjetjensk folkomröstning 2003, avhandlande ny konstitution och tillhörigheten till Ryska Federationen, att den tjetjenska enigheten ”på något sätt förstärkts”.
79 Efron s. 88. Beräkningsmodellen anger att parternas totala mängd militära resurser vid krigsutbrottet
ska utgöra beräkningsgrund. Tillförlitliga uppgifter har dock inte gått att finna. Därför beräknas asymmetrin utifrån uppgifter om förband grupperade i Tjetjenien eller dess närhet.
80 Efron s. 128.
81 Efron s. 119. Uppgifter på Wikipedia nämner dock 130 000 tjetjenska soldater vilket dock inte heller det
tar bort asymmetrin från kriget.
82 Efron s. 39.
83 Knezys, Stasys & Sedlickas, Romanas, The war in Chechnya, Texas A&M University Press, College Station,
Tex, 1999, s. 9.
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En överslagsberäkning enligt Arreguín-Tofts modell, där 10 procent av ryska befolkningen räknas bort då den siffran är från 2002 och man möjligen kan räkna med en 10
procent befolkningsökning från 1994 till 2002, ger ett styrkeförhållande på 1:15 avseende rysk styrkeöverlägsenhet. Teorierna menar att asymmetri råder i kriget om styrkeförhållandet överstiger 1:5.
Styrkeförhållandena i det andra kriget har varit svårare att bedöma. Detta då tillgången
på fakta saknas. Svårbekräftade uppgifter gör gällande att de ryska styrkorna uppgick
till ca 80 000 man och de tjetjenska till ca 22 000.84 Det osäkra underlaget till trots bedöms asymmetrin vara större än i första kriget, motiverat av att ryska befolkningen ökat
och den tjetjenska minskat som en följd av kriget. Avseende de militära resurserna är
det fakta att det första kriget hade skördat många offer på båda sidor men det bedöms
vara mest kännbart för den part som inte har så mycket reserver. Den tjetjenska sidan
hade heller inte kunnat återanskaffa vapen och ammunition i samma omfattning som inför första kriget.85

4.2 Faktorer som bidragit till resultatet i första och andra Tjetjenienkrigen
4.2.1 Faktor 1 – Interaktion av respektive parts strategier
Rysk militärstrategi i första kriget
Kriget inleddes med att ryska inrikestrupper och federala styrkor invaderade Tjetjenien
i december 1994. Ryska ledningens uppfattning om vad som skulle uppnås var att banditgäng som baserade sin krigföring på någon form av gerillakrig kompletterad med
terrordåd skapade oordning i den sydliga republiken skulle hanteras.86 Detta narrativ
kommunicerades i media såväl internt i Ryssland som internationellt och man gjorde
ingen skillnad mellan Dudajevs militära styrkor och de styrkor som inte kontrollerades
av honom.87
De ryska reguljära styrkorna bestod av såväl flyg- som arméförband. De senare bestod
av några brigader samt motoriserade skytteregementen förstärkta med stridsvagnar.
Strategiskt och taktiskt agerande följde sovjetisk doktrin för storskaligt krig. Den plan
som ryska generalstaben utarbetade för operationen i Tjetjenien omfattade fyra etapper
som enligt planen skulle genomföras på tre veckor. 88

84

https://sv.wikipedia.org/wiki/Andra_Tjetjenienkriget, hämtad 160116.
Billingsley s. 169.
86 Henkin s. 8.
87 Efron s. 95.
88 Efron s. 115-117.
85
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1. Förberedelseskede.
2. Framryckning och Cordon (yttre cordon i form av gränsposteringar och inre runt
Groznyj).
3. Anfallsskede. Prioriterade objekt (presidentpalatset och TV-huset) tas.
4. Stabiliserande avskräckning. Avväpning av illegala miliser i hela Tjetjenien.
I efterhand kan den av ryska ledningen valda ambitionsnivån anses felaktig då många
förband hade lågt stridsvärde såväl materiellt som personellt.89 Det tjetjenska motståndet utgjordes ingalunda enbart av klent beväpnade banditgäng utan de ryska styrkorna
mötte en organiserad armé, utrustad med före detta sovjetiska vapen såväl som militära
fordon och flygplan. Högre befäl var före detta sovjetiska generaler.90 Många av dess
soldater och lägre befäl hade erfarenhet från såväl det inbördeskrig som pågått i flera år
som av muslimska krig i såväl som Nordossetien och Dagestan men även Afghanistan.91
Efterhand lärde sig såväl Moskva som lokala befälhavare av sina misstag, befälhavare
byttes ut, de militära styrkorna förstärktes med fler förband med bättre utbildad personal vilket gav resultat.
Kriget ändrade karaktär från att varit ett krig där den numerärt underlägsna försvarande tjetjenska sidan agerat som reguljär armé till att man använde sig av mer guerillalik krigföring efterhand som de tjetjenska styrkorna, hårt pressade av ryska styrkor, förlorade kontrollen över territorium och tvingades från slättlandet i norra Tjetjenien upp i
Kaukasus berg i söder. Dock eftersträvades att bibehålla och även återta territorium vilket inte GWS har som explicit målsättning.
Det är dock viktigt för sammanhanget att påpeka att även om de tjetjenska reguljära
styrkorna agerade som en reguljär armé så tvingades de ryska styrkorna även hantera
de olika militanta grupperingar som i vissa fall tidigare utgjort del av den opposition
som vill ta makten från Dudajev.
Den ryska taktiken följde sovjetisk doktrin med förbekämpning från flygplan eller artilleri med efterföljande anfall med markförband.92 Denna taktik användes såväl vid det
första anfallet mot Groznyj 31 december 199493 som vid anfall mot tjetjenska fästen senare då kriget förflyttats från slätterna i norra Tjetjenien till Kaukasus bergsbyar.94

Babtenko s. 99.
Henkin s. 4.
91 Billingsley s. 170-171.
92 Billingsley s. 170.
93 Efron s. 123-124.
94 Billingsley s. 23.
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Även om civilbefolkningen drabbades hårt i kriget och led oerhört finns ingen fakta som
visar på att de ryska trupperna skulle övergått till offensiv indirekt strategi, vilket Arreguín-Toft definierar som Barbarism. Det förekommer visserligen mängder av exempel
på hur ryska (såväl som tjetjenska) styrkor bryter mot krigets lagar på såväl oorganiserat som organiserat sätt, det senare i form av tortyr vid förhör. Detta anses dock inte, utifrån Arreguín-Tofts definition, tillräckligt för att definiera ryska strategin som Barbarism.
Således definieras Rysslands agerande i första kriget som direkt strategi.
Strategin bibehölls kriget igenom och flera av de ryska generaler som ledde verksamheten i Tjetjenien menar att kriget kunnat avslutas mycket tidigare men att kriget styrdes från Kreml och president Jeltsin själv. De menar att många av de vapenstillestånd
som beordrades vid tidpunkter då man hade möjlighet att avgöra förlängde kriget.
Tjetjenska sidan nyttjade dessa avbrott i kriget till att reorganisera sig och förstärka försvarsförberedda ställningar mm.95
Tjetjensk militärstrategi i första kriget
Den tjetjenska militära strategin är svårare att definiera. Detta dels då det i Tjetjenien
inte fanns en militär styrka under ett befäl utan ett antal olika oppositionsgrupperingar
utöver Dudajevs regeringsarmé och dels för att även Dudajevs armé tvingades förändra
sitt militära agerande efterhand kriget fortlöpte.96
Det fanns flera olika fraktioner av opposition mot Dudajev och dennes regim.97 Dessa
kan man anta skulle vara lojala mot Ryssland under kriget. Inledningsvis var så fallet och
de ryska styrkorna från norr kunde opåverkade framrycka mot Groznyj genom det av en
oppositionsgrupp kontrollerade norra Tjetjenien. Relativt snart, i takt med att tjetjenerna upplevde det som en militär invasion, ändrade den tidigare ryssvänliga oppositionen
inställning och attackerade ryska styrkor. En av oppositionsledarna beskrev situationen
enligt följande:
”Den tjetjen som vid första bästa tillfälle skulle knivmörda Dudajev
skulle också vid första bästa tillfälle ansluta sig till hans armé för att
försvara Tjetjeniens självständighet så fort ryssarna bara tänker tanken att föra in sina styrkor hit.”98

Efron s. 167-168.
Henkin s. 4.
97 Efron s. 81-82.
98 Efron s. 82.
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Flera av ovan nämnda styrkor, då de väl vände sig mot Ryssland, agerade inte som en
reguljär militär styrka utan använde erfarenheter från Mujaheddin i Afghanistans krig
mot Sovjetunionen och nyttjade eldöverfall som taktik före befäst försvar.99 Dudajevs
regeringsstyrkors militäre chef Aslan Maschadov såg däremot en nödvändighet med
att inte agera som gerillaförband utan som en reguljär armé, nyttjandes en reguljär
armés taktik. Att envist kämpa om kontroll av territorium tjänade syftet att omvärlden
skulle betrakta Tjetjenien som en riktig stat och dess armé som en riktig armé, den
ryska mediabilden till trots. Även då Maschadovs armé tvingades retirera upp i bergen
bibehölls denna strategi i det längsta.100
Således definieras tjetjenska militära strategin under första kriget som direkt strategi
men med notering om att de ryska trupperna troligen upplevde att de även använde
sig av GWS eftersom de styrkor som inte kontrollerades av Maschadov nyttjade denna
typ av krigföring. Dock var dessa styrkor betydligt svagare i såväl personal- som materielavseende.
I juni 1995 hade Maschadovs styrkor förlorat kontrollen över alla större städer och
byar.101 Då övergavs den ursprungliga strategin och man övergick till konventionell gerillakrigföring och genomförde raider mot ryska enheter och sökte sedan skydd av de
berg som alltid varit viktig för en tjetjens överlevnad.102 Fästen försvarades dock fortfarande i bergen.
Det som anses vända krigslyckan för tjetjenerna efter juni 1995 var den raid i form av
terrorattack som en av Maschadovs underställda, Sjamil Basajev genomförde in i Ryssland i juli och som ledde till eld upphör i Tjetjenien.103 Dudajev och Maschadov påstod
sig dock inte känna till Basajevs planer.104 Ett antal ytterligare terrordåd genomfördes
av andra tjetjenska ledare, dock inte med samma, för tjetjenerna, framgång som Basajevs.
Maschadovs övergång till mer gerillalik taktik tydliggjordes under våren 1996 då en
egendomlig räd genomfördes in i Groznyj och isolerade huvuddelen av de ryska posteringar som fanns i staden. Efter tre dagar med begränsade strider men där ryska trupper förvägrats kontroll över Groznyj drog sig tjetjenerna tillbaka.105

Billingsley s.170-171.
Henkin s. 4.
101 Efron 167-168.
102 Billingsley s. 2.
103 Billingsley s. 2-3.
104 Efron s.171. Det finns dock anledning att tro att Maschadovs och Dudajevs utsagor inte helt stämmer,
se Henkin s. 6.
105 Henkin s. 9.
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Ett halvår senare, i början av augusti, skulle det visa sig att den egendomliga attacken
mot Groznyj under våren möjligen utgjort förövning för en attack syftande till att visa
ryska ledningen att kriget i Tjetjenien inte var över, vilket Boris Jeltsin proklamerat inför presidentvalet under sommaren, utan att den tjetjenska armén fortfarande hade
förmåga att hota de ryska trupperna i Tjetjenien.106 En väsentlig skillnad var att nu
agerade de tjetjenska styrkorna för att ta strid och besegra de ryska förbanden. Hårda
strider utkämpades med betydande ryska förluster som följd.107 Under denna attack
stred tjetjenerna för territorium och attackerade de ryska styrkorna för återta Groznyj.
Interaktion av militära strategier i första kriget
Det konstateras ovan att inledningsvis i det första kriget har båda sidor använt sig av
en tydlig direkt strategi. Båda sidor fokuserade på att bekämpa motståndarens militära
resurser. Här bör dock noteras att emedan de av Maschadov direkt kontrollerade
tjetjenska styrkorna eftersträvade reguljär krigföring agerade de fraktioner som tidigare varit i opposition till Dudajev med mer regelrätt gerillataktik. Detta innebär att
ryska sidan bör upplevt sig möta såväl gerilla-arméer som banditgäng. Huruvida man
uppfattade någon distinktion mellan de olika fraktioner/grupperingar som fanns på
tjetjenska sidan är svårt att utläsa i historien. Tydligt är dock att man hela tiden kommunicerade att det var banditgäng och rövarband som skulle neutraliseras för att ordningen i republiken skulle bli återställd.108
En sådan situation, att det ena sidan upplever inte är det som den andra sidan avser, är
inte något som Arreguín-Tofts teori direkt hanterar. Den utgår från respektive sidas
avsikt att föra striden enligt ena eller andra militära strategin och inte hur motståndaren upplever det totala motståndet.
Rysk militärstrategi under andra kriget
Den ryska militära strategin i det andra kriget fokuserade, liksom under det första, på
att slå de tjetjenska militära styrkorna och bedöms som direkt. Man förändrade visserligen sin taktik i striderna i bergen och nyttjade i större utsträckning helikoptrar för att
förflytta personal och attackera tjetjenska ställningar från luften.109 Det var också ett
sätt att undvika att hamna i bakhåll som ofta var understödda av minor, oftast improviserade sprängladdningar (IED), vilket var en taktik som nyttjades i större omfattning ju
längre det andra kriget led.110
Man agerade annorlunda mot civilbefolkningen och sökte nu aktivt samarbete med dem
vilket gav resultat då många invånare öppet visade sitt stöd för de ryska styrkorna. Det
Billingsley s. 3.
Efron s. 191-194.
108 Henkin s. 8.
109 Efron s. 222.
110 Billingsley s. 76-81.
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kunde vara genom att lämna detaljerad information om var tjetjenska ställningar var
grupperade vilket möjliggjorde rysk bekämpning med större precision och mindre risk
för vådabekämpning av civil egendom.111
Efter den ryska segern i Komsomolskaja år 2000 avslutades kriget officiellt. Alla omfattande krigsaktioner från rysk sida upphörde och de flesta federala arméstyrkor lämnade
Tjetjenien. Nu inriktades verksamheten mot upprensningsaktioner syftande till att avväpna och arrestera separatister, dvs. de som är emot att Tjetjenien ska vara en republik
inom den ryska federationen. Ofta initieras en upprensningsaktion efter tips från allmänheten.
Tjetjensk militärstrategi under andra kriget
Den tjetjenska militärstrategin under andra kriget kan i huvudsak beskrivas som GWS
(guerillakrigföring). Inledningsvis eftersträvades att försvara viktigare objekt och befolkningscentra men efter det att man drivits ut ur Groznyj, som försvarades av ca 3000
man, och man även förlorat det som skulle bli den sista större striden, i Komsomolskaja,
tvingades de tjetjenska styrkorna helt inrikta sig på GWS.112 Förutsättningar för ett sådant fanns dock inte. Folkets stöd och support som GWS förutsätter saknades.113 Man
tvingade till sig stöd från bybor med våld. Det var inte ovanligt att bybor istället samarbetade med ryska styrkor genom att lämna information om tjetjenska grupperingar etc.
Taktisk agerade man dock som en guerilla. Man genomförde attacker mot ryska och
tjetjenska Moskvatrogna styrkor. Det senare skedde efter att dåvarande tjetjenska presidenten Achmat Kadyrov tagit makten från Maschadov och lovat lojalitet mot Moskva.
Den tjetjenska militärstrategin är således svår att definiera utifrån Arreguín-Tofts definitioner. Det taktiska agerandet i kombination med genomförda terrordåd i Ryssland114
avgör dock att strategin bedöms som indirekt.
Interaktion av militärstrategier under det andra kriget
Under andra kriget bibehöll Ryssland sin direkta militära strategi. Att bekämpa tjetjenernas förmåga till väpnad strid var i fokus. De tjetjenska förbanden eftersträvade inledningsvis traditionell krigföring men tvingades snabbt att överge detta och övergå till
indirekt strategi i form av GWS dock med begränsade förutsättningar att lyckas.

Efron s. 212-215.
Efron s. 239.
113 Efron s. 221. Se även Arreguín-Toft som beskriver att Mao Tse-Tung föreskriver två nödvändiga förutsättningar för GWS, möjlighet att erhålla skydd av terräng eller angränsande områden/länder och stöd av
befolkningen. Se Arreguín-Toft, s. 104.
114 Efron s. 249-259.
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4.2.2 Faktor 2 – Tidens betydelse för utkomsten av kriget
Under det första kriget, som endast varade drygt ett och ett halvt år, kan inte krigets utsträckning i tid anses ha den tydligaste kopplingen mot resultatet i detsamma. Dock bör
man ha i åtanke den ryska ledningens uppfattning, tillika budskap till nationen, om att
ordningen i Tjetjenien skulle vara återställd inom tre veckor efter att operationen påbörjats.115 Likaså är det tydligt att det inte endast är konfliktens utsträckning i tid i sig
som påverkar den politiska sårbarheten utan även när i tiden, förhållande till andra faktorer, som den inträffar.
Utifrån tidens betydelse kan dock konstateras att ryska styrkor, den svaga inledningen
på kriget till trots, inom två månader pressade tjetjenerna ut ur Groznyj och upp i Kaukasus berg. Där tog man sedan kontroll över by efter by och område efter område men
de tjetjenska styrkorna besegrades aldrig. Därav kände sig Boris Jeltzin tvingad att sluta
fred med de tjetjenska upprorsmakarna. Orsakerna till detta diskuteras vidare under
Faktor 3.
Det andra kriget inleddes i oktober 1999 och avslutades i praktiken år 2000, efter striderna i Komsomolskaja. Då lämnade de flesta federala styrkorna Tjetjenien och de styrkor som blev kvar för att bevara ordning, röja minor och genomföra upprensningsaktioner.116 Denna studie betraktar kriget mellan Ryssland och Tjetjenien som avslutat då
Achmat Kadyrov, med stöd av Moskva, valdes till president 2003. Efter det understödde
tjetjenska regeringstrogna militära styrkor och polis de ryska operationerna mot
Maschadovs och Basajevs beväpnade styrkor. Formellt avslutades dock de ryska upprensningsaktionerna i Tjetjenien 2009.117

4.2.3 Faktor 3 – Politisk sårbarhet
Efron beskriver hur Jeltsins dekret om truppers tillbakadragande från Tjetjenien under
det första kriget, med motivet att situationen var under kontroll och att de tjetjenska
banditerna besegrats, troligen författades med syfte att bättra på de usla opinionssiffror118 inför presidentvalet vilka presenterats vid aktuell tidpunkt. Hon beskriver vidare
ytterligare en faktor som anses påverkat den politiska ledningen att tvinga fram ett
fredsavtal. Det var att det multinationella oljebolaget Amokos beslut om var dess olja
från Azerbajdzjan skulle transiteras skulle fattas inom kort. Om oljan transiterades genom ryskt territorium innebar det möjlighet till stora intäkter för Ryssland. De ryska oljeledningarna gick genom Tjetjenien varför situationen där måste stabiliseras.119

Efron s. 115.
Efron s. 239, 265.
117 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8001495.stm, hämtad 2016-01-05.
118 http://www.svd.se/jeltsin-spelade-en-avgorande-roll, hämtad 2016-01-06.
119 Efron s. 196.
115
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Ovanstående faktorer innebär en direkt koppling till den politiska ledningens behov av
att kriget avslutades så fort som möjligt.
I det andra kriget uppvisade Ryssland en stark enighet, vilja och förmåga att kunna hålla
ut. De terrorattentat som tjetjenerna utfärdat mot rysk befolkning såväl i Tjetjeniens
ryska närområden,120 exempelvis Dagestan och Ossetien, som mot andra områden i
Ryssland motiverade troligen aktionerna för den ryska befolkningen. Det var ju heller
inte samma mängd ryska soldater som skadades eller dödades efter det att de stora operationerna avslutats. Det är även så att efterhand levnadssituationen i Ryssland förbättrades kan det antas att den politiska ledningen erhöll större förtroende och inte
upplevde att den påverkades negativt av upprensningsaktionerna i Tjetjenien. Från rysk
politisk lednings sida har det aldrig talats om krig i Tjetjenien efter 1996 utan det har
varit en anti-terroroperation som genomfördes från oktober 1999.121
4.2.4 Alternativa faktorer som bedöms påverkat resultatet i krigen
Utöver de faktorer som återfinns i de teorier som används som bas för denna studie har
det empiriska materialet pekat på ett antal alternativa faktorer som är viktiga att presentera då även de kan anses ha inverkat menligt på utgången av kriget. I materialet
identifierades fakta som indelades i grupper ur vilka sedan två alternativa faktorer definierades.

Figur 7. Redovisning av framtagande och definition av de alternativa faktorerna.

Alternativ faktor 1; Moral och vilja till strid
Efron beskriver att de ryska soldaterna under första kriget, till skillnad från de
tjetjenska, saknade vilja till strid. Hon beskriver bristen på förståelse hos soldaterna för
syftet med att Ryssland plötsligt skulle agera med vapenmakt mot brottslighet och brist
på ordning, dessutom då många av dem sett och upplevt samma oordning och brottslig-
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Efron s. 246.
Efron s. 212-213.
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het i sina egna hemtrakter.122 Hon beskriver också hur en av hennes källor vid intervju
resonerar kring den utbredda pennalismen och korruptionen i ryska armén.
”I varje krig förekommer olagligheter, plundring, rån och övervåld
mot civilbefolkningen. Det tjetjenska kriget var inte undantag, berättar Alexander Li för mig. Han visste mycket om svek från sina egna
befäl, om vapenhandel med tjetjener där vanliga ryska soldater för
en flaska vodka eller knark kunde sälja sin ammunition till fienden.
Och varför skulle inte soldaterna göra det om deras officerare mot
betalning släppte tjetjenska styrkor genom korridorer och gav dem
möjlighet att lämna Groznyj?”123
”Pennalismen är mycket utbredd i den ryska armén, förklarar han.
Den börjar redan i lumpen och under kriget förstärks alla känslor hat och krav på hämnd för all förnedring. Det hände ofta att soldater
sköt sina befäl och vice versa. Det var enkelt att göra under en
strid.”124
Även om pennalismen och korruptionen verkar varit en del av den ryska militära kulturen beskrivs hur den vapenvila som Jeltsin proklamerade 1995 hade mycket demoraliserande effekt på de ryska förbanden. En tid före denna vapenvila anlände en ung och
nyutbildad soldat vid namn Andrej Babtjenko till Tjetjenien.
”I nästa ögonblick sparkas jag ner från sängen och hamnar på golvet.
Över mig faller Osipov. Upp med er, era horor! ryter någon över oss.
Vi reser oss det snabbaste vi kan och ställer oss i givakt. Osipov får
genast ett slag på käken, jag får en spark över örat. I fallet hinner jag
uppfatta hur de dunkar Vitkas huvud mot sänggaveln, sedan får jag
en knytnäve i solarplexus och kastas till golvet, nästan medvetslös
snappar jag hjälplöst efter luft…”125
Den pennalism och misshandel som Babtjenko beskriver att han och hans kamrater regelbundet utsattes för av befäl och äldre och mer rutinerade soldater vid förbandet var
utbredd och förekom inte bara vid hans enhet.
”Ett kompani från byggbataljonen kommer till kantinen, hasande
barfota över stenarna. Byggbataljonen har sina egna kaserner en bit
bort från oss och dyker upp på regementet bara för att äta. Vad som
försiggår hos dem är det ingen som riktigt vet, men bara ryktena får
Efron s. 117.
Efron s. 158.
124 Efron s. 159.
125 Babtjenko s. 58.
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håret att resa sig i nacken. Tyranneriet är totalt. Veteranerna slår
ihjäl gröngölingarna med spadar, trakasserar dem tills de hänger sig.
Liken transporteras därifrån med isande regelbundenhet.”126
Det är lätt att föreställa sig att dessa upplevelser måste haft påverkan på såväl viljan och
förmågan till strid som lojalitet mot kamrater och befäl. Babtjenko återkommer ofta till
såväl egna tankar kring att desertera som exempel på soldater som gjort verklighet av
de tankarna.
Babtjenko beskriver också korruptionen som att den var mer regel än undantag i den
ryska armén under såväl första som andra Tjetjenienkriget. Allt från diesel och förnödenheter till ammunition, vapen och fordon såldes för att sedan ”skrivas av” som förluster i strid.127
Det förefaller dock som att situationen avseende moral och var något bättre i ryska armén under andra kriget. Även om Babtjenko beskriver hur befäl agerade128 och hur de
var ansedda och respekterade av förbandet så kan man implicit utläsa en förbättring i
detta avseende.
De tjetjenska krigarna var i detta avseende att betrakta som raka motsatsen till de ryska
soldaterna.129 De beskrivs som orädda och lojala, drivna av en inre övertygelse för att de
hade rätten på sin sida. Den historiska tjetjenska krigarkulturen genomsyrade förbanden och krigarna och de var motiverade till strid mot ryssar som invaderade deras land.
Alternativ faktor 2; Förmåga till strid
De ryska styrkor som anföll in mot Groznyj nyårsnatten 1994-95 var dåligt förberedda.
Henkin menar att de troligen tillhör de sämst förberedda militära styrkor att genomföra
en liknande uppgift intill dess dato. Orsaken var den ryska ledningens felaktiga bedömning av innebörden av dess åtagande i Tjetjenien.130 Efron beskriver hur en värnpliktig
spetznassoldat skickas till Tjetjenien efter endast två månaders militär utbildning.131
Stridserfarenhet fick de självklart efterhand kriget fortskred, åtminstone de som överlevde de första månadernas strider. Vid anfallet in i Groznjy den 30-31 december 1994 i
stort sett utplånas 2 brigader.132
I de tjetjenska förbanden, såväl Maschadovs regeringsstyrkor som de tidigare oppositionsfraktionerna, hade många skaffat sig såväl kunskap som stridserfarenhet såväl unBabtjenko s. 93.
Babtjenko s. 82-86.
128 Babč enko Arkadij Arkadʹevič , Dagar i Alchan-Jurt, Ersatz, Stockholm, 2014, s. 64.
129 Efron s. 117.
130 Henkin s. 6-7.
131 Efron s. 117.
132 Efron s. 138-145.
126
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der strider i Afghanistan eller Abchazien som under det inbördeskrig som föregick kriget med Ryssland. Detta gav tjetjenerna ett överläge, sin numerära underlägsenhet till
trots. Efterhand som de tjetjenska styrkorna fick förluster och rekryterade ny personal
förändrades detta förhållande till det sämre. Fler och fler orutinerade ”soldater” agerade
i de tjetjenska förbanden. Många hade engagerat sig som stridande efter att de förlorat
allt i kriget och de var ofta allt annat än mentalt förberedda för de pressade situationer
som uppstår i strid.133
Samtidigt som de tjetjenska styrkornas stridande personal blev sämre utbildade och
mer orutinerade efterhand som ersättningspersonal sattes in så antas förhållandet skiftat på den ryska sidan. Detta då det blev tydligt, åtminstone för de lokala befälhavarna,
att motståndet inte var outbildade och dåligt beväpnade banditgäng.
I det andra kriget hade Ryssland lärt sig av misstagen från 1994. De ryska styrkorna var
nu av en helt annan kvalitet.134 Även tjetjenerna hade utnyttjat den treåriga ”freden” till
att stärka sin förmåga jämfört med slutet av det första kriget. Dock var man inte i närheten av den materiella eller personella styrka och kvalitet som man hade i början av det
första kriget.

4.3 Komparativ analys
Under första kriget nyttjades en direkt strategi av såväl de ryska som tjetjenska förbanden. I fokus var bekämpning av motståndarens väpnade styrkor. Här kan dock de väpnade tjetjenska grupper som ursprungligen tillhört oppositionen mot Dudajev men sedan bekämpade den ryska invasionen diskuteras. Taktiken de nyttjade kan, vilket också
görs i viss litteratur definieras som gerillataktik men som helhet betraktat saknade de
förutsättningar för det som Arreguín-Toft definierar som GWS. De saknade möjlighet,
förutom det väpnade och direkta våldet mot de ryska styrkorna, att påverka den ryska
viljan till strid. Vidare har beskrivits de ryska generalernas frustration över att inte få
avgöra kriget med militära medel då möjlighet fanns flera gånger under kriget.
I det andra kriget bibehåller ryska sidan den direkta strategin. Även i detta krig är de
tjetjenska väpnade styrkorna i fokus och ska elimineras genom våld. Samarbete med civilbefolkningen eftersträvas dock i syfte att erhålla bättre underrättelser och därigenom
minska vådabekämpning och i förlängningen bygga förtroende. Detta uppnås genom ett
tydligt narrativ, att de ryska styrkorna inte kommit för att invadera Tjetjenien utan för
att befria landet från terrororganisationer.135

Billingsley s. 163, 168-170.
Efron s. 244.
135 Efron s. 212-213.
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De tjetjenska styrkorna tvingas tidigt övergå till krigföring baserad på gerillakrigföringens principer. Detta blir tydligare efterhand man retirerar upp i bergen, tillbakapressade
av de ryska styrkorna. Kriget i de tjetjenska bergen kompletteras med terrordåd i Ryssland. Syftet med dessa antas vara att söka påverka rysk vilja till fortsatt strid. Således
anses den tjetjenska sidan nyttjat indirekt strategi. Studien har dock funnit att flera av de
principer Arreguín-Toft beskriver som karaktäristiska för GWS inte till fullo uppfylls.
Här kan nämnas att stödet från civilbefolkningen inte kan avgöras varit så starkt att det
kan utgöra det grundläggande element Arreguín-Toft beskriver.136
Teorin beskrivande faktor ett, den militärstrategiska interaktionen menar att då båda
parter nyttjar samma strategi vinner den militärt starkare. I första kriget konstateras att
de tjetjenska målsättningarna, inte de ryska, uppfylls och därmed bedöms den tjetjenska
sidan som segrare. Dock bör noteras att ryska generaler som deltog i kriget ansåg att
man vid flera tillfällen hade möjlighet att besegra de pressade tjetjenska styrkorna med
militära medel. Hade detta skett, och om generalernas uppfattning visat sig vara korrekt,
konstateras att denna tes i Arreguín-Tofts teori är korrekt. Nu konstateras att den svagare parten vunnit trots att båda sidor nyttjat direkt strategi.
Faktorns förklaringskraft i första kriget bedöms vara begränsad. Främsta motivet till
detta är att Tjetjenien och inte Ryssland uppnådde sina målsättningar. Detta trots att de
nyttjade samma militära strategi och trots rysk styrkeöverlägsenhet om minst 15:1
rådde. Vidare redogörs för att de inte nyttjade, enligt ryska generaler, befintliga möjligheter att militärt besegra tjetjenerna och avsluta kriget. Det konstateras också att kriget,
relativt det andra kriget, varade kort tid men relativt vad de ryska ledarna föresatt sig
varade det länge.
I det andra kriget nyttjade de båda sidorna olika strategier. Ryska sidan fortsatte med, i
huvudsak, direkt strategi och besegrar de tjetjenska styrkorna vilka nyttjade den indirekta strategin GWS. Det konstateras dock i analysen att i det andra kriget är respektive
sidas strategier svårare att definiera än i första. Detta då delar av den karaktär som Arreguín-Toft beskriver strategierna med inte uppfylls och delar av motstående strategi
också tydligt kan identifieras utifrån det material som beskriver kriget.
Faktorns förklaringskraft i andra kriget bedöms vara begränsad. Detta motiveras främst
av att den part Arreguin-Tofts teori menar bör vinna då olika militära strategier nyttjas
inte vann. Vidare konstateras att ytterligare en faktor kan haft betydelse, asymmetrins
storlek. Analysen visar att Maschadov även i det andra kriget inledningsvis eftersträvade
att attackera de ryska styrkorna och inte den ryska viljan. Efterhand skiftade strategin
mot GWS, understött av terroraktioner i Ryssland och Tjetjenien och orsaken till detta
var främst asymmetrins storlek. Som tidigare beskrivits saknades reella förutsättningar
136

Se Efron s. 221 och Arreguín-Toft s. 103-104.
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för GWS då befolkningens stöd i allt större utsträckning övergick till den nya tjetjenska
ledningen vilken gav Ryssland sitt stöd.
Faktor två, tiden, bedöms i båda krigen ha marginell förklaringskraft. De undersökta fallen tydliggör att det inte finns en någon korrelation mellan hur lång tid ett krig pågår
och dess resultat. Det konstateras att det första kriget avslutades ett år och nio månader
efter det att det påbörjats medan det andra pågick i ca nio år och sex månader. Om tiden
konsekvent talade för den försvarande, tillika oftast svagare, parten borde de ryska
styrkorna möjligen vunnit det första kriget men förlorat det andra. Historien visar dock
att det motsatta skedde.
Krigets utsträckning i tid är snarare kopplat till andra faktorer med inflytelser på situationen. I de fall som här studerats konstateras att de ryska politiska förväntningarna var
att det första kriget skulle vara över på mindre än en månad och den tidsmässiga ”deadline” som fanns avseende oljetransitering på ryskt territorium samt att presidentvalet i
Ryssland påverkade känsligheten för att kriget skulle dra ut på tiden.
Studien visar också, precis som Arreguín-Tofts studie, att faktorn tid påverkas av den
strategiska interaktionen. Den påvisar också att krigets/konfliktens tidsmässiga utsträckning har påverkan på andra faktorer som i sin tur kan ha stor påverkan på krigets
utfall. Således konstateras att tiden inte bör ses som en oberoende faktor utan hellre en
multiplikator till annan faktor. Detta korrelerar väl med Andrew Macks resonemang i
The Politics of Asymmetric conflict där tiden endast betyder något för respektive parts
militära eller politiska uthållighet och i förlängningen viljan att betala priset för kriget
och de eventuella fördelar en seger kan medföra.
Avseende faktor tre, politisk sårbarhet konstateras att den ryska politiska sårbarheten
bör anses vara större i det första än i det andra kriget. Detta förklaras delvis av Macks
resonemang om olika politiska systems sårbarhet där han menar att en stats öppenhet
uppvisar tydlig korrelation med dess politiska sårbarhet. Studien har identifierat två, det
fanns måhända fler, orsaker till den ryska politiska sårbarheten under första kriget, oljepengar och presidentskap. Jeltsin kände sig pressad och ville inte mista något av
ovanstående. Det konstateras vidare att situationen i Ryssland och för ryska befolkningen, även runt maktcentra, var svårare under första än andra kriget vilket kan ha påverkat opinionen och därmed den politiska sårbarheten i en demokrati, mer eller mindre
auktoritärt ledd. I det första kriget bedöms politiska sårbarheten haft avgörande betydelse. Detta motiveras främst av de fakta som framkommer om Jeltsins snabba och
oväntade vapenvilor och även fredsfördrag trots de ryska generalernas påståenden om
möjliga militära avgöranden till rysk fördel.
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Putins situation som Rysslands ledare, är annorlunda. Putin upplevs som tryggare i sin
roll som beslutsfattare och upplevs känna mindre oro att mista makten. Rysslands ekonomi och livssituationen för många ryssar förbättrats kontinuerligt vilket även den
minskar Putins regims politiska sårbarhet. Vidare konstateras att Kreml i det andra kriget inte benämnde kriget för ”krig” utan ”upprensningsoperationer” vilket möjligen
också bidrog till att dämpa kritik. De terrorattentat som skedde i Ryssland och Tjetjenien ökade troligen också stödet för operationerna i Tjetjenien. Tidigt i andra kriget
kulminerade folkets stöd för Maschadov och dennes allierade. Från 2003 var såväl den
legitima regimen som befolkningen i Tjetjenien mer ryssvänlig137 och kriget fördes då
mot beväpnade grupper, med mycket begränsat stöd hos befolkningen och med andra
målsättningar än de som ursprungligen motiverade kampen.
I andra kriget stärks politiska sårbarhetens förklaringskraft främst av korrelationen
mellan ryska segern och Putins upplevda trygghet medan den försvagas främst av
asymmetrins storlek vilken bedöms varit betydande samt krigets tidsmässiga längd. Den
politiska sårbarhetens förklaringskraft i andra kriget bedöms dock, med hänsyn till situationen på båda sidor, vara betydande.
Då de alternativa faktorerna bedömts konstateras att det krävts logiska resonemang
kring antaganden om vilka alternativa faktorer som haft inverkan på krigens resultat
och i dess förlängning på respektive sidas krigföringsförmåga. Det har varit en särskilt
stor utmaning att med någorlunda säkerhet avgöra till vilken grad faktorn påverkat det
totala resultatet i kriget.
Alternativ faktor ett, moral och vilja till strid, enligt vad som beskrivs i figur 7, bedöms
i första kriget haft betydande inverkan på resultatet. Detta motiveras främst med de beskrivningar som ges av de motiverade tjetjenska förbanden som trots enorm underlägsenhet fortsätter strida. Även vittnesskildringarna om usla förhållanden, misshandel,
supande, korruption och desertörer i ryska styrkorna motiverar denna bedömning.
I det andra kriget bedöms moralen och viljan haft begränsad definitiv inverkan på resultatet. Detta då den relativa överlägsenheten mellan styrkornas storlek och kvalitet var
större än i det första samt att situationen inte beskrivits som lika ”dålig” i de ryska styrkorna under andra kriget som under första. De tjetjenska förbandens moral och vilja till
strid bedöms likartad med det första kriget.
Alternativ faktor två, förmåga till strid, enligt figur 7, bedöms i första kriget haft betydande inverkan på krigets resultat. Tydligast är detta i skildringarna av krigets inledning
då stridserfarna och samtränade tjetjenska styrkor slår numerärt och tekniskt över-
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Efron s. 271-272.
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lägsna ryska. Det berättas om hur två brigader mer eller mindre utplånas under de inledande striderna runt Groznyj.
I det andra kriget bedöms denna faktor haft avgörande betydelse. Det är tydligt att de
ryska styrkorna hade en högre förmåga (grundat i såväl utbildning, erfarenhet som materiel) än under första kriget. De hade även förmågor (resurser) som de tjetjenska motståndarna saknade. De tjetjenska styrkorna hade en sämre förmåga i det andra kriget då
man inte kunnat ersätta förlorade krigare med nya, med samma kunskap eller stridserfarenhet, i tillräcklig omfattning. Man hade heller inte kunnat anskaffa materiel i samma
omfattning som före det första kriget. Dock är det också fakta att asymmetrin var än
större i det andra kriget. Folkets stöd för de stridande tjetjenerna vek tidigt och då man
tvingades övergå till GWS och blev beroende av ett vikande publikt stöd för att kunna
upprätthålla förmåga hade detta en reell påverkan.

Tabell 3. Sammanställning av faktorernas bedömda påverkan på resultatet i krigen.
Skalans utformning: MARGINELL-BEGRÄNSAD-BETYDANDE-AVGÖRANDE.
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5 Avslutande diskussion
5.1 Studiens resultat
I problemformuleringen till detta arbete konstateras att det inom vetenskapen finns
olika uppfattningar av vad som mest bidrar till seger i asymmetriska krig. Två teorier
identifierades vilka uppfattats som normgivande och denna studie tog sin utgångspunkt
i dessa. Studien syftade till att jämföra förklaringskraften i de båda teorierna men ifrågasatte om de ens tillsammans kan förklara resultatet i asymmetriska krig. Detta ledde till
att två forskningsfrågor formulerades vilka nedan besvaras i turordning.
Hur väl förklaras utfallet i första och andra Tjetjenienkriget utifrån Andrew
Macks och Ivan Arreguín-Tofts teorier?
Såväl Andrew Macks som Ivan Arreguín-Tofts teorier anses finna visst stöd i denna studie. Det är dock otvivelaktigt så att Andrew Macks förklaringsmodell kring den politiska
sårbarheten bäst bidrar till förklaringen av Tjetjenienkrigens resultat. Det förefaller tydligt att den ryska ledningen under första kriget, med en tydlig demokratisk ambition,
inte hade förmåga att driva kriget till seger på samma sätt som dess mer auktoritära
motsvarighet under det andra kriget. Detta trots att kriget inte var lika utsträckt i tid och
att det vid flera tillfällen fanns möjlighet att besegra det tjetjenska motståndet militärt.
Den strategiska interaktionen visade sig ha liten förklaringskraft i det första kriget. Teorins tes om resultat då båda sidor väljer samma strategi visade sig otillräcklig i detta
krig. Det ska dock tilläggas att den tjetjenska militära strategin är svår att bedöma mot
slutet av kriget då vissa menar att man övergått till GWS och andra att man fortfarande
var helt inriktade på att försvara territorium och fokuserade på att bekämpa de ryska
förbanden.
I det andra kriget motiveras Macks teori främst av att den ryska politiska ledningen
uppvisade styrka. Mack menar att en konflikts utsträckning i tid påverkar den politiska
sårbarheten vilket inte var fallet i Ryssland under det andra kriget. Detta antogs motiveras av det ryska, nu mer auktoritära, statsskicket understött av andra faktorer som förbättrade levnadsförhållanden, terrorhotet från tjetjenska separatister mm. Det går även
att utläsa svagheter i den tjetjenska politiska uthålligheten. President Maschadov tappade stödet hos befolkningen efterhand kriget drog ut på tiden.
Bedömningen av den strategiska interaktionen i det andra kriget var inte komplicerad.
Den ryska direkta strategin fortskred men man agerade annorlunda, mer inbjudande,
mot den tjetjenska befolkningen vilket bidrog till att stödet för de tjetjenska separatisterna minskade. Samtidigt tvingades separatisterna tidigt överge ambitionen att föra
kriget på samma sätt som 1994-1996 och övergick till gerillakrig med begränsade förutsättningar för detsamma.
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Vilka alternativa faktorer kan identifieras vara av betydelse för resultatet i
asymmetriska krig?
Då alternativa faktorer identifierats ur det empiriska materialet framstod åtta faktorer,
korruption, disciplin, lojalitet, kamratskap, vilja till strid, kunskap, erfarenhet och materiel. De flesta av dessa hämtades från empiri beskrivande de ryska trupperna vilka beskrivs sakna stora delar av dem.
”… Fighting Power. The latter rests on mental, intellectual and organizational foundations; its manifestations, in one combination or another, are discipline and cohesion, morale and initiative, courage and
toughness, the willingness to fight and the readiness, if necessary, to
die”138
Martin van Creveld har definierat Fighting power. Beskrivningen har stora likheter med
de alternativa faktorer som denna studie identifierade som betydelsefulla för resultatet i
ett krig. Definitionen har funnits lämplig att beskriva de tjetjenska förbanden med under
första kriget.
De i studien identifierade faktorerna grupperas till två faktorer vilka benämndes Moral
och vilja till strid samt Förmåga till strid. Båda dessa ansågs starkt bidra till resultatet i
såväl första som andra kriget. I det andra kriget ansågs faktorn Förmåga till strid till och
med vara avgörande vilket motiveras av beskrivningarna om det första kriget och de
tjetjenska styrkornas vilja till kamp liksom kunskap och stridserfarenhet medan bilden
empirin gav av de ryska förbanden utmålade korruption, dålig disciplin och låg moral.
Förbanden beskrevs som dåligt utbildade med oerfarna soldater och materiel som
knappt fungerande.
I det andra kriget ges bilden av att de ryska bristerna var färre men även från nu beskrevs de ryska förbanden ha problem med misshandel, korruption och motivation. Dock
hade de, som militär styrka, förmågan till strid vilken i jämförelse med övriga faktorer
anses avgörande för krigets resultat.

Van Creveld, Martin, Fighting power: German and U.S. army performance, 1939-1945, Greenwood Press,
Westport, 1982, s. 3.
138
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5.2 Reflektion
5.2.1 Reflektion kring studiens resultat
Denna studie har haft som mål att, genom jämförande prövning av två teorier och ytterligare identifierade faktorer, söka förklaring till fenomenet att den svagare parten i ett
asymmetriskt krig kan besegra sin motståndare. Denna kunskap antogs kunna bidra till
att utveckla såväl den starkare som svagare partens förmåga att föra ett asymmetriskt
krig.
Endast genom anfall kan avgörande nås.139 Påståendet, vilket även utgör uppsatsens titel,
har varit betydelsefull för utveckling av taktisk tänkande och konceptuell utveckling
inom krigskonsten sedan andra världskrigets slut och har varit formulerade i svenska
arméreglementen åtminstone sedan 1952. Påståendets giltighet för dagens svenska Försvarsmakt har på senaste tiden ifrågasatts då man menar att Försvarsmakten har för
begränsade resurser för att kunna agera offensivt och anfalla.
Denna studie utvisar inte att formuleringen är felaktig. Tvärtom. Dock bör reflekteras
över hur innebörden tolkas och används i krigföring svenska ”militärstrategiska och taktiska debatten”. Denna studie påvisar att krigen inte alltid avgörs av den militära segern
på slagfältet. Således kan strävan efter den avgörande militära segern ifrågasättas. Dock
påvisar denna studie att offensivt agerande genom anfall krävs för att motståndaren ska
kunna påverkas. De tjetjenska striderna under första kriget bestod ingalunda av enbart
defensivt försvar. Motanfall, attacker och räder genomfördes kontinuerligt. Detta bidrog
till såväl ryska förluster som psykologisk påverkan på såväl ryska chefer som soldater.
Dessa genomfördes med begränsade resurser och ofta mot överlägsna motståndare.
Förmågan till militärt offensivt agerande bör således bibehållas men syfte och metoder
behöver möjligen anpassas efter rådande förhållanden. Vidare bör hänsyn tas till studiens slutsatser om vilka faktorer som i störst utsträckning påverkade resultaten. Den politiska sårbarheten är utanför den militära kontrollen men kan antas vara livsviktig för
rikets försvarsförmåga.
5.2.2 Vetenskaplig reflektion
Vad har då denna studie tillfört det vetenskapliga forskningsfältet? Studien påvisar att
ingen av de prövade teorierna enskilt eller ens tillsammans förklarar Tjetjenienkrigens
resultat utan att ytterligare faktorer tillförs teoribildningen. Den visar att de två faktorer
som tillsammans bäst förklarar resultatet i dessa krig är Politisk sårbarhet och Förmåga
till strid där det senare relaterar till den operativa förmågan. Studien verifierar således i
någon mån att taktiken och politiken binds samman av strategin på det sätt figur 2 utvisar.140
139
140

Försvarsmakten, Arméreglemente Taktik: AR Taktik : 2013, Försvarsmakten, Stockholm, 2013, s. 46.
Se denna studie s. 5.
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Denna studie sökte förklara vad som mest bidrar till resultatet i ett asymmetriskt krig.
Två asymmetriska krig har jämförts. Genom medvetet urval eftersträvades att minimera
bias i form av yttre faktorer. En möjlig bias upptäcktes dock under studien, huruvida
asymmetrin i sig var en förklarande faktor i denna fallstudie. Logiken menar att om
asymmetrin blir för stor kommer den överlägsna segra, oavsett hur mycket bättre den
underlägsna är avseende övriga faktorer. Studien har inte kunnat fastställa eventuell
påverkan på studiens resultat.
Definierade indikatorer har bedömts överförbara till studier där andra krig används
som fall vilket stärker den komparativa validiteten.141 Så även de alternativa faktorer,
vilka extraherades ur empirin, då de korrelerade väl med teorin om Fighting Power. Studien påvisar ett antal faktorers interna relationer och dess relation mot den beroende
faktorn, i denna studie resultatet i kriget vilket stärker studiens interna validitet.
Resultatets överförbarhet, dvs. den externa validiteten, bör alltid beaktas då alla fall, i
denna studie krig, är unika. Även om generaliseringar av teorier eftersträvas så är det
problematiskt vid studier där få fall undersöks. Således bör resultatet i denna studie ses
i ljuset av antalet fall den baseras på och tjäna som utgångspunkt för fortsatta studier.
En generell svaghet med kvalitativa fallstudier är dess beroende av forskarens subjektivitet vilket riskerar att påverka möjligheten att replikera undersökningen och i förlängningen överförbarheten av den genererade teorin som helhet. Detta reliabilitetsproblem
hanteras med tydlig beskrivning av undersökningens metod samt en öppen redogörelse
för hur resultaten av analysen nåtts.

5.3 Framtida forskning
Under detta arbete har det tydliggjorts ett antal möjligheter till fortsatt forskning med
anknytning till såväl forskningsfältet i allmänhet som denna uppsats i synnerhet.
Att pröva antingen de ursprungliga teorierna eller de slutsatser denna uppsats resulterat i
mot ytterligare fall skulle bedömt bidra till ökad kunskap inom forskningsfältet. Härvid
skulle Israels krig mot Libanon/Hizbollah utgöra möjliga fall utifrån denna studies urvalskriterier. Här bör dock noteras att Israel i detta krig inte hade samma motståndare
även om dessa kan anses ha ungefär samma målsättningar med att bekriga Israel.
Det skulle även vara intressant att pröva andra teorier, exempelvis John A. Gentry´s
Vulnerability Theory, på samma fall.

141

Denk, Thomas, Komparativ metod: förståelse genom jämförelse, Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 48.
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En tredje möjlighet skulle kunna vara att pröva denna uppsats slutsatser mot samma fall
men med annat eller kompletterat med ytterligare empiriskt underlag. Detta bedöms
kunna flytta forskningshorisonten inom området ytterligare.
Slutligen skulle en intressant vinkel kunna vara att söka förklara samma frågeställningar
på samma fall men utifrån en annan teori, exempelvis JFC Fullers142 modell beskrivandes
krigföringsförmåga. Detta då denna studies resultat uppvisar tydlig korrelation med
dennes teoribildning.

Fuller, J F C, The Foundations of Science of War, London: Hutchinson & Co, Ltd, 1926, nytryck av Books
Express Publishing, 2012.
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Babč enko, Arkadij Arkadʹevič (2007). Krigets färger: ett vittnesmål. Stockholm: Ersatz
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