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Abstract 

 

Title:  The permanent crisis- A narrative study of the causes of the first war between Russia 

and Chechnya 

Author: Lilit Mardanian 

 

The aim of this study is to increase the understanding of the causes of the first war between 

Russia and Chechnya. Empirical data consists of four half-structured interviews with former 

Russian and Chechen war participants that tell about their perspective of the causes of the war 

between Russia and Chechnya. The study used narrative method and the theoretical 

framework consists of International Relations theories such as Realism, Geopolitics, 

Liberalism and Marxism. Geopolitics sees the geostrategic interest, territory as a cause of war. 

According to realism warfare occurs because of the state’s endeavor after power and influence 

in term of territory. Liberalism sees political actors and misconceptions between the actors as 

a main reason behind war. According to Marxism war occurs because of differences between 

the classes. The capitalists’ volition to control means of production leads to war.    

The result of the analysis concludes that theories explanations of war are found in war 

participants’ narrative about the war.  Chechen participants are more or less agree that 

geopolitical interests are largely the basis for war. The Russian participants, however, agree 

that the economic interests and political actors are the basis for war. Thus there is clear 

difference between the Russian and the Chechen war participants’ ways of looking at the 

causes of war. 

 

 

Keywords: Chechnya, Russia, war, conflict, Liberalism, Realism, Geopolitics, Marxism, war 

participants, territory, oil, power, actor  
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1. Inledning 
 

Efter Sovjetunionens kollaps år 1991förklarade tjetjener sig själva vara oberoende av 

Ryssland och hade målet att avsluta ryssarnas politiska dominans i den Tjetjenska 

Republiken. Medan Tjetjener var ivriga att förvärva självständighet som de andra femton 

Sovjetrepublikerna redan hade skaffat var Ryssland angelägen om att bevara sin ledande 

ställning i regionen och därmed hade svårt att varken acceptera eller erkänna en självständig 

republik under namnet Tjetjenien.  

Den 1:a november år 1991griper det tjetjenska folket med ledaren Dzhokar Dudaev makten 

i en militärkupp och avsätter regeringen i Tjetjeniens huvudstad Grozny. Rysslands dåvarande 

president Boris Yeltsin med sin ledning bestämmer för att skicka väpnade styrkor till 

Tjetjenien för att återta makten i regionen. Efter den första misslyckade attacken i Groznys 

flygplats vägrar de beväpnade styrkorna och därmed presidenten Yeltsin att delta i 

operationen.  Året följs av tre års orolig stillestånd, under vilka Tjetjenien fortsätter vara 

ekonomisk beroende av Ryssland men de facto politisk självständig (Fowkes, 1998:92). 

Beväpnade styrkornas tillbakadragande från Grozny var förnedrande för den Ryska 

Federationen och ledde till att Ryssland planerade en ny attack.  

Den 11:e december år 1994 attackerade Ryssland den Tjetjenska Republiken. Politiska 

kommentatorer, diplomater och statliga analytiker förklarade situationen i Tjetjenien kaotisk. 

Med hänsyn till att republiken hade varit de facto självständig för tre år var det oklart varför 

den ryska ledningen plötsligt skulle lansera en attack (Fowkes, 1998: 87). Motiven bakom 

beslutet var svårbegriplig utifrån en militär perspektiv då december månaden var den sämsta 

månaden för ett sådant ingrepp. Dock framstod en sak ganska klart, nämligen att de ryska 

politiska ledarna hade förenats om att få slut på existensen av en självständig tjetjensk 

republik.  

Sedan december 1994 har orsakerna till Rysslands attack mot Tjetjenien spekulerats i ett 

brett spektrum. Kremls officiella försvar för agerandet var att ett militärt ingrepp var 

nödvändigt för att bevara den Ryska Federationens integritet. Förutom de officiella motiven 

bakom beslutet om att attackera Tjetjenien fanns en mängd andra förklaringar till agerandet, 

nämligen Rysslands vilja att försvara sina ekonomiska intressen i regionen. Med det 

ekonomiska intresset syftas det på den berömda oljan som Ryssland är ivrig att ha kontroll 

över (Fowkes, 1998:88). Sedan dess har relationen mellan Ryssland och Tjetjenien varit en 

permanent kris där föraktet har lett till tankar om förintelse av det tjetjenska folket. Det 
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tjetjenska folket har i sin tur visat missnöje genom att utföra terrordåd runt om Ryssland, 

vilket har stärkt ryssarnas ställning för en icke självständig tjetjensk stat och förakt för det 

tjetjenska folket till ett maximum (Fowkes, 1998:96). 

 Det finns en mängd teorier och tidigare forskning om vad som orsakade konflikten mellan 

Ryssland och Tjetjenien. Dessa studier fokuserar sig på den ekonomiska faktorn i det här 

fallet tjetjenernas naturresurser, Stalins hemliga deportation som har orsakat trauma för det 

tjetjenska folket, vikten av de ledande politiska aktörerna i Ryssland samt Rysslands rädsla att 

splittras som federation (Ross, 2004: 256,Gammer, 2008:106, Fowkes, 1998:89). En narrativ 

analys är något som forskare inte har tagit hänsyn till i så stor utsträckning i forskning av 

sådana konflikter. Denna studie ämnar öka kunskapen för orsakerna till det första Tjetjenska 

kriget utifrån krigsdeltagarnas egna berättelser om kriget. 

 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för orsakerna till det första kriget i 

Tjetjenien genom att från en narrativ synvinkel studera krigsdeltagarnas berättelser om detta 

krig. Tidigare studier om denna konflikt har analyserats utifrån vad den ryska regeringen och 

politiska aktörerna har sagt om orsakerna till kriget. Uttalanden som har gjorts av både den 

ryska och tjetjenska sidan har vilselett världen och är något som inte stämmer med hur vanliga 

krigsdeltagare förklarar orsakerna. En narrativ studie ser berättelsen som källa till kunskap. 

Med hjälp av denna kunskap får vi möjlighet att förstå det sociala livet och därmed undersöka 

komplexa fenomen som konflikt. Detta är anledningen till att denna studie ämnar öka 

förståelsen för orsakerna utifrån personlig narrativ. Studiet utgörs genom att tolka 

respondenternas berättelser med utgångspunkt i ett teoretiskt ramverk om realism/ geopolitik, 

liberalism samt marxism och därmed undersöka i vilken utsträckning dessa teorier återfinns i 

krigsdeltagarnas berättelser om kriget. Att förstå en individs livsvärld under en konflikt där 

denne har varit aktivt deltagande, leder till en ökad förståelse för anledningar till konflikter 

och därför strävar denna studie efter att öka förståelsen för konflikten endast utifrån 

krigsdeltagarnas egna berättelser. Syftet med denna uppsats är således att öka kunskapen om 

orsakerna till det första kriget i Tjetjenien utifrån en narrativ analys.  
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Med bakgrund av detta syfte söker jag svar på följande frågeställningar: 

 Hur ser krigsdeltagarna själva på orsakerna till det första kriget mellan 

Ryssland och Tjetjenien? 

 Hur återspeglas realistiska, geopolitiska, liberalistiska och marxistiska teorier i 

dessa narrativ? 

 

1.2 Tidigare forskning 

 

Det omfattande intresset av att studera konflikten mellan Ryssland och Tjetjenien gör att 

det finns en mängd forskning inom området. Studierna om konflikten mellan Ryssland och 

Tjetjenien handlar oftast om orsakerna som har skapat kriget. Olika forskare betonar vikten av 

faktorer som enligt dem kan vara möjliga orsaker till kriget. Bland dessa orsaker tas mest 

hänsyn till den ekonomiska faktorn i form av naturresurser. I sin bok ” Russian politics under 

Putin” hävdar Cameron Ross att Tjetjenien är ekonomisk viktig för Ryssland då landet har 

olja resurser och oljeledningar som går längs republiken (Ross: 2004:256).  Enligt Ross kan 

den berömda oljan vara en orsak till konflikten. Dock påstår andra forskare att oljan inte är 

tillräcklig orsak till en sådan konflikt då oljan i Tjetjenien har begränsat kapacitet (Fowkes 

1998: 103).  En viktig faktor för forskningen om konflikten mellan Ryssland och Tjetjenien är 

det Pontus Siren hävdar, nämligen att den Tjetjenska republiken inte har de ekonomiska 

resurserna eller den politiska kapaciteten för att starta ett krig med det ryska imperiet. Den 

sannolika anledningen till kriget kan ha varit Rysslands vilja att försvara sin territoriella 

integritet samt bevara landets status som en global makt (Fowkes 1998: 144). I samma studie 

hävdar Siren att även de politiska aktörerna kan vara en möjlig orsak till konfliktens 

uppkomst då i Ryssland och Tjetjenien har ledande aktörer haft mer makt än politiska 

institutionerna (Fowkes 1998: 89). Liksom Siren är även Ross av uppfattningen om att 

ledande politiska aktörer kan ha orsakat konfliktens uppkomst. Detta framstår i hans studie 

om Rysslands utrikespolitik där han analyserar om hur Vladimir Putin har påverkat landets 

utrikes- och inrikespolitik (Ross, 2004:265). En annan studie av liknande art är Anna 

Politkovskayas kritiska analys av Putins Ryssland där hon modigt framhäver hur pass viktiga 

politiska aktörer är för hur Ryssland agerar i vissa situationer.   
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En annan intressant forskning betonar vikten av tjetjenernas deportation som utfördes av 

Stalin under åren 1944-1957. Enligt Sokirianskaia har deportationen haft stor roll för hur 

tjetjenernas nationella identitet bildades. Deportationen blev således början av den historia 

som påverkade framtida historian och därmed kommande generationens handlande (Gammer, 

2008:106). För tjetjenerna var Stalins deportation en dramatisk förlust av värdighet då 

utvisningen ledde till enorma dödsoffer samt en stor förlust av egendom Den psykologiska 

trauman av deportationen utvecklade ett specifikt tänkande bland tjetjener, vilket blev en 

viktig faktor för nationens framtida politiska ställning och handlande (Grammer, 2008: 107).  

Liksom Sokirianskaia är jag av uppfattningen om att deportationen utvecklade det tjetjenska 

folkets förakt för Ryssland. Dock anses inte detta förakt vara tillräcklig anledning till ett 

oändligt krig, utan den ekonomiska faktorn och Rysslands vilja att försvara sin territoriella 

integritet, som Siren hävdar, anses vara den faktorn som orsakade konflikten.  

Dessa studier har således inte samma inriktning som den här uppsatsen då tyngdpunkten i 

denna forskning kommer ligga i de tjetjenska och ryska krigsdeltagarnas berättelser om 

möjliga anledningar till den permanenta konflikten mellan ryssar och tjetjener som ledde till 

krig. En del faktaunderlag i böckerna kommer dock att användas som andrahandsmaterial i 

uppsatsen. Det som gör att den här uppsatsen skiljer sig från tidigare forskning är främst att de 

tjetjenska och ryska krigsdeltagarnas berättelser om kriget sätts i centrum med hjälp av 

narrativ analys och därmed ger en ökad förståelse för orsakerna till konflikten. 

 

1.3 Avgränsning 

 

Då ämnet i sig är för brett och kan lätthänt hamna utanför mitt forskningsområde valde jag 

att avgränsa det. Oftast delas konflikten i Tjetjenien in i två viktiga perioder det första 

Tjetjenienkriget (1994-1996) och det andra Tjetjenienkriget (1999-2000). Det är även värt att 

nämna att konflikten sträcker sig tillbaka till 1920-talet då allt började med Stalins hemliga 

plan om rensning av icke ryssar. Med tanke på den tid jag har på mig samt de antal sidor som 

jag måste skriva är det viktigt att jag inom den tidsram som jag har fått försöker forska om 

den mest omtalade perioden för Tjetjener, nämligen krigets första utbrott år 1994. En annan 

anledning till ämnets avgränsning är intervjupersonernas urval, då deras berättelser om kriget 

omfattar åren under första kriget från år 1994 - 1996.   
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2. Teori 
 

I denna studie används fyra dominerande teorier inom internationella relationer, nämligen 

geopolitik/realism, liberalism samt marxism. Valet att redogöra för geopolitik och realism 

under samma rubrik är på grund av teoriernas sätt att förklara konflikter. Det råder enighet 

bland dessa teorier om att makt och territorium är grundfaktorer för ett land och konflikt kan 

orsakas när ett land strävar efter makt och inflytande i form av territorium. Teorierna 

uppmärksammar vikten av maktbalans vilket kan uppnås med hjälp av alliansbildning med 

andra stater. Liberalismen i sin tur uppmärksammar vikten av missuppfattningar bland 

ledande politiska aktörer som kan orsaka krig. En ledande aktörs vilja att stärka sin ställning 

dvs. vara kvar i makten och ha mer inflytande kan leda till att konflikter uppstår.  

Sist redogörs för marxismen som ser de ekonomiska intressen som grund förklaring till 

kriget. Här förklaras orsaken utifrån intresset att ha kontroll över naturresurserna och därmed 

viljan att stärka ekonomin. Syftet är att tolka respondenternas berättelser med utgångspunkt i 

ett teoretiskt ramverk om realism/ geopolitik, liberalism samt marxism och därmed undersöka 

i vilken utsträckning dessa teorier återfinns i krigsdeltagarnas berättelser om kriget. Här 

redogörs således teorierna om geopolitik/realism, liberalism och marxism, på vilka appliceras 

huvudförklaringarna till det första kriget mellan Ryssland och Tjetjenien.  

 

2.1 Realism/ Geopolitik 

 

”Politiken styrs av personliga val och genom att personer styrs av sina lidelser” hävdar 

Machiavelli. Denna beskrivning av individen som självisk som strävar alltid efter maximal 

makt är en tidig form av realism som är på individnivå (Machiavelli 2008:22). Applicerar vi 

det på statlig nivå handlar det om en stats strävan efter maximal makt för att kunna 

upprätthålla sina gränser. Realismen har sin betoning på att suveräna och enhetliga stater 

befinner sig i ett anarkiskt internationellt system där det saknas en överordnad regering, vilket 

leder till att stater agerar i grundval av ett egenintresse (Brown 1998:10). Frånvaron av den 

auktoritativa hierarkin leder till att nationella stater inte kan förlita sig själva på någon annan 

och istället upprätthåller sin stat genom maktpolitik (Mingst 2008:63).   

Allt eftersom det internationella systemet är anarkiskt där det inte finns någon högre 

instans eller en suverän stat som kan försäkra stabiliteten i världen försöker stater i relation till 

andra stater säkra sin överlevnad genom att öka den militära kapaciteten. Enligt realisterna 
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kan en stat garantera överlevnad och stabilitet genom att ha mer makt än andra stater. 

Säkerhet är en viktig faktor som en stat måste nå genom att öka den inhemska förmågan dvs. 

den militära kapaciteten, bilda allianser samt säkra den ekonomiska förmågan till en stadig 

nivå. 

Säkerheten är således en stats ultimata mål då den måste överleva för att kunna nå andra 

mål (Mingst, 2008:64). Då det internationella systemet är anarkiskt ska stater alltid vara 

beredda på ett ingrepp från en annan stat då det inte finns en högre instans som kan förhindra 

en stat från att anfalla en annan stat. Anarkin har två grundläggande konsekvenser. Det första 

är att en stat inte kan lita på en annan om förtroendet har svikits en gång och den andra är att 

varje stat måste garantera sin egen överlevnad då andra stater är som potentiella hot och ingen 

instans kan förhindra ett kraftfullt anfall (Brown, 1998:10).  Realister definierar det nationella 

intresset som makt och inflytande. I denna studie definieras makt och inflytande i form av 

territorium som i sin tur kan leda till stark ekonomi. Territorium i sin tur kan förklaras med 

s.k. geopolitik.  

Myntad av den svenska statsvetaren Rudolf Kjellen har begreppet geopolitik en realistisk 

syn på den internationella politiken, som lägger särskild vikt på makten i form av geografins 

och resursernas roll i utformningen av en stats tillstånd. Med begreppet geopolitik menas 

kopplingen mellan geostrategi och territorium (Dodds, 2007: 24). Enligt Sir Halford 

Mackinder är världens ideala område ”kärnlandet” utifrån strategisk synvinkel är det området 

som tillhörde till den forna Sovjetunionen som hade stora mänskliga och naturresurser. Den 

stat eller land som får dominans över ”kärnlandet” kommer få den största möjligheten att ha 

kontroll över hela världen (Fettweis, 2003: 110, Sempa, 2002:19). Då en stat har fått kontroll 

över ”kärnlandet” kommer den även att ha makt över ekonomin, vilket betyder att 

”kärnlandet” kontrollerar hela världen.  

Mackinders intresse för geopolitik är i större format som handlar om samverkan och balans 

bland de mest kraftfulla aktörerna i det internationella systemet. Svagare aktörer är dock 

viktiga i fall de påverkar maktfulla aktörernas handlande. Enligt Mackinder måste en 

geostrategi omfatta konflikt då det är konflikten som är den grundläggande faktorn i en 

geopolitisk analys. I fall konflikt eller potentiell för konflikt inte finns blir inte en geo 

strategisk analys användbar (Fettweis, 2003: 119).   

Territorium har i årtusenden varit den huvudsakliga anledningen till att krig och konflikter 

uppstått. Detta på grund av att ett territorium är oftast relaterad till nationens prestige och 

makt i form av inflytande samt stark ekonomi. Studier tyder på att världens stormakter strävar 
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mer för välstånd än makt. Enligt historiken Edward Luttwak kommer geopolitik ersättas med 

geoekonomi, vilket kommer vara den viktigaste driftkraften inom internationella relationer. 

Geopolitik är således en viktig aspekt inom internationella relationer då enligt geopolitiker är 

nationers främsta strävan i alla hänseenden är efter makt och territorium med bra 

position(Fettweis, 2003:114, Sempa, 2002:3).  Anledningen till att geografin är så viktig är 

främst för att det är något som är permanent. En stats geografiska ställning innebär 

möjligheter för staten att agera på ett visst sätt, vilket i sin tur kan påverka ledarnas 

beslutsfattande inom utrikespolitik. Enligt Mackinder det geografiska tillståndet både 

strategiskt och ekonomiskt är det som resulterar maktbalans, något som påminner oss om det 

realistiska sättet att definiera maktbalans (Sempa, 2002:13). Liksom realister tycker även 

geopolitiker att alliansbildning är grundläggande för geopolitik. Just därför är alliansbildning 

och viljan att inte splittras är av stor vik för Ryssland då regionen är det ”kärnlandet” som har 

potential för att vara världens mest dominanta land (Ibid:27).  

 

 I fallet med denna studie kan man utifrån realismens och geopolitikens syn på makt 

konstatera att en av förklaringarna till att Ryssland lanserade en attack mot Tjetjenien är som 

Siren hävdar den ryska nationens intresse att inte ge Tjetjenien självständighet då det kan 

resultera att små andra republiker som Kabardinien- Balkarien, Ingusjetien m.f kan följa 

Tjetjeniens spår (Fowkes,1998:98). Då andra stater är potentiella hot måste Ryssland se till att 

bevara dessa områden politiskt och ekonomiskt beroende just för att säkra en stark ekonomi 

samt få en ökad och stabil militär kapacitet. Ger Ryssland Tjetjenien självständighet förlorar 

landet den globala makt som det infinner sig i (Ibid:98). Intresset är således bland annat att 

bevara nationens integritet genom att med sina små republiker bevara alliansbildningen som 

kan ses som ett hot för andra stater. I fall Tjetjenien når självständighet kollapsar hela den 

Ryska Federationen som står idag som ett mäktigt och stabilt land som vill bevara och även 

utöka sitt territorium(Mingst, 2008:64). Den ryska staten kan inte förlita sig på någon annan 

stat då alla stater agerar i grundval av ett egenintresse och strävar efter maximal makt och just 

därför är den ryska nationens intresse att upprätthålla sina gränser och genom alliansbildning 

med dessa delrepubliker expandera sitt territorium och ha mäktig status i världen. 
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2.2 Liberalism 

 

Enligt liberalismen är människan i grund och botten god och är kapabel till ett samarbete. 

Orättvisor och krig är produkt av bristfälliga och korrupta sociala institutioner och 

missförstånd bland ledarna. Liberalister tror att fenomen som krig och aggressioner är 

oundvikliga men däremot går dessa att eliminera med hjälp av institutionella förändringar och 

kollektiva åtgärder (Mingst, 2008:60).  

För att uppnå politisk frihet är det enklast att skapa kapitalistiska stater i vilka individer 

handlar rationellt för att förbättra sina livsförhållanden. Individens rationella handlande 

gynnar den gemensamma ekonomiska tillväxten samt den ekonomiska välfärden. Kapitalism i 

sin tur leder till fri handel, vilket skapar ömsesidigt samarbete mellan stater och reducerar 

risken för krig (Neal, 1997:15). Då stater blir ekonomiskt beroende av varandra blir det inte 

vinstgivande att starta konflikt eventuellt krig. Demokrati är viktig för att minimera risken för 

krig då institutioner eller stater som är bundna till varandra enligt demokratiska regler och 

normer har ett gemensamt system vilket reducerar risken för eventuella konflikter (Mingst, 

2008: 61). 

Till skillnad från realismen som ser endast staten och det internationella systemet som 

huvudaktörer i världspolitiken ser liberalisterna staten, organisationer samt enstaka aktörer 

som huvudaktörer. Dessa aktörer i sin tur formar samhället, vilket i sin tur leder till att en stats 

nationella intresse blir beroende av det som pågår bland aktörerna i den egna staten och även 

utanför. Här är det viktigt att poängtera det som karaktäriserar liberalismen, nämligen att en 

stat inte har något explicit intresse utan det handlar om många intressen som är i ständig 

konkurrans med varandra (Ibid:104).  

Missuppfattningar bland ledare orsakar krig enligt liberalister. Dessa missuppfattningar är 

olika i sin karaktär men den mest vanliga är när en stat överdriver sin motståndares fientlighet 

och tror att motståndaren är mer fientlig samt har större militär och ekonomisk kapacitet än 

den motståndaren faktiskt har. Vidare kan missuppfattningarna leda till att staten agerar och 

vidtar åtgärder som kan ses som fientliga av motståndaren (Ibid: 209). Liberalismen lägger 

stor fokus på den autonoma individen som är enligt Locke rationell och själv intresserad. 

Betoningen ligger på den individuella friheten, vilket leder till att individer prioriterar att 

fullfölja egna önskemål och tillfredställelse. Resultatet blir att individer som lever i en 

fullständig frihet och kan fritt driva fram sina intressen kan oundvikligen komma i konflikt 
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med varandra. Dessa konflikter kan vara allvarliga och potentiellt våldsamma (Stoker & 

Marsh, 2010: 159).   

I fallet med denna studie kan man poängtera vikten av de politiska aktörer som hade 

makten under kriget. Från den ryska sidan presidenten Boris Yeltsin och från den tjetjenska 

Dzhokar Dudayev var de huvudaktör som utifrån liberalisk synvinkel kan ha orsakat kriget. 

Yeltsins strävan efter att vara kvar vid makten kan anses vara en orsak. För att förbättra 

allmänhetens ställning inför kommande val var det viktigt att med framgång utföra en militär 

operation. Kriget användes som föremål som skulle försäkra hans seger inför nästa 

presidentval.  

 

2.3 Marxism 

 

Marxismen som en ideologi uppmärksammar det faktum att ett krig eller konflikt uppstår 

när ett land eventuellt en klass gör allt för att maximera sin nytta. All politik både inrikes- och 

utrikes handlar om klasskampen som uppstår när en stat eller en klass vill ha kontroll över 

andra stater eller klasser (Peralta, 2005:87). På statlig nivå handlar marxism om att varje stat 

är ute efter att maximera sin egen nytta för att ha dominans över andra stater.  

Jeffrey C. Isaac i sin bok ”Power and Marxist Theory” hävdar att en av de mest centrala 

aspekterna inom marxismen är konceptet om ”klasskamp”. Tidigare teoretiker har även 

använt konceptet ”klass kapacitet” med vilket menas att den klass som har mest kapacitet i 

form av produktionsmedel är den klass som har mest dominans (Isaac, 1987: 110). 

Det råder stor oenighet bland marxistiska teoretiker kring exakta betydelsen av konceptet 

klass, dock finns det en generell uppfattning om att klass handlar om relationen mellan de 

som äger och kontrollerar produktionsmedlen (kapitalister) och de tillverkare som är beroende 

av ägarna för arbete (arbetstagare). Produktionsmedlen är en viktig aspekt inom marxismen då 

den som har mest dominans över produktionsmedlen har också dominans över staten 

(Ibid:117).  

Marxisternas förklaring om kapitalisternas dominans över arbetskraften är något som kan 

felaktigt jämförs med feodalism. Dock är det viktigt att göra distinktion mellan dessa två 

termer då feodala herrar strävar efter makt och kontroll över ett visst territorium. Relationen 

mellan kapitalisterna och arbetskraften däremot baseras endast på ekonomiska grunder. 

Arbetarna oftast deltar i denna process för att kunna försörja sig själva, medan kapitalister är 
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engagerade i syfte att tjäna mer pengar än det som har lagts ut på investeringen. 

Kapitalisternas mål är således att ha kontroll över arbetskraften i syfte att maximera sina 

vinster (Ibid:121).  

Statens politik formas av samhällets klassfördelning. Då kapitalister strävar alltid efter att 

maximera sina vinster leder det till att spänning gentemot arbetarklassen uppstår, vilket i sin 

tur orsakar konflikt. På internationell nivå uppstår ett krig när två länders dominerande klasser 

som består av kapitalister, utför en politik som är baserad på ekonomiska grunder dvs. politik 

som gynnar de ekonomiska intressen (Peralta, 2005:50). Ett tydligt exempel på ett sådant krig 

som uppstod på grund av politik som var baserad mestadels på ekonomiska grunder var kriget 

i Irak år 2003. I Diarmuid Maguires analys av USA:s attack mot Irak utifrån marxistiskt 

perspektiv anses USA:s intresse att säkra oljeresurserna i Irak vara den grundläggande faktorn 

bakom kriget (Stoker & Marsh, 2010:146). I fallet med konflikten mellan Ryssland och 

Tjetjenien ter sig självklart att motiven bakom det första kriget utifrån marxistisk perspektiv 

är behovet att säkra oljetillgångarna, vilket i sin tur gynnar kapitalisternas ekonomiska 

intressen. Ingen av de dominerande klasserna i Ryssland och Tjetjenien var villiga att ge upp 

de oljeresurser som på internationell marknad ansågs vara en av de mest vinst maximerande 

resurserna.  

 

 

3. Metod och material 
 

3.1 Narrativ metod 

 

Denna uppsats är en narrativ studie som har till syfte att öka kunskapen om orsakerna till 

det första kriget mellan Ryssland och Tjetjenien. Jag ämnar undersöka i vilken utsträckning 

förklaringarna om orsakerna till kriget återfinns i krigsdeltagarnas berättelser om kriget. 

Den narrativa metoden ämnar förstå världen utifrån berättelser. Metoden lägger stor vikt på 

berättelser och berättandets roll. Berättelser ger mening och sammanhang till vårt vardagliga 

liv och gör världen mer förståelig för oss.  

Den narrativa kunskapen har länge undanträngts av vetenskapsmän. Anledningen till det 

har varit att berättandet inte har ansetts vara sann i sin natur. Dock har narrativiteten under de 

senaste åren fått allt mer uppmärksamhet och hjälper oss idag att förstå konstruktionen av den 
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sociala verkligheten (Johansson, 2005: 41). Denna studie byggs således på teorin om att det 

narrativa är källan till en av många tolkningar av sanning. Den narrativa teorin är tolkande i 

sin karaktär som sätter det mänskliga handlandet i centrum (Ibid:27). 

En gemensam uppfattning tyder på att det är språket som skapar den sociala verkligheten. 

Den narrativa teorin socialkonstruktivistisk och söker således efter att förstå hur den sociala 

verkligheten är uppbyggd utifrån personlig narrativ (Ibid:18). Valet av narrativ metod ter sig 

lämplig då syftet med denna studie är att öka kunskapen om orsakerna till det första tjetjenska 

kriget utifrån krigsdeltagarnas berättelser om kriget. Krigsdeltagarna är aktiva subjekt i denna 

uppsats och deras berättelser om orsaker ger oss möjlighet att avslöja det sociala livet och 

därmed undersöka komplexa fenomen som förtryck, konflikter osv. Detta är anledningen till 

att uppsatsen endast utgår ifrån krigsdeltagarnas berättelser och inte officiella uttalanden och 

litteratur. Med hjälp av personlig narrativ har jag målet att se hur den sociala verkligheten är 

uppbyggd dvs. verkligheten bakom orsakerna till konflikten. Detta är anledningen till att 

respondenternas personliga narrativ står i centrum av empirin. Valet av narrativ metod ter sig 

lämplig eftersom med hjälp av berättandet skapar vi mening om det som händer i samhället 

samt hur den är uppbyggd. Med hjälp av berättelser blir våra livserfarenheter begripliga för 

oss. Användningen av en narrativ metod i denna studie har målet att med hjälp av 

krigsdeltagarnas egna berättelser om krigets orsaker begripliggöra och därmed öka kunskapen 

om orsakerna till kriget mellan Ryssland och Tjetjenien. Just därför berättelser och 

krigsdeltagarnas tolkningar av kriget sätts i centrum (Ibid:27).  

 

3.2 Halvstrukturerade kvalitativa intervjuer 

 

För att besvara studiens syfte samt frågeställningar har jag genomfört halvstrukturerade 

kvalitativa intervjuer. En halvstrukturerad kvalitativ intervju kännetecknas av standardisering, 

vilket betyder att intervjufrågorna är bestämda från början samt att alla respondenter 

intervjuas på samma sätt, och lägre grad av strukturering, vilket syftar på respondentens 

möjlighet att formulera sig fritt. En sådan intervju är således varken ett slutet frågeformulär 

med frågor som skall besvaras i strikt ordningsföljd eller ett öppet vardagssamtal (Hartman, 

2004:281).  Anledningen till valet av denna typ av struktur är att jag önskade ge 

respondenterna utrymme att utveckla berättelserna då det handlade om deras upplevda 

verklighet av ett krig. Med en halvstrukturerad intervju söker jag således att få beskrivningar 

av intervjupersonernas berättelser om krigets orsaker som efteråt kan tolkas utifrån uppsatsens 
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teoretiska utgångspunkter och därmed öka förståelsen för anledningen till det första kriget i 

Tjetjenien (Brinkmann och Kvale, 2009:43).  

 

3.2.1 Urval 

 

Antalet intervjupersoner beror självklart på undersökningens syfte (Brinkmann och Kvale, 

2009:129). Enligt Brickmann och Kvale (2009) tenderar kvalitativa intervjuundersökningar 

vara problematiska då valet av ett litet antal personer kan leda till svårigheter med att få 

generella uppfattningar medan valet med ett stort antal personer kan orsaka mindre ingående 

tolkningar av intervjuer (Ibid:129).  

Om syftet är att förstå världen som den upplevs av en specifik person kan det räcka med 

bara en respondent men eftersom avsikten med denna studie är att öka förståelsen för 

orsakerna till en sådan permanent konflikt utifrån krigsdeltagarnas berättelser förefaller det 

naturligt att ha ett stort antal intervjupersoner, som möjligtvis kan ge ökad förståelse 

(Ibid:129). Då ämnet är ganska omfattande och måste tolkas och analyseras utifrån olika 

synvinklar har jag valt fyra respondenter. Valet av fyra respondenter framstår lämpligt då det 

är ett utmärkt antal för att bidra till en ökad förståelse för orsakerna till konflikten utan att dra 

generella slutsatser. 

Valet av respondenterna bestämdes utifrån principen maximal variation.  

Tanken bakom ett sådant urval är att öka förståelsen för sådana komplexa fenomen som 

konflikt och krig och inte bara redogöra för något som delas av de flesta som tillhör till en 

särskild grupp.  

Då ämnet är så känsligt och betydande för det tjetjenska folket skulle det vara inkorrekt att 

intervjua personer med bara tjetjenskt bakgrund. Detta var anledningen till att jag bestämde 

mig för att kontakta respondenter både från den ryska och tjetjenska sidan istället för att välja 

ett homogent fall där alla krigsdeltagare representerar den tjetjenska sidan (Hartman, 

2004:286).  

 

3.2.2 Intervjuer 

 

Som ovan nämnt har jag intervjuat fyra personer, varav två av dem är tjetjener och två 

ryssar. Av respekt för anonymitet är namnen på respondenterna fingerade. Alla fyra 

respondenter har varit aktivt deltagande under det första Tjetjenienkriget år 1994-1996. 
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Urvalet gjordes som sagt utifrån maximal variation. Två första respondenterna som jag 

kommer att kalla för Alex respektive Boris representerar den tjetjenska sidan. Alex har varit 

aktivt deltagande under första kriget och är politiskt insatt i konflikten än idag. Boris är en 

krigsdeltagare som även har arbetat som journalist under det första kriget.  

Respondenterna från den ryska sidan, som jag kallar för Sasha respektive Denis har också 

varit aktivt deltagande under det första kriget. Sasha är en rysk officer som har varit vid 

krigszonen under det första kriget och har även varit aktiv under andra kriget. Denis däremot 

är en vanlig soldat som har varit till och från krigszonen men ändå aktiv i konflikten. 

Alla respondenter förutom Denis är idag bosatta i Sverige. Denis bor kvar i Moskva där han 

än idag aktiv deltar i lösningen av konflikten. 

Jag träffade Alex i Gävle 7 april 2012. Därefter följde andra intervjun med Boris i 

Sundsvall 9 april 2012.  Sasha träffade jag i Uppsala 13 april 2012 och Denis kontaktade jag 

via Skype 15 april 2012 med hjälp av en bekant i Moskva. Intervjun med Alex och Boris ägde 

rum hemma hos respondenterna då de ville befinna sig i en ostörd miljö där de kan tala fritt 

och uttrycka sina känslor. Intervjun med Sasha inträffade i Uppsalas stadsbibliotek och varade 

drygt en timme. Intervjun med Denis gjordes via Skype både med ljud och kamera och 

utspelade sig under drygt 80 minuter.  

Gällande intervjuerna med Alex och Boris vill jag tillägga att intervjuerna utspelade sig 

under drygt tre timmar var, allt eftersom ämnet var så känsligt för dessa respondenter. 

Intervjuspråket valdes utifrån det som passade respondenterna. Då språkkunskaperna i 

svenska var vaga hos respondenterna och eftersom jag talade flytande ryska kom vi överens 

om att ryska skulle bli intervjuspråket. Dock var detta en ganska svår process vid 

transkriberingen då intervjun förvandlades först från ett ljud till en rysk text och därefter 

översattes den till en svensk text.  

Intervjufrågorna skrevs med hänsyn till studiens syfte. Då målet var att undersöka i vilken 

utsträckning teoriernas förklaringar återfinns i krigsdeltagarnas berättelser om kriget formades 

frågorna utifrån teoriernas förklaringar om krig.  

Alla fyra respondenter blev informerade om det allämna syftet med undersökningen. 

Samtidigt fick de även information om de för- och nackdelar som kan vara sammanfogade 

med deltagandet i forskningsarbetet. Vidare blev dessa personer informerade om att 

deltagandet är frivilligt och att man har rätt att avstå när som helst.    
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3.3 Källkritik  

 

I denna studie har används både primär – och sekundär källa. De sekundära består av 

läroböcker för kunskap om krigsteorier, metod samt forskningsrapporter och avhandlingar om 

konflikten mellan Ryssland och Tjetjenien. De primära källorna består av fyra 

halvstrukturerade intervjuer som utgör den empiriska datainsamlingen. Det är viktigt att noter 

att primärkällor anses vara mer tillförlitliga än sekundärkällor eftersom man har enklare att 

lita på berättelser som kommer från personer som har varit med om händelsen än berättelser 

som återberättas. För att säkerställa kvalitén på denna forskning är det viktigt att kritisk 

granska både den primära - och sekundära källorna. Det finns fyra klassiska källkritiska 

regler, med hjälp av vilka man kan bedöma trovärdigheten i källorna. Dessa regler är äkthet, 

oberoende, samtidighet och tendens (Esaiasson, 2004:304). När det gäller äkthet i denna 

studie har jag valt vetenskapliga källor som avhandlingar, vilka anses vara trovärdiga. Dock 

kan det alltid finnas brister i äkthet.  

Gällande oberoende som regel kan man konstatera att i denna studie är berättelserna 

beroende av intervjupersonerna då det är en narrativ studie som har till syfte att öka 

förståelsen för kriget utifrån krigsdeltagarnas personliga narrativ. När det kommer till 

samtidighet är det värt att nämna att intervjupersonerna deltog i kriget år 1994, vilket betyder 

att lång tid har förflutit sedan händelsen, men allt eftersom det handlar om deras syn på 

krigets orsaker och eftersom konflikten pågår än idag finns det ingen tendens att 

krigsdeltagarnas berättelse överdriver om något. Däremot finns det tendens att krigsdeltagarna 

kanske inte såg på krigets orsaker på samma sätt under kriget. Gällande tendens kan det 

konstateras att den inte är relevant för denna studie då det handlar om krigsdeltagarnas 

personliga narrativ om kriget och därmed söker inte efter en objektiv sanning. Gällande 

läroböcker som har använts är dessa rekommenderade av forskare.  

 

 

3.4 Validitet och reliabilitet 

 

Kraven på validitet och reliabilitet är avgörande inom allt från naturvetenskap till 

samhällsvetenskap. Med validitet menas att forskaren verkligen mäter det han avser att mäta 
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(Bjereld, 2009:112). I fallet med denna studie då sökandet inte är ute efter en enda sanning 

allt eftersom det handlar om att den sociala konstruktionen som återspeglas i personernas 

berättelse kommer validiteten vila på forskarens hantverksskicklighet där denna bör ha ett 

kritiskt perspektiv på sin analys (Brinkmann & Kvale, 2009:265). Det är således baserat på 

min tillförlitlighet om undersökningen har hög eller låg validitet. För att garantera hög 

validitet i denna studie har jag gett respondenterna möjlighet att ta del av 

transkriberingsprocessen och vid behov kommentera. Deras deltagande under denna process 

var avgörande för att studien skulle få hög validitet eftersom det var viktigt att säkerställa 

svaren innan översättning skulle ske. För att säkerställa validiteten ännu mer utförde jag 

ständig kontroll över informationen bland annat genom att se till att översätta korrekt. 

Med reliabilitet däremot menas frånvaron av systematiska fel dvs. även om en annan 

forskare genomför samma forskning ska resultatet se oförändrat ut (Ibid:263). I fallet med 

intervjuer som i denna studie är det svårt att uppnå reliabilitet bland annat på grund av att 

mycket kan bero på intervjufrågornas formulering samt faktorer som intervjupersonens 

ställning osv.. En bra förutsättning är att personen bör vara motiverad att prata (Ibid:147). För 

att säkerställa reliabiliteten har jag gjort en intervjuguide med öppna men ändå konkreta 

frågor, vilket ledde till valet av halvstrukturerad intervju. Öppenhet gavs då konkreta frågor 

skulle kunna styra respondenternas svar i ett sådant känsligt ämne. Jag valde även att 

säkerställa reliabiliteten genom att upprepa valda delar av intervjun i syfte att se om faktorer 

som motivation kunde påverka svaren (Bjereld, 2009:116). Detta gjorde jag genom att ställa 

samma frågor till respondenterna under transkriberingsprocessen. Resultatet såg oförändrat ut.  

 

 3.5 Operationalisering av teoretiska begrepp 

 

En operationalisering i denna studie är nödvändig för att läsaren ska förstå innebörden av 

teoretiska begrepp som har använts. Dessa teoretiska begrepp är realism, geopolitik, 

liberalism samt marxism. Kriterierna för begreppet realism i denna studie är makt och 

inflytande i form av territorium dvs. ju större territorium desto mer makt och inflytande. Makt 

och inflytande kan nås även med hjälp av alliansbildning. Territoriet däremot är kriteriet för 

geopolitik 
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Begreppet liberalism har följande kriterier: missuppfattningar bland ledare länderna emellan 

samt aktörernas egen vilja och strävan efter makt. Marxismen däremot har kriteriet 

produktionsmedel dvs. naturresurser i form av olja.   

4. Empirisk analys 

4.1 Bakgrund 

 

Tjetjenien med huvudstaden Grozny är en bergsrepublik som med sina drygt 1,1 miljon 

invånare ligger i sydvästra Ryssland, i Nordkaukasien (Nikolaev, 2003:52). Vid tiden innan 

det första kriget bröt ut år 1994 bestod Tjetjeniens befolkning av 55 % tjetjener och ungefär 

22 % ryssar. I och med konflikten då hela området förstördes började flertal ryssar ge sig av 

från republiken. 

Idag är Tjetjenien mest känd för sina extremister som utför terrordåd i Ryssland. Världen 

känner till Tjetjenien som en republik som ständigt har varit i konflikt med Ryssland och 

under århundraden kämpat för självständighet från det ryska imperiet.  

Konflikten mellan Ryssland och Tjetjenien har en lång historisk bakgrund. För att förstå 

kriget som än idag störtar den Tjetjenska republiken är det viktigt att blicka tillbaka till den 

ständiga kampen mellan två kulturer som har pågått i århundraden.  

Sedan år 1722 då ryska trupper för första gången kämpade mot det tjetjenska folket har 

Ryssland ständigt försökt dominera och ha kontroll över Tjetjenien. Det tjetjenska folket i sin 

tur har enständigt gjort all i sin makt, bland annat bildat extrema motståndsrörelser för att 

återta den kulturella och politiska självständigheten i regionen. Den mest viktigaste och 

framgångsrika motståndsrörelsen i norra Kaukasus leddes av den bland tjetjener mest kände 

Sheikh Shamil som var den första som fastställde en självständig stat. Sheikh Shamils 

motståndsrörelse bekämpade ryssarnas invasion in i det tjetjenska området i ungefär trettio år 

(Fowkes, 1998: 90). När legendariska ledaren Shamil fångades av de ryska styrkorna och när 

tjetjenernas militära motstånd hamnade i ett hopplöst läge överlämnades tjetjener till 

myndigheter under tsaren.  

Under den Ryska Revolutionen år 1917-18 ett stort antal muslimer förenades med den 

Röda Armen, vilket gav kommunisterna ett brett stöd bland muslimska ledare i norra 

Kaukasus. Under denna period blev det bolsjevikiska ledarskapet mer och mer angeläget om 

att tillfredsställ de krav som muslimska ledare hade. Resultatet blev att en semi- självständig 
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politisk enhet, Bergesrepubliken, bildades år 1918 som behöll sin status fram till år1921. 

Dock under inbördeskriget inskränkte kommunisterna det politiska självstyret i regionen, 

vilket ledde till en försämrad relation mellan muslimerna i regionen och bolsjevikerna. År 

1920 bröt ut en anti sovjetisk uppror i Tjetjenien, vilket ledde till att bolsjevikerna krossade 

självständigheten och upprättade kommunistiska regler över hela regionen. 

Konflikten mellan Ryssland och Tjetjenien fortsatte fram till år 1937. För att avsluta 

konflikten bestämde Josef Stalin arrestera folket i den tjetjenska republiken. I början av år 

1944 blev närmare en halv miljon tjetjener tvångsvis transfererade till Sibirien, en färd under 

vilken tusentals människor omkom på grund av undernäring (Ibid:91). Deportationen och 

lidelsen av det tjetjenska folket fortsatte fram till år 1956 och avslutades då Nikita 

Khrushchev tog över makten i Ryssland och tillät det tjetjenska folket att återvända hem och 

leva under Rysslands ledning (Nikolaev, 2003: 50). När Sovjetunionen kollapsade förklarade 

Tjetjenerna återigen att de vill ha självständighet liksom de andra sovjetrepublikerna. 

Rysslands direkta reaktion blev att krossa tjetjener och bevara sin ledning i regionen. Av ilska 

och strävan efter självständighet valde det tjetjenska folket en ny ledare med namnet Dzhokar 

Dudaev och gjorde all i sin makt för att ha kontroll över sin egen republik. Samma år valdes 

generalen Dzhokar Dudaev som president och tillsammans med det tjetjenska folket kämpade 

för självständighet. Resultatet blev att Tjetjenien blev de facto politisk självständig men 

ekonomisk beroende av Ryssland. Varken tjetjener eller ryssar blev nöjda med 

överensstämmelsen och för att bevisa det valde tjetjener visa sitt missnöje genom terrordåd.  

Natten till den 11:e december år 1994 då ryssar hade fått nog av tjetjeners beteende valde 

Ryssland att utför en militär operation i Tjetjenien med målet att avsätta president Dzhokar 

Dudaevs separatistiska regim och återupprätta kontrollen över utbrytarrepubliken (Ibid:49). 

Militära operationen varade under tvåårsperiod från år 1994-1996 och resulterade dramatiska 

förluster för både Ryssland och Tjetjenien.  

 

 

 

4.2 Krigsdeltagarnas berättelser om kriget 

 

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för orsakerna till det första kriget mellan 

Ryssland och Tjetjenien. Med hjälp av narrativ metod har jag utforskat krigsdeltagarnas egna 

berättelser om orsakerna till konflikten. Detta utförde jag genom att tolka respondenternas 
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berättelser om kriget med utgångspunkt i ett teoretiskt ramverk om realism/ geopolitik, 

liberalism samt marxism och därmed undersöka i vilken utsträckning dessa teorier återfinns i 

krigsdeltagarnas berättelser. I detta avsnitt presenteras således den empiriska delen. För att 

göra empirin mer tydlig och lätt att följa har avsnittet delats in i fyra delar där varje deltagare 

analyseras enskilt med hänsyn till teoretiska utgångspunkter.  

 

4.2.1 Deltagare 1-Alex 

 

Jag har mina djupaste rötter i landet Tjetjenien som jag alltid kommer att kämpa för. 

 

Så här inleds Alex svar på frågan om hans uppväxt. Alex är en tjetjensk krigsdeltagare som 

är född och uppvuxen i Grozny, men är idag bosatt i Sverige. I berättelsen om hans uppväxt i 

Tjetjenien lägger han stor fokus på den släkt han härstammar ifrån och den starka kulturen 

han har. Alex berättelse om sig själv och sin familj kopplas direkt till Stalins deportation av 

icke ryssar år 1945. Född i en stor familj med tio barn lever idag endast fyra av dem.  

 

Föraktet för ryssars utförda politik sitter i blodet. Varje förälder har plikten att lära sina barn 

om konflikten mellan ryssar och tjetjener och viktigast av allt förklara orsaken bakom 

miljontals oskyldiga dödsoffer.  

 

I sin berättelse om relationen mellan Ryssland och Tjetjenien går Alex tillbaka till 

Tsarryssland där konflikten har sina rötter. 

 

Relationen mellan Ryssland och Tjetjenien börjar från det ryska imperiet. Allt började med 

att Ivan Grozny blev den första härskaren och tsaren över hela Ryssland. Då imperiet 

strävade efter öka sina gränser ännu mer och bli ännu större makt började kontrollen över 

vanliga människor bli strikt. Folket ville inte kontrolleras och som motstånd flydde de till 

Kaukasien som då ansågs vara paradis där människor levde fritt. För att återvända folket 

hem gav tsaren en order att attackera Kaukasien. Målet var att visa vem som bestämmer och 

ha allt under sitt imperium.  

 

Alex poängterar vikten av Tsarryssland som hade en avgörande roll i hur konflikten 

utvecklades. I hans berättelse framstår Ivan Groznys makthunger en viktig faktor som 
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orsakade till att relationen mellan två granländer fick en sådan karaktär. I alla tider har 

Ryssland haft viljan att öka sin makt över de regioner som är geografiskt närmast och har 

naturresurser som kan maximera vinst. Dock under det ryska imperiet var det viktigaste målet 

att utöka sitt territorium och därmed härska över ett stort land, vilket i sin tur skulle leda till 

makt. 

Vidare berättar Alex att även om Tsarryssland idag inte existerar i det verkliga livet utför 

Ryssland fortfarande en politik som har sina rötter i ett tsariskt tänkande. Som någon slags 

tradition fortsätter idag landet att agera som ett imperium. Hela folket tillsammans med 

ledande aktörer i regeringen är förenade idag för just kampen om att expandera landets 

gränser. Territorium är nyckeln till makt. 

 

Territorium har alltid varit viktigast för Ryssland. Det handlar så klart inte om vilket 

territorium som helst för man vill helst ha ett område som kan vara vinstgivande, men allt 

eftersom ett territorium är något som inte kan reduceras eller förbrukas helt som exempelvis 

naturresurser strävar Ryssland att expandera sina gränser.  

 

Som bekräftelse för Ryssland eviga vilja att utöka sina gränser och härska över de områden 

som är närmast landet är bildandet av Sovjetunionen. Ryssland hade möjligheten till ett 

territorium som hade varit önskevärt väldigt länge. Målet var just att ha kontroll över 

områdena och därmed utöka sin makt. 

 

För Ryssland är ett territorium lika med makt. Förlorar landet en del av sitt territorium kan 

det resultera att det förlorar sim position som global makt.  

 

Alex berättar om att Rysslands främsta rädsla är att bli mindre som en global aktör. Idag 

har landet mer eller mindre en dominerande roll i det som händer i världen tack vare sitt 

enorma territorium med flera olika folkslag. En splittring skulle innebära kollaps för hela 

federationen dels för att ekonomin skulle försämras då splittringen skulle leda till reducering 

av de naturresurser som ger vinst samt att landet skulle bli av med sin ledande roll i 

världspolitiken.  

 

I Alex berättelse om orsakerna till kriget då han själv har varit närvarande i kriget samt 

förhandlingarna för att förbättra situationen mellan länderna framstår territorium som den 
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huvudsakliga förklaringen bakom konflikten. Ledande aktörer som var aktuella under krigets 

första utbrott Boris Yeltsin och Dzhokar Dudayev har inte haft någon avgörande roll i 

konfliktens uppkomst eller vidare utveckling. Dzhokar Dudayev ansågs vara den person som 

förenade det tjetjenska folket och gav de hopp om att inte ge upp sitt land. Boris Yeltsin i sin 

tur råkade bara vara president vid det tillfället, dock hade han inte någon större påverkan på 

konflikten. Missuppfattningar bland dessa två ledare har funnits i den utsträckning att de har 

ständigt varit i krig med varandra men att om missuppfattningar skulle kunna leda till krigets 

utbrott är något som enligt Alex inte kan vara orsaken.  

 

Dudayev har haft en roll på det sättet att han gav styrka och viljan att kämpa till det sista, 

men Yeltsin däremot hade ingen större påverkan än att bara sitta och följa traditionen för att 

inte bli utpekad av allmänheten.  

 

Det gällde bara att följa traditionen som Tsarryssland hade börjat med. Att utöka det som 

är permanent dvs. territorium, vilket i sin tur var nyckeln till makt. Tsaren och de aktörer som 

hade möjlighet att härska över Ryssland visste om att landet hade ett perfekt läge i 

världskartan och för att dominera mer och behålla sin status som en global aktör var det 

viktigt att expanderas. Samtidigt är landet omringad av små republiker och länder som 

Ryssland har kapaciteten att lägga sin hand på.  

 

Självständighet för tjetjener skulle innebära självständighet även för de andra republikerna 

som Kabardinien- Balkarien, Ingusjetien osv.. Dessa skulle följa våra spår. 

 

Tanken att andra republiker skulle kunna resa sig upp och följa tjetjenernas spår var 

skrämmande för Ryssland då det kunde resultera kollaps för hela federationen och minskning 

av landets territorium. Än idag har ryssar svårt att acceptera tanken att Sovjet inte finns och 

att landet har blivit mindre i och med länder som Armenien, Georgien fick självständighet. 

Att ge självständighet till ännu ett område skulle leda till inbördeskrig där alla republiker 

skulle vilja ha självständighet. Valet att lansera en attack var lämpligast då ryssarna hellre 

ville starta ett krig med hjälp av vilket de kunde förmedla de andra republikerna om vem som 

har makten än att låta tjetjener kämpa och förenas med andra republiker som sedan skulle 

kunna leda till inbördeskrig. Målet blev att med hjälp av detta krig få andra republiker att 

förstå vem som har makten.  
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Resurser som olja är inte tillräcklig anledning till att starta ett krig. Dels på grund av att 

oljeresurserna inte är så omfattande samtidigt som ryssarna har redan tagit all olja som 

finns. 

 

Enligt Alex ligger rötterna till konflikten i tsariska tänkandet och inte i viljan att ha 

kontroll över oljeresurserna. Resurserna har så pass begränsat kapacitet att det inte kan 

framstå som en huvud anledning samtidigt som ryssarna hade redan kontroll över oljan med 

hjälp av tjetjenska marionetter som hade sedan länge tillbaka gått över till den ryska sidan. 

Ryssland är än idag ett imperium och vikten av att öka sitt territorium då det är någonting 

permanent är av stor vikt för landet. Samtidigt är territorium nyckeln till makt då 

alliansbildning med andra folk och republiker inom samma territorium leder till att landet inte 

svävar i ostabilitet och kan garantera sin egen överlevnad. Gällande politiska aktörer hävdar 

Alex att dessa inte har haft någon större påverkan i krigets utbrott då missuppfattningar bland 

ledarna tillhörande till bägge länderna har funnits alltid men kriget har främst handlat om 

tradition som måste följas. Det ryska imperiet måste ha kvar sin ledande ställning för att 

fortsätta uppmärksammas av världen och utöva sin makt. 

 

 

4.2.2 Deltagare 2-Boris 

 

Boris är född och uppvuxen i Grozny men är idag bosatt i Sverige på grund av politiska 

skäl. Han tillhör till en av de mest kända tjetjenska klanen i Grozny och har varit aktivt 

deltagande både under första kriget samt i fortsättningsfasen.  

 

Varför deporterade Stalin tjetjener? Åt resurser och allt annat kunde han komma åt 

även om tjetjener blev kvar i regionen, men inte territoriet, den svagaste punkten för 

alla tjetjener. Det var anledningen till att han deporterade tjetjener för att kunna ta 

över regionen. 

 

Boris berättelse börjar med historien om Stalins hemliga deportation. Han påstår att 

anledningen till deportationen var att komma åt det tjetjenska territoriet. 
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Territorium har alltid varit viktigt för ryssar och tjetjener. I århundraden har konflikter 

pågått på grund av Rysslands vilja att utöka sitt territorium och Tjetjeniens vilja att 

bevara det. Kampen om Grozny år 1994 var resultatet av ländernas vilja att bevara 

sina territorier. 

 

I Boris berättelse framstår territorium som en viktig faktor. Han ger en bild av konflikten 

där han inte pekar ut någon skyldig fastän han är emot den ryska politiken. Enligt honom ter 

det sig naturlig att Ryssland kämpar för sitt territorium. Ifall landet inte agerar utifrån ett 

sådant tänkande kommer hela federationen splittras. Det handlar om att det finns fler 

republiker som befinner sig i samma sits som Tjetjenien och självständighet till en av 

republikerna skulle innebära kollaps för federationen.  

 

Fastän andra republiker inte var direkt närvarande i kriget var de ändå som stöd för 

tjetjener. Tjetjenernas kamp om att bli oberoende av Ryssland var deras kamp. Folk 

visste att i fall Tjetjenien skulle lyckas att bli av med ryssarnas dominans skulle det 

öppna dörrar för andra republiker att kämpa för självständighet.   

 

Enligt Boris är det en mardröm för Ryssland då landet idag har en dominerande position i 

världen på grund av sitt stora territorium och i fall Tjetjenien får självständighet och andra 

republiker följer deras spår, vilket med stor sannolikhet kan hända, kommer landet bli av med 

sin ställning i världspolitiken. Territorium leder till alliansbildning, vilket är nödvändigt för 

att ett land ska ha goda förutsättningar för att dominera och vara stabil. Ryssland har idag 

alliansbildning med republiker som Tjetjenien, Ingusjetien osv. i fall en av republikerna får 

självständighet kommer andra följa samma spår vilket kan orsaka att alliansbildningen 

kollapsar och leder till ostabilitet.  Ett land i ett ostabilt läge har mindre makt och därmed 

förlorar sin position som en viktig aktör i världspolitiken. Gällande i vilken utsträckning 

naturresurserna kunde ha orsakat kriget berättar Boris följande: 

 

Oljeledningarna som går längs republiken är viktiga för både Ryssland och Tjetjenien. 

Detta handlar ju om ekonomin. Dock är det ingen direkt orsak till krigets utbrott den 

11:e december. Ryssland har grannländer som exempelvis Kazakstan som har större 

kapacitet gällande oljan och i fall kriget handlar om ekonomi och förstärkning av 
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kontroll över oljan runt om landet kunde Ryssland koncentrera sig mer på större vinster 

än bara en liten del. 

 

I Boris berättelse framstår att oljeresurserna och naturresurser överhuvudtaget är något som 

är av stor vikt för alla länder, men att dessa kan orsaka en oändlig konflikt och därmed krig är 

inte realistiskt då kapaciteten är så begränsat. Ifall Ryssland hade intresse endast för den 

ekonomiska faktorn kunde det kämpa för att ta över oljeledningarna som går längs Kazakstan 

då kapaciteten där är omfattande. Boris hävdar även att ryssar sedan länge tillbaka har tagit 

slut på de naturresurser som tillhörde till det tjetjenska folket. Oljan förbrukades mestadels av 

ryssar, bland annat med hjälp av tjetjener som var landsförrädare och gick över till den ryska 

sidan.  

 

Den ekonomiska aspekten har ingen stor vikt för Rysslands agerande gentemot 

Tjetjenien. Ett sådant stort land har ett brett urval av källor som kan stärka ekonomin i 

större utsträckning. Ett krig är inte effektivt sätt för att komma åt dessa resurser då det 

finns gott om ledande aktörer i republikerna som styrs av Ryssland och kan garantera 

ryssarnas kontroll över oljan. 

 

Enligt Boris är det varken lönsamt eller effektivt för Ryssland att starta ett krig på grund 

av ekonomiska intressen. Vidare berättar han även att inte heller ledande aktörer har haft 

någon större roll i krigets utbrott. Till en viss del kan man konstatera att missuppfattningar 

har funnits bland de ledande aktörerna i Tjetjenien och Ryssland. Med missuppfattningar 

menar Boris att de ledande aktörerna möjligtvis överdrev om motståndares fientlighet och 

dess kapacitet att förkrossa en.  

 

Ryssland inrikes situation var i ett ostabilt läge samma år som kriget började. Tjetjener 

hade redan utfört en massa terrordåd runt om i landet, vilket skrämde befolkningen i 

Ryssland. Yeltsins missuppfattningar av tjetjenernas nästa steg ledde till hans 

godkännande till kriget. 

 

Enligt Boris missuppfattade Yeltsin tjetjenernas nästa steg och därför godkände han de 

militära styrkornas attack mot Grozny. Tjetjener i sin tur var väl medvetna om 

nationalisternas agerande och hur det skulle påverka ryssarnas nästa steg. Det var 
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anledningen till att Dzhokar Dudayev med hjälp av den lokala befolkningen förstärkte 

republikens militära kapacitet som förvånade ryssarna. Missuppfattningar bland ledarna 

och staterna emellan har alltid funnits men dessa har inte haft någon direkt påverkan på 

krigets orsaker. Rysslands president har inte den makten för att agera utifrån det som skulle 

gynna bara han utan hans plikt är att följa samma spår som de tidigare härskarna, nämligen 

att öka landets territorium för att inte splittras och därmed bevara sin position i 

världspolitikens spets. Inte heller är det ekonomiska intresset så pass omfattande som kan 

resultera ett krig som fick sitt första utbrott år 1994 och fortsätter än idag.  

 

Ryssland är territorium hungrig eftersom det är nyckeln till stabilitet och makt. Då 

territorium är något som finns för evigt garanterar det evig makt och stabil position i 

politikens värld. 

 

Boris är fast besluten om att kriget har sina rötter i Rysslands vilja att bevara sitt 

territorium för att inte splittras som federation då splittringen och kollapsen av alliansbildning 

kunde resultera mindre makt.  

 

4.2.3 Deltagare 3-Sasha 

 

Sasha är född och uppvuxen i Rysslands huvudstad Moskva. Han har även haft 

möjligheten att leva i Grozny och med ett aktivt deltagande medverka i kriget. Grozny blev 

den sista staden innan Sasha bosatte sig i Sverige. Idag bor han i Uppsala och deltar aktivt i att 

utveckla den ryska föreningen i Sverige.  

 

Relationen mellan Ryssland och Tjetjenien har en lång historia bakom sig med olika 

stadium. Men att utgå från den historien för att tittat på eventuella orsaker till kriget 

som bröt ut år 1994 är något som inte är rätt då i alla stadier har orsakerna varierat.  

 

Sasha berättar om konflikten där han inte ger en enda förklaring till orsaken till hela 

konflikten. Han menar att orsakerna har varierat väldigt stort i och med de olika politiska 

aktörer som har varit inblandade. Samtidigt nationens intresse i alla stadier varierat. Under 

Tsarryssland var territorium en viktig aspekt då det gav en förutsättning för ett stabilt 

imperium som kunde härska över hela världen. Det är viktigt att ta hänsyn till att det handlade 
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endast om territorium. Stalins hemliga deportation däremot handlade om strävan efter makt 

och inflytande för att skrämma internationella aktörer samtidigt förstärka den maktställning 

som Ryssland redan hade skaffat. Krigets utbrott år 1994 enligt Sasha har inte samma grunder 

som under Tsarryssland och Stalins deportation. Århundraden har gått sedan dess och tiderna 

har ändrats, vilket automatiskt innebär att människors strävar efter saker och ting har också 

gått genom total förändring.  

 

Faktumet är att det tsariska tänkandet är fortfarande kvar i aktörernas tänkande och 

utförandet av rysk politik. Det är något som finns kvar i varenda ryss. Men ledande 

aktörernas preferenser går alltid före traditionerna och utförandet av all slags politik 

görs utifrån det aktörerna anser vara mest gynnsamt för just det tillfället. 

 

Här framstår tydligt att ledande aktörernas påverkan är omfattande i krigets utbrott. Sasha 

påstår att det första kriget brott ut på grund av ledande aktörernas strävan efter mer makt. I 

fallet med Boris Yeltsin skulle attacken på Grozny garantera hans seger inför nästa val. Att 

vara kvar som president var den makt hans strävade efter. Makten i sin tur kunde resultera 

ekonomiskt välstånd eftersom med hjälp av kriget kunde han komma åt det som var gynnsamt 

för både landet och honom. Målet var att komma åt de tjetjenska oljeledningarna.  

 

All politik i världen idag handlar om makt och ekonomiska intressen. Har du makt kan 

du komma åt dessa intressen och få ännu mer makt.  Krigets utbrott handlar om Yeltsins 

vilja att vara kvar vid makten, behålla sin status i den ryska politiken och därmed visa 

vem som bestämmer över imperiet.  

 

Sashas berättelse ger en ny syn på orsakerna där han även poängterar vikten av Rysslands 

ekonomiska situation som befann sig i ett fruktansvärt läge. Anledningen till det var Boris 

Yeltsins utförda politik. För att förbättra ekonomin i landet var det viktigt att realisera 

ekonomiska intressen som hade lockat de ledande aktörerna väldigt länge. I motsatta fall 

skulle Yeltsin pekas ut av allmänheten och för evigt förlora sin status i landet. Det handlade 

om att förbättra landets ekonomiska situation i tjetjenernas bekostnad för att inte bli utpekad.  

 

Samtidigt handlade det även om hans egna intressen för oljan. Bortse från att det skulle 

förbättra landets ekonomi skulle det även förbättra hans välstånd och därmed ge honom 
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mer makt. Det handlade således om kapitalisternas kamp för oljan i bägge länderna. I 

Ryssland var det Yeltsin och hans lednings vilja tillsammans med oligarkerna och i 

Tjetjenien Dzhokar Dudayevs och andra dominerande aktörernas vilja att ta över något 

som var så pass vinstgivande.   

 

Gällande territorium anser Sasha att den inte är en huvudorsak till krigets utbrott utan den 

var grunden till konfliktens början. Att självständig Tjetjenien skulle innebära kollaps för 

federationen då landet skulle förlora en del av sitt territorium är inte realistisk. Detta är 

eftersom Ryssland har så pass stark ställning att det skulle krävas väldigt mycket för att 

splittra landet.  

 

Att Tjetjeniens självständighet skulle innebära andra republikernas strävan efter 

självständighet är ett faktum, men vi får inte glömma att andra republiker inte är 

Tjetjenien och dess befolkning är inte tjetjener. Dels är sannolikheten väldigt liten att 

dessa länder skulle kämpa så pass länge som tjetjener har gjort samtidigt som dessa 

republiker inte skulle klara sig utan Rysslands stöd.  

 

Här berättar Sasha om att en splittring av federationen som skulle kunna resulteras i fall 

Tjetjenien fick självständighet är något som med stor sannolikhet uteslutet. Detta på grund av 

att andra republiker är beroende av Ryssland. Väldigt många faktorer säger emot att 

republikerna skulle klara sig utan Ryssland som dominerande makt. Tjetjenien däremot var 

redo för att betraktas som ett självständigt land i och med kampen som hade pågått så länge. 

Man kan dra slutsatsen att sannolikheten är väldigt liten att andra republiker skulle följa 

Tjetjeniens spår och därmed resultera kollaps av federationen i form av minskning av 

territorium. Uttalanden om att bevara landets integritet samt territorium är något som har 

målet att lura lokala befolkningen. Bakom dessa uttalanden finns aktörer som realiserar 

krigets utbrott och där deras preferenser styr landets politiska handlande. Politiska aktörer från 

bägge sidorna är således orsaken bakom krigets utbrott. Dessa aktörer driver fram sin politik i 

syfte att komma åt sina intressen vilket leder till att länderna kommer i konflikt med varandra. 

Dessa intressen i sin tur handlar om att ha kontroll över det som ger vinst, i det här fallet den 

tjetjenska oljan.  

 



30 

 

4.2.4 Deltagare 4-Denis 

 

Denis är en f.d. krigsdeltagare som är född och uppvuxen i norra Ryssland. Idag är han 

bosatt i Moskva. Han har varit deltagande under första kriget och har haft möjligheten att vara 

vid krigszonen. Allt eftersom Denis har varit deltagande i båda krigen fanns det mycket 

jämförelser i berättelsen. Liksom Sasha är Denis av uppfattningen om att i olika stadier har 

orsakerna till kriget varierat. Dock har det aldrig varit konflikt folket emellan då dessa har 

bott tillsammans under århundraden. 

 

Konflikten har pågått väldigt länge men det är viktigt att inte glömma att Tjetjenien är 

trots allt en del av Ryssland. Jag menar att befolkning inte har haft några som helst 

problem att leva tillsammans inom samma federation. 

 

I sin berättelse Denis uppmärksammar det faktum att ryssar och tjetjener har under 

århundraden levt fridfullt inom samma region. Trots Stalins deportation som blev grunden till 

tjetjenernas ilska för ryssar och deras utförda politik fortsatte de leva i samma region utan 

konflikter. Ett bevis är att det finns got om ryssar som är bosatta i Tjetjenien.  

Denis utvecklar sin berättelse genom att förklara att territorium inte var orsaken till krigets 

utbrott år 1994. Han påstår att tiden har en avgörande roll i vad som orsakar konflikter. I fallet 

med Rysslands attack är det viktigt att uppmärksamma vikten av naturresurser. 

 

Ryssland befann sig i ett stabilt läge gällande territorium. Dess ställning i världskartan 

var så pass stabil och maktfull att oroligheterna om att bli av med territoriet var inte 

rimliga. Trots att det finns gott om republiker som skulle vilja följa tjetjenernas spår var 

det ändå omöjligt då väldigt få skulle våga gå emot landet och främst de politiska 

aktörerna.  

 

Redan från år 1990 och kanske tidigare uppmärksammades det faktum att det fanns 

oljeledningar som gick längst den tjetjenska republiken. Tjetjenska och ryska politiska 

aktörer visste sedan tidigare att oljan var viktig och att det var nödvändigt att ha 

kontroll över den. Efter långa strider aktörerna emellan var det viktigt att visa vem som 

har kontroll över oljan. Tjetjenien hade andra resurser men oljan framstod som den 

mest vinstgivande, något som hela världen började bli besatt av. 
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Denis förklarar det faktum att oljan började sedan år 1990 dominera politiska aktörernas 

handlande och planering. Politiska aktörer i sin tur fick stöd av ryska och tjetjenska oligarker. 

Det var således kamp om oljan mellan två maktfulla grupper.  

 

Oljan var den produktionsmedel som hade lockat väldigt många runt om regionen. 

Målet var att ha kontroll över den, lägga en stadig hand på den så att ingen vågar 

komma åt. Trots allt handlar det om något som ger otroliga vinster och den som skulle 

ha kontroll över den skulle ha kontroll över allt annat. Det var anledningen till att 

Ryssland aldrig gav Tjetjenien ekonomiskt självständighet dock fick tjetjener vara 

politiskt självständiga.   

 

Enligt Denis är ekonomi den faktorn som skulle ge Ryssland makt. Kontrollen över 

produktionsmedel som olja är något som är av betydande vikt för både Ryssland och 

Tjetjenien. Det är just med hjälp av kontrollen över oljan som man kan få mer makt vilket var 

i det här fallet.  

 

Både de ledande aktörerna i Ryssland och Tjetjenien utförde en politik som var baserad 

på ekonomiska grunder. Målet var att komma åt något som kunde gynna de ekonomiska 

intressen som den dominerande klassen hade. Som följd till detta uppstod ett våldsamt 

krig som främst drabbade den oskyldiga befolkningen.  

 

I sin berättelse uppmärksammade Denis oljan betydelse för de dominerande aktörerna i 

bägge länderna. Han påstår att viljan att ha kontroll över oljan och därmed hela regionens 

naturresurser orsakade krigets utbrott. Det handlade således om de dominerande klassernas 

strävan efter att ha kontroll över produktionsmedlen, vilket skulle ge makt. Gällande 

territorium påstår Denis att det är viktigt för Ryssland och hela federationen att bevara sina 

gränser, men det kunde Ryssland göra utan att behöva utföra en attack som kostade en hel 

del samtidigt som den medförde katastrofala konsekvenser för befolkningen i bägge 

länderna.  

 

Vi från den ryska sidan var väldigt dåligt förberedda jämfört med de tjetjenska 

trupperna. Om det handlade om att bevara territoriet skulle de ryska soldaterna vara i 
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bättre skick och kämpa för landets integritet. Dock så var inte fallet då det gällde bara 

att utföra attacken, skrämma tjetjener och därmed bevisa ännu en gång att Rysslands 

dominerande klasser är de som ska ha kontroll över Tjetjeniens ekonomi dvs. oljan. 

 

Gällande de enskilda politiska aktörerna och hur pass stor påverkan de hade på 

konfliktens utbrott är något som Denis inte lägger stor fokus på då enligt hans berättelse 

handlade kriget om kontrollen över den tjetjenska oljan. 

 

5. Slutsats 
 

Som inledningsvis nämndes var syftet med uppsatsen att öka förståelsen för orsakerna till 

det första kriget mellan Ryssland och Tjetjenien genom att från en narrativ synvinkel studera 

krigsdeltagarnas berättelser om detta krig, utan att dra generella slutsatser. En narrativ studie 

ser berättelsen som källa till kunskap. Användningen av denna metod i denna studie innebär 

att jag inte söker efter en enda sanning dvs. en enda tolkning av ett sådant komplext fenomen 

utan har istället till syfte att öka förståelsen för krigets orsaker. Studiet utfördes genom att 

tolka respondenternas berättelser med utgångspunkt i ett teoretiskt ramverk om realism/ 

geopolitik, marxism samt liberalism och därmed undersöka i vilken utsträckning dessa teorier 

återfinns i krigsdeltagarnas berättelser om kriget.  

För att sammanfatta krigsdeltagarnas berättelse och därmed den kunskap som denna studie 

har kommit fram till presenteras nedan en sammanfattande tabell, som har till syfte att 

tydliggöra i vilken utsträckning teorierna om krig återfinns i krigsdeltagarnas berättelser om 

kriget. Med hjälp av denna tabell presenteras den slutsats som studien har kommit fram till 

utifrån frågeställningarna.   
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Sammanfattande tabell 

 

 

Deltagare 

 

Realism/Geopolitik Liberalism Marxism 

Deltagare 1-Alex 

Deltagare 2-Boris 

Deltagare 3-Sasha 

Deltagare 4-Denis 

Hög frekvens 

Hög frekvens 

Låg frekvens 

Låg frekvens 

Lågfrekvens 

Mellan frekvens 

Hög frekvens 

Låg frekvens 

Låg frekvens 

Låg frekvens 

Mellan frekvens 

Hög frekvens 

 

 

 

Som det framstår i tabellen ovan de två första deltagarna, Alex och Boris, som 

representerar den tjetjenska sidan, är eniga om att grunden till krigets utbrott mellan Ryssland 

och Tjetjenien är den geopolitiska intressen dvs. vikten att bevara det ryska territoriet. I 

deltagarnas berättelser framstår att Ryssland sedan tiden då ryska imperiet bildades strävade 

efter att expandera sina gränser och därmed öka sin makt i världspolitiken. En förutsättning 

till det var att se till att bevara federationen, vilket med stor sannolikhet skulle splittras ifall 

tjetjener skulle få självständighet. Detta på grund av att andra republiker som strävade också 

efter att bli oberoende av Ryssland skulle följa Tjetjeniens spår. Då Ryssland hade 

alliansbildning med dessa republiker skulle självständigheten leda till att alliansen skulle 

splittras, vilket i sin tur skulle resultera ostabilitet. Territoriet var grunden till alliansbildning 

som i sin tur kunde leda till makt. I fall Ryssland ger Tjetjenien självständighet och blir av 

med det territoriet kan det resultera att andra republiker följer Tjetjeniens spår, får 

självständighet och därmed resulterar en splittring av alliansen. I fall alliansen splittras kan 

det medföra katastrofala konsekvenser för Ryssland eftersom det är tack vare dessa republiker 

landet har en mäktig position och betraktas som global makt.  

Samtidigt ser Ryssland ett territorium som nyckeln till makt eftersom territorium är 

någonting permanent. Det handlar således om det tsariska tänkandet att bevara sitt territorium 

och även utöka om det finns möjlighet. Det tsariska tänkandet styr landet, aktörerna samt den 

politik som utförs gentemot Tjetjenien.  



34 

 

Utifrån Alex och Boris berättelser om hur de själva ser på orsakerna till konflikten kan 

man konstatera att dessa återspeglas i realismens och geopolitikens förklaringar av krig.  

Varje nation har intresset att öka sin makt vilket görs med hjälp av att expandera nationens 

gränser. Territorium är oftast relaterad till makt i form av inflytande och stark ekonomi, vilket 

leder till balans. Det är anledningen till att ett territorium är av stor vikt i fallet med Rysslands 

attack mot Tjetjenien. Ett territorium med bra position leder till makt och eftersom det 

internationella systemet är anarkiskt agerade Ryssland i grundval av egenintresse och försökte 

upprätthålla sin stat genom att göra ett angrepp.  

Det är viktigt att notera Boris berättelse om missuppfattningar bland aktörerna, vilket kan 

återspeglas i en av liberalismens många förklaringar av krig. Missuppfattningarna fanns bland 

ledarna där bägge ländernas ledande aktörer överdrev om motståndarens fientlighet, som 

ledde till att Ryssland utförde en attack. I fallet med detta krig ledde missuppfattningar bland 

ledarna till att Yeltsin gav sitt godkännande till kriget. Utifrån Liberalismen förklaring kan 

man konstatera att Yeltsin överdrev om tjetjenernas, främst Dzhokar Dudayevs fientlighet och 

därför utförde en attack.  

Gällande den ekonomiska faktorn dvs. oljan som återspeglas i marxismens förklaring av 

krig påstår Alex och Boris att kapaciteten var begränsat. Deltagarna är eniga om att Ryssland 

sedan länge tillbaka har haft kontroll över oljan och förbrukat den. Samtidigt fanns det 

mäktiga tjetjener som hade gått över Rysslands sida och hade fått order från ryssar att 

kontrollera oljeresurserna. I ett sådant fall fanns det inget behov att attackera republiken för 

att komma åt oljan. 

Tabellens två sista deltagare, Sasha och Denis som representerar den ryska sidan, har 

tämligen olika uppfattningar om grunden till krigets utbrott. Sasha är fast besluten om att 

politiska aktörerna hade omfattande roll i krigets utbrott medan Denis poängterar vikten av 

naturresurserna dvs. oljan.  

I Sashas berättelse framstår att de politiska aktörerna i det här fallet Rysslands president 

Boris Yeltsin hade en avgörande roll i krigets utbrott. Han prioriterade att fullfölja sina egna 

önskemål och tillfredställelse. Önskemålet var att segra inför nästa presidentval och för att 

lyckas med det var han tvungen att attackera Grozny och med framgång utgöra en militär 

operation som i sin tur skulle förbättra landets ekonomi i oljans bekostnad. Han drev fram sitt 

intresse som sedan ledde till konflikt. Målet var att inte pekas ut av allmänheten och förlora 

sin status, vilket han skulle göra ifall han inte utförde attacken mot Tjetjenien. Det var viktigt 
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att dra bort folkets uppmärksamhet från det han hade gjort fel och istället uppmärksamma 

kriget.  

Utifrån Sashas berättelse om hur han själv ser på orsaken till kriget mellan Ryssland och 

Tjetjenien kan man konstatera att orsaken återspeglas i liberalismens förklaring av krig. När 

individer fritt driver fram sina intressen för att fullfölja sina egna önskemål leder det till att 

konflikt kan uppstå vilket gjorde i fallet med Ryssland och Tjetjenien.  

I Denis förklaring om kriget framstår ekonomiska intressen som grunden till krigets 

utbrott. Det är något som Sasha också håller med om. Med ekonomiska intressen menas oljan 

som är den viktigaste produktionsmedel och som återspeglas i marxismens förklaring av krig. 

Produktionsmedlen är således viktiga då den som dominerar produktionsmedlen dominerar 

även staten. Enligt marxismen klassfördelningen orsakar konflikt. Kapitalisterna som strävar 

alltid efter att maximera sin nytta leder till spänning gentemot arbetsklassen, vilket leder till 

konflikt. I fallet med Ryssland påstår både Sasha och Denis att behovet att säkra 

oljeresurserna orsakade till att kriget bröt ut. Oljan framstod som den mest vinstgivande och 

oligarkerna tillsammans med de ledande aktörerna, vilka var den kapitalistiska klassen utförde 

en politik som var baserad på ekonomiska grunder.  

Gällande de geopolitiska intressen som har stark anknytning till makt påstår Sasha och 

Denis att det inte är tillräcklig orsak till att starta ett krig. Anledningen till det är att Ryssland 

befinner sig i ett stabilt läge där ingenting kan minska landets territorium. En splittring av 

federationen eller alliansbildningen skulle inte uppstå då ingen annan republik skulle våga 

eller ha förmågan att gå emot Ryssland och vilja vara oberoende. Territoriet och 

alliansbildningen som leder till makt återspeglas i sin tur i realismens och geopolitikens 

förklaringar av krig.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de tjetjenska krigsdeltagarna är mer eller 

mindre eniga om att geopolitiska och realistiska förklaringar av krigets orsaker ligger till 

grund för kriget mellan Ryssland och Tjetjenien. Med ledande aktörernas missuppfattningar 

om varandras fientlighet som en anledning lanserade Ryssland en attack mot Tjetjenien. 

Orsaken bakom attacken var att bevara Rysslands territorium och därmed vara kvar som en 

global makt i världspolitiken.  

De ryska krigsdeltagarna däremot förnekar det faktum att geopolitiska och realistiska 

förklaringar av krigets orsaker ligger till grund för kriget mellan Ryssland och Tjetjenien. Vad 

som har orsakat krigets utbrott har med ekonomiska intressen att göra dvs. en grupp ledande 

aktörernas vilja att maximera sina vinster genom att ha kontroll över produktionsmedlen dvs. 
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oljan. Även de ledande aktörernas påverkan på kriget anses vara omfattande då Rysslands 

president hade målet att fullfölja sina önskemål om att vara kvar vid makten, vilket 

resulterade att han godkände kriget.  

Resultatet visar att de tjetjenska krigsdeltagarna är mer eller mindre eniga om att 

geopolitiska intressen i stor utsträckning ligger till grund för kriget. De ryska krigsdeltagarna 

däremot är eniga om att ekonomiska intressen och politiska aktörerna ligger till grund för 

krigets utbrott. Denna studie bidrar till en ökad förståelse för krigets orsaker då med hjälp av 

krigsdeltagarnas berättelser vi kan se i vilken utsträckning teoriernas förklaringar av krig 

återfinns i deras narrativ. Detta ger en ny syn på orsakerna till konflikten. Vi ser således en 

tydlig skillnad mellan de ryska och de tjetjenska krigsdeltagarnas sätt att se på orsakerna till 

kriget. Det väcks tankar om anledningen bakom skillnaden mellan de ryska och tjetjenska 

krigsdeltagarnas sätt att se på orsakerna. Något som kan vara förslag till vidare forskning.  

 

5.1 Förslag till vidare forskning 

 

Det kan konstateras att denna studie ökade förståelsen för orsakerna till det första kriget 

mellan Ryssland och Tjetjenien. Dock visade resultatet att det finns tydlig skillnad mellan 

ryska och tjetjenska krigsdeltagarnas sätt att se på orsakerna. Det vore intressant att utföra 

samma forskning men med ett större urval av respondenter och därefter se om resultatet skulle 

visa samma skillnad mellan respondenternas sätt att se på orsakerna. Ett annat förslag till 

fortsatt forskning kan vara att med hjälp av narrativ metod forska om anledningen bakom 

denna tydliga skillnad och därmed öka förståelsen för kriget ännu mer. 
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Bilaga 

 

Intervjuguide  

Berätta lite om dig?  

Berätta om relationen mellan Ryssland och Tjetjenien? 

I vilken utsträckning tycker du att politiska aktörer har haft påverkan på krigets 

utbrott? 

I vilken utsträckning har missuppfattningar bland ledarna påverkat krigets utbrott? 

Hur viktiga är Tjetjeniens naturresurser för Ryssland? 

I vilken utsträckning har dessa naturresurser dvs. oljan påverkat krigets utbrott? 

Varför är den tjetjenska republikens territorium så viktigt för Ryssland? 

I vilken utsträckning har territoriet påverkat krigets utbrott? 

Av vilken anledning är ett territorium viktigt för Ryssland? 

Vilka var konsekvenserna om Tjetjenien skulle få självständighet? 

 

 

 


