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KRIGET I UKRAINA – ETT ”NYTT KRIG”? 
 
ABSTRACT: 
The war in Ukraine seems to stand out from other wars in the aspect of participants. It´s 
quite remarking that separatists who origins from a civil uprising, in a short time, can create 
a fully conventional army, with a hierarchical organization, advanced weapon systems and 
equipment. Can it be because of that the character of the war in Ukraine in whole is new?  
This paper makes an attempt to explain the war in Ukraine with Mary Kaldor's theory of 
"new wars". The problem that the paper aims to resolve is if the characteristics of the war in 
Ukraine can be explained through either Mary Kaldor’s theory of new wars or old wars.  
 
The result highlighted in this paper is that Mary Kaldor's theories of new and old wars do not 
help to explain the war in Ukraine. It does quite the opposite, the war in Ukraine becomes 
more difficult to analyze and explain. Why it is so can either be because of that the war in 
Ukraine in some cases are more complex than other wars or that Mary Kaldor's variables in 
the theories are not sufficiently distinct between old and new. For example, the theory of old 
wars can be traced back to wars during the 17th century, which gives the old wars theory a 
broad variety of wars. Wars that even, when compared to each other, is distinctively differ-
ent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord:  
Ukraina, krigets karaktär, nya krig, gamla krig, Mary Kaldor, krigsfilosofi, krigsteori,  
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1. Inledning  
 
Kriget i Ukraina har sin bakgrund i Euromajdan och protesterna i Kiev (22 november 
2013 – 23 februari 2014) mot den ryskvänliga regeringen under Janukovitj och korrupt-
ionen i landet. Den 23 februari avsattes Janukovitj och i samma veva startade konflikten 
på Krim och i östra Ukraina. Krimhalvön ockuperades under våren 2014 av uniforme-
rade väpnade styrkor. Det som är intressant är att dessa väpnade styrkor var välorgani-
serade, välutrustade och väl övade men de saknade uniformsbeteckningar och hade ing-
en utsagd tillhörighet. Kort efter att Krim ockuperats av dessa styrkor  annekterades 
Krim av Ryssland efter nyval i Krims parlament. 
 
Östra Ukraina, främst oblaten Donetsk och Luhansk, har starkt motsatt sig den nya re-
gimen och har själva utlyst omval. Omvalet ogiltigförklarades av den då sittande rege-
ringen i Kiev. Detta ledde till att motsättningarna i östra Ukraina eskalerade. Mer dras-
tiska åtgärder vidtogs, som att utnämna två nya folkrepubliker; Donetsk och Luhansk. 
Efter detta har konflikten trappats upp. Med regeringstrogna Ukrainare på ena sidan och 
separatister på den andra. De ryska separatisterna har i nuläget kontroll över större de-
larna av oblaten Luhansk och Donetsk. Detta enligt avtal om vapenvila.  
Konflikten i Ukraina är av värde och intresse att analysera då konflikten sker i vår sam-
tid och där två stora statsmakter, USA och Ryssland, är engagerade på varsin sida. 
 
Det som gör kriget i Ukraina intressant att studera är främst de stridande aktörerna. På 
separatistsidan finns det kvalificerad materiel och personal och de stridande aktörernas 
uppbyggnad och sätt att föra krig liknar mer konventionella styrkor än okonventionella. 
Det klassiska exemplet när en del av ett land bryter ut och förklarar sig självständigt så 
är det oftast irreguljära styrkor med okonventionella metoder, vilka är underlägsna i 
både antal och i materiel, men så är inte fallet i Ukraina. Separatisterna är i högsta grad 
välorganiserade och välutrustade. De är i vissa avseenden till och med tekniskt över-
lägsna den ukrainska regeringens styrkor. En annan aspekt som utmärker de stridande 
från andra krig är att ockupanterna på Krim saknade uniformsbeteckningar. Är då detta 
ett nytt fenomen? Kan Mary Kaldors teori om ”nya krig och gamla krig”  hjälpa oss att 
förstå och förklara kriget i Ukraina? 
 

1.1 Problemformulering 
 
Det finns en tydlig anomali i Ukraina som skiljer sig från andra krig. Anomalin härrörs 
till de stridande aktörerna, inte minst med bakgrund i Rysslands annektering av Krim. 
Där det var oklart varifrån ockupanterna kom och deras tillhörighet. Ockupanterna var 
uniformerade och väl utrustade, med avancerade vapensystem och materiel. Det som 
skiljde ockupanterna från tidigare krig var att de saknade uniformsbeteckningar och ut-
sagda mål. Med antagandet att ockupanterna var ryska militärer blir aspekten än mer 
intressant. Genom att göra detta kunde Ryssland undvika att förklara krig gentemot 
Ukraina. Ockupanterna kunde inte bevisas tillhöra Ryssland. Samma mönster går att se i 
östra Ukraina. Där en till synes oorganiserad folklig massa förklarar sig självständig från 
den ukrainska regeringen och utropar två folkrepubliker, Luhansk och Donetsk, som se-
dan slås ihop och bildar republiken Novorossyia. Det intressanta med detta är att denna 
till synes folkliga rörelse på något sätt blev militariserad, uniformerad och tungt beväp-
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nad. På kort tid lyckades de skapa en militärhierarki och organisation från ingenting. 
Där tillsynes okonventionella enheter började uppträda konventionellt.  
  Detta går tvärtemot tidigare uppror och inbördeskrig som världen tidigare 
sett. Där upprorsmakarna fått förlita sig på gerillakrigföring och skärmytslingar med 
små enheter för att uppnå framgång mot statliga konventionella enheter. Där de irregul-
jära styrkorna till antal och materiel är vida underlägsna. Men detta är inte fallet i 
Ukraina. Det intressant ligger häri varför denna avvikelse förekommer. Kan det vara så 
att denna nya företeelse finns för att kriget i Ukraina och dess karaktär till sin helhet är 
ett nytt krig? 
 

1.2 Syfte och frågeställning  
 
Syftet med uppsatsen är att försöka förklara kriget i Ukraina utefter Mary Kaldors teori 
om  ”new wars”. För att på så sätt utvisa ifall det kan förklaras som ett nytt eller gam-
malt krig, det i sin tur kommer att svara på problemformulering. Teorin bygger på att 
Mary Kaldor lyfter fram faktorer som definierar nya krig och jämför dessa mot vad hon 
anser är gamla krig.  
 
Frågeställningen blir således: 
 

- Kan kriget i Ukraina förklaras som gammalt eller nytt utefter Mary Kaldors teori 
om ”new wars”? 

 
För att kunna svara på frågeställningen bryts den ner till tre variabler som alla har sin 
utgångspunkt i teorin. Variablerna ligger sedan till grund för uppsatsens empiriska och 
analytiska del. Variablerna förklaras senare under kapitel ”3.2 Operationalisering”. Hur 
de skall analyseras, varför de är intressanta och vad som är gammalt och vad som är 
nytt.  
 
Variabler;  

- Aktörer  
- Politik/mål 
- Krigföring 

1.3 Tidigare forskning 
 
Eftersom att kriget i Ukraina är så pass nytt så är den vetenskapliga forskningen kring 
kriget begränsat. Bland de vetenskapliga artiklar som finns så ingår aspekter om nynaz-
ism i Ukraina, den politiska situationen, Rysslands agerande i kriget och korruption i 
Ukraina. En forskare som analyserar den politiska situationen är Sten Rynning i artikeln 
” The false promise of continental concert: Russia, the West and the necessary balance of 
power” så hävdar han att det finns en politisk obalans mellan öst och väst, att USA och 
EU inte har politiska medel för att handskas med Rysslands politik.1 Kopplat till Ukraina 
så menar Rynning att ” The centre of gravity of  
Russian policy is not Ukraine’s Donbass region, but the western institutions that  

                                                        
1 Rynning, Sten, The false promise of continental concert: Russia, the West and the nec-
essary balance of power , International Affairs, vol. 91, 2015 
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anchor Germany’s Westbindung policy and extend eastwards.”2 Alltså att kriget egentlig-
en inte handlar om Rysslands vilja att kontrollera östra Ukraina, istället är det en fråga 
om att Ryssland agerar för att motverka västvärldens inflytande österut mot Ryssland. 
Rynning menar också att Ryssland bedriver ”hybrid krigföring” i Ukraina.3 Det är en te-
ori som kan användas för att militärteoretiskt förklara kriget(krigföringen) i Ukraina. 
 Utöver detta så finns det tidigare forskning som berör Mary Kaldors teori. En som 
analyserar ”new wars” teorin är Tjitske Akkerman i artikeln ” New Wars, New Morality?” 
som publicerades i Acta Politica nr 44.1 2009. Akkerman kommer fram till att ”new 
wars” inte år så nytt som det låter, utan att det snarare är en fråga om vilket perspektiv 
som används för att analysera krigets karaktär.4 Colin M. Fleming gör i sin artikel New or 
Old Wars? Debating a Clausewitzian Future en ansats till att utröna om teorier om nya 
krig är nödvändiga för att förstå moderna krig. Hans resultat framhåller vikten utav att 
se moderna och framtida krig utefter både nya och gamla teorier om krig, att Clausewitz 
teorier om krig ger en grund att stå på och ”new wars” bidrar till att lyfta fram nya 
aspekter.5  Bart Schuurman gör också han en ansats att jämföra Clausewitz teorier om 
krig med nya krig i artikeln Clausewitz and the "New Wars" Scholars. Det Schuurman 
framhåller är att Calusewitz ”treenighet” är teoretiskt starkare än nya krig och att ”tree-
nigheten” är applicerbar även på moderna krig. Han menar att nya krig är svagare för att 
teorin försöker kategorisera krigets karaktär i tidsepoker.6  
 
Mitt bidrag gentemot forskningen som berör kriget i Ukraina är att försöka förklara kri-
gets karaktär utifrån ett bredare perspektiv, inte bara krigföringen. I debatten om nya 
krig bidrar min forskning till att antingen förstärka eller försvaga teorins relevans.  
 

1.4 Disposition  
 
I kapitel ”1. Inledning” så förklaras det bakomliggande problemet med problemformule-
ring samt syfte med frågeställning. I kapitlet diskuteras även material som används och 
möjliga avgränsningar. Materialet ligger sedan till grund för analysen och resultatet i 
kapitel ”4. Analys/Resultat”. 
 
I kapitel ”2. Teori” beskrivs teorin som används för att analysera kriget i Ukraina och 
som ska svara på frågeställningen. Teorin om nya och gamla krig beskrivs. I slutet av ka-
pitlet nämns kritik mot teorin.  
 
I kapitel ”3. Metod” diskuteras uppsatsens karaktär , i det här fallet en teorikonsume-
rande studie, frågeställningens operationalisering och hur det inhämtade materialiet 
analyseras.  
 
I kapitel ”4. Resultat/Empiri/Analys” behandlas och analyseras den inhämtade empirin. 
Variablerna som framkommer i operationaliseringen besvaras och ett slutresultat växer 

                                                        
2 Rynning, 2015 
3 Ibid.  
4 Tjitske Akkerman, New Wars, New Morality, Acta Politicia vol 44.1, 2009 
5 Fleming, M. Colin, New or Old Wars? Debating a Clausewitzian Future, Journal of Stra-
tegic Studies, Vol. 32, Iss. 2, 2009 
6 Schuurman, Bart, Clausewitz and the "New Wars" Scholars, Parameters 40.1, 2010 
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fram. Slutresultatet ligger sedan till grund för den efterföljande slutdiskussionen som 
presenteras i kapitel ”5. Avslutning”. 
 
I kapitel ”5. Avslutning” redogörs en kort sammanfattning, resultatet som framgick och 
metoden som användes diskuteras, förslag på fortsatt forskning presenteras och forsk-
ningens relevans kopplat till yrket diskuteras. 

2. Teori 
 
I följande kapitel kommer teorin som valts för att förklara och analysera kriget i Ukraina 
att representeras. Inledningsvis så introduceras teorin i sin helhet, därefter förklaras te-
orins variabler som ligger till grund för operationaliseringen som görs i kapitel ”3.2 Op-
erationalisering”. 

 

2.1 Mary Kaldor ”Nya Krig” 
 
Teorin som valts för att analysera och om möjligt förklara kriget i Ukraina är Mary Kal-
dors ”new wars”. Som härleds till hennes bok ”New and old wars: Organized violence in 
a global area”.  Teorin har valts för att den är tvådelad, teorin avhandlar både nya och 
gamla krig. Teorin är lämplig för att den exemplifieras och sätts i en kontext utav flera 
fallstudier. Den empiri som Kaldor själv använder för att pröva ”new wars” är tagen från 
krigen i Bosnien, Afghanistan och Irak.  
 
Mary Kaldor framhäver i sin teori ”nya krig” fyra övergripande aspekter som utmärker 
nya krig från gamla. Aspekterna är krigens aktörer, deras mål, krigförings metoder och 
dess finansiering.7 Det övergripande för aspekterna är att de bottnar i globalisering. 
Kaldor hävdar att globalisering är den övergripande nämnaren.  
Följande nämner Kaldor om globalisering; “New Wars are the wars of the era of globali-
sation. Typically, they take place in areas where authoritarian states have been greatly 
weakened as a consequence of opening up to the rest of the world. In such contexts, the 
distinction between state and non-state, public and private, external and internal, eco-
nomic and political, and even war and peace are breaking down. Moreover the break 
down of these binary distinctions is both a cause and a consequence of violence.”8 
  

2.1.1 Mål med nya krig 
 
Nya krigs mål är baserade på identitet snarare än geo-politiska eller ideologiska mål 
vilka är utmärkande för gamla krig.9 Med identitet menas politik som  bygger på etnici-

                                                        
7 Kaldor, Mary, New and old wars: Organized violence in a global era: Third edition, Stan-
ford University press, Stanford, California 2012 s. 7 
8 Kaldor, Mary, In Defence of New Wars, International Journal of Security and Develop-
ment, 2013 
9   Kaldor, 2012 s. 7 
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tet, klan tillhörlighet, religion eller språk.10 Det finns tidigare krig där identitet varit in-
blandat men under andra övergripande mål, vare sig de har varit statliga intressen eller 
samhällsförändrade idéer. De nya krigens identitets politik är bakåtsträvande och grun-
dar sig i nostalgi.11 Identitets politik förlitar sig på minnen och traditioner där annan po-
litik har fallerat i avsaknaden av framåtsträvande samhällsförändringar.12 Därav nostal-
gin, ”det var bättre förr”.    
 
Det är två aspekter inom identitets politiken som syftar mot globalisering; de är lokala 
och globala samt nationella och transnationella. 13 Detta menar Kaldor har sin grund i 
förbättrade kommunikations resurser, såsom internet, och enkelheten att resa, vilket 
ligger till grund för utökade politiska nätverk som kan vara världsomfattande. I och med 
att det har blivit lättare och går snabbare att sprida politiska budskap. Globaliseringen 
ska här ses i den sociala och ekonomiska kontexten.  
 
Det går också att hänvisa till globalisering för att beskriva andra världskriget och dess 
karaktär. Andra värdskriget pågick över hela världen och var inte fast betingat med en 
viss geografisk plats. För att särskilja den typen av globalisering gentemot det som Mary 
Kaldor menar är globalisering bör globaliseringen ses utifrån hur samhället i övrigt har 
sammanlänkats, med internet, tv, radio och andra kommunikationsverktyg. 
 

2.1.2 Krigföring och aktörer i nya krig 
 
Med krigförings metoder menar Kaldor att sättet att föra krig har ändrats. Metoder som 
används i nya krig är tagna från erfarenheter av guerilla krigföring och counter-
insurgency.14 Kaldor menar att mark tas via politisk kontroll av befolkningen snarare än 
genom att militära enheter framrycker och fysiskt besitter mark,15 vilket utmärker kon-
ventionell krigföring. De nya krigens aktörer undviker direkt stridskontakt. De nya kri-
gen skiljer sig från gamla i det avseendet att gamla inriktades mot att vinna ”hearts and 
minds”, de nya krigen handlar snarare om att få kontroll över befolkningen genom ”fear 
and hatred”. 16 Detta uppnås genom att fördriva befolkningen via massmord, tvångs för-
flyttningar och politisk och ekonomisk skräck.17  

Riktat våld mot civilbefolkningen är en krigförings metod som utmärker nya krig 
gentemot gamla. Kaldor hävdar att det yttrar sig genom den stora mängd flyktingar som 
är en följd utav det riktade våldet mot de civila. Detta på grund av att beteenden som 
följde gamla krig och krigets lagar inte tillämpas i nya krig.18 Det beror på att de som ut-
övar väpnat våld i de nya krigen inte har den hierarkiska uppbyggnaden och den statliga 
förankringen som konventionella arméer i gamla krig. De stridande enheterna saknar 
därav tillräcklig utbildning.    

                                                        
10 Ibid. s. 7 
11 Ibid. s. 8 
12 Ibid. s. 8 
13 Ibid. s. 8 
14 Ibid. s. 9  
15 Ibid. s. 9 
16 Ibid. s. 9 
17 Ibid. s. 9 
18 Kaldor, 2012 s. 9 
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De nya krigens väpnade aktörer består till större del av löst sammansatta grupper som 
kan katogoriseras som; kriminella ligor, paramilitärer, krigsherrar, legosoldater och lo-
kala skyddsstyrkor.19 Alla med egna mål och syften. Grupperna är decentraliserade och 
har ingen organisations tillhörighet. Det är inte ovanligt att grupper som står på varsin 
sida av konflikten samarbetar med varandra.20 För att på så sätt nå sina egna mål. Den 
globala terrorismen har vuxit fram som en del av de nya krigens krigförings metoder. 
 

2.1.3 Ekonomi i nya krig  
 
Den tredje faktorn som Kaldor menar är utmärkande för de nya krigen är deras globala 
krigsekonomier och dess decentralisering.21 Arbetslösheten är hög i de krigshärjade 
länderna och delaktigheten i kriget är lågt. Den inhemska produktionen är låg på grund 
av andra konkurrenter, förstörd infrastruktur och krigets påverkan på handel och skat-
teintäkterna.22 I motsats mot hur de två världskrigens ekonomier såg ut, vilka var cent-
raliserade och inhemskt industrialiserade. Istället förlitar sig de stridande aktörerna på 
intäkter via plundring, kriminalitet och andra resurser. Exempel på inkomster; vapen-
handel, ekonomiskt stöd från närliggande stater med intresse i konflikten, trafficking, 
droghandel och ”taxering” av hjälpsändningar.23 Inkomster vilka säkerställs genom kon-
stant krig. De stridande aktörerna blir beroende av kriget för att de tjänar på kriget, det 
säkerställer deras överlevnad, kriget upprätthålls av den ekonomiska vinningen.24  
  

2.1.4 Mary Kaldor om ”gamla krig”  
 
Med gamla krig menar Mary Kaldor krig från 1600-talet fram tills sent 1900-tal. Men 
hon gör skillnader på krigen som skedde under 1600-talet och de som pågick på 1900-
talet. Det är ingen definitiv skiljelinje mellan gamla och nya krig. Det Kaldor hastigt 
nämner är att nya krig är en produkt efter kalla krigets slut och det som kan definieras 
som gamla krig utvecklades och ändrade karaktär under ett tidspann på 300år. Från att 
de gamla krigen varit mellanstatliga till de moderna gamla krigen mellan block och alli-
anser. Krigen har utvecklats i flera områden och aspekter. Aspekterna som Mary Kaldor 
framhåller och analyserar är; Typ av stat (med detta menas som exempel nations stater, 
allianser, block), krigets mål, typ av armé (stridande enheter) och krigsekonomi (med 
detta menas hur kriget finansieras och upprätthålls).25 
 
Följande tabell använder Mary Kaldor för att framhäva skillnaderna mellan gamla krig;26 
 
 1600-/1700-tal 1800-talet Tidigt 1900-tal Sent 1900-

                                                        
19 Ibid. s. 10 
20 Ibid. s. 10 
21 Ibid. s. 10-11 
22 Ibid. s. 11 
23 Ibid. s. 11 
24 Ibid. s. 12 
25 Mary Kaldor, 2012 s. 15-31 
26 Ibid. s. 16 
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tal 
Stats-
skick/styrelseform 

Absolutism Nationalstater Koalition av sta-
ter; multination-
ella stater; stor-
makts-
välde(imperium) 

Block 

Krigets mål Statliga angelägen-
heter; 
Befästa gränser, 
Dynastiska konflikter 
 

Nationella 
konflikter 

Nationella och 
ideologiska kon-
flikter 

Ideologiska 
konflikter 

Typ av armé Legoknek-
tar/profesionella 

Profesion-
ella/värnplikt 

Mass arméer Elit/profess
ionella ar-
méer 

Militär teknologi Eldhandvapen, de-
fensiva manövrar, be-
lägringar 

Tåg, telegra-
fen, snabb 
mobilisering 

Massiv eldkraft; 
stridsvagnar och 
flygplan 

Nukleära 
vapen 

Krigsekonomi Regulering av skat-
teintäkter och belå-
ningar 

Administrat-
ion och byrå-
krati 

Mobilisations 
ekonomi 

Militärin-
dustriella 
komplex 

 
De gamla krigens karaktär, från 1600- till tidigt 1900-tal, är inte enskilt relevanta för att 
analysera krigets karaktär. Då samtliga gamla krig har bidragit till att utveckla kriget 
mot hur krig ser ut idag.  Inte bara till sättet att föra krig och med vilka medel, utan 
också genom den generella utvecklingen som har skett i samhället över dessa århundra-
den. Det kan mycket väl finnas influenser från krig äldre än sent 1900-tal som är an-
vändbara för att förklara krigets karaktär i Ukraina. Det skulle kunna vara så att krig ti-
digare än 1600-tal också kan liknas kriget i Ukraina. Men det är ingenting som Mary 
Kaldor´s teori nämner.  

Om det i analysen framgår aspekter i kriget som kan härledas till krig på 1600- till 
sent 1900-tal så kommer det i resultat visa sig att Ukraina liknar gamla krig. Tabellen 
ovan kommer att användas som analysinstrument för att utröna om kriget i Ukraina kan 
förklaras som ett gammalt eller nytt krig.  
 
Kaldor hänvisar ofta till Clausewitz tankar om krig och använder hans definitioner för 
att definiera gamla krig.27 
Nackdelen med hur Kaldor väljer att definiera gamla krig är hur hon gör detta linjärt 
med tid. Att det finns absoluta skillnader på krigens karaktär direkt kopplade till hän-
delser som skett vid en viss tidpunkt, detta kommer att förklaras närmare under kapitel 
”2.1.5 Kritik mot ”new wars””.   

2.1.5 Kritik mot ”new wars” 
 
I ”The Changing Character of War” av Hew Strachan och Sibylle Scheipers konkretiseras 
debatten om krigets karaktär och särskilt debatten kring krigets förändrade karaktär. 
Det är inte bara Mary Kaldor som kritiseras, de flesta forskare som hävdar att krigets 
karaktär förändrats kritiseras. De analyserar även Clausewitz för att se vad som saknas i 

                                                        
27 Ibid. s. 15-31 
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hans teori om krigets natur. På så sätt kan faktorer hittas i nya teorier som kan hjälpa till 
att teorisera krigets karaktär.  
 De menar att ”new wars” har hjälpt till att forma debatten om krigets förändrade 
karaktär.28 Framförallt genom att framhålla aspekter med inomstatliga krig och hur de 
påverkar resten av världen. Den aspekten som sticker ut mer än andra i ”new wars” är 
hur möjligheterna för de stridande aktörerna att vara självförsörjande har ökat på grund 
av en globaliserad ekonomi.29 Men ”new wars” får också ta emot kritik. Dels den histo-
riska aspekten, vad som kan definieras som nytt eller inte. Att Mary Kaldor inte har sett 
på den historiska och kulturella aspekten i de krig hon studerat i skapandet av ”new 
wars”.30 De menar också att hon gör svepande generaliseringar över mängd olika fall.31 
De aspekter som ”new wars” blir mest kritiserade över är avsaknaden av ett historiskt 
perspektiv, att krigföringen är riktad mot civila och att de politiska målen endast är av 
identitets karaktär.32 

3. Metod 
 
I följande kapitel kommer uppsatsens övergripande karaktär, den valda analytiska me-
toden, variablernas operationalisering, val av insamlat material och källkritik att presen-
teras. 
 

3.1 Vald metod 
 
Uppsatsen är en teorikonsumerande studie. Det som uppsatsen syftar till att utreda är 
ifall kriget i Ukraina kan definieras som ett ”nytt krig” eller ett ”gammalt krig”. I den 
teorikonsumerande studien är det ett enskilt fall som står i centrum. En teorikonsume-
rande studie syftar till att med hjälp av redan befintliga teorier och metoder förklara en 
viss händelse.33 En teorikonsumerande studie behöver inte bara vara till för att analy-
sera ett empiriskt fall. Indirekt så är den teorikonsumerande studien till viss del teori-
prövande. Detta för att resultaten som uppsatsen kommer fram till bidrar till att för-
stärka eller försvaga teorin som konsumeras.34 
 
Den analytiska metod som valts är av karaktären kvalitativ. Metoden innebär att det är 
innehåll och innebörder som analyseras, det kan vara innebörder av till exempel hand-
lingar, egenskaper, beteenden och motiv.35 En nackdel med en kvalitativ metod är att in-

                                                        
28 Berdal, Mats, The “New Wars” Thesis Revisited. I The changing character of war, 
Scheipers, Sibylle & Strachan, Hew (red.),  Oxford University Press, Oxford, 2011 s. 110   
29 Ibid. s.110 
30 Ibid. s. 111 
31 Ibid. s. 111 
32 Ibid. s. 111-116 
33 Esaiasson, Peter, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 
2., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2003 s. 41  
34 Esaiasson, 2003 s. 42 
35 Barbosa da Silva, António & Wahlberg, Vivian, Vetenskapsteoretisk grund för kvalitativ 
metod. I Kvalitativ metod och vetenskapsteori,  Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar 
(red.), Studentlitteratur, Lund, 1994 s. 56  



Leo Helmin 2015-05-27  
Kurs 220 

Sida 12 av 33 
 

samlad data tolkas av forskaren.36 Två forskare kan få ut olika innebörder av samma 
data. En fördel som väger upp nackdelen är att en kvalitativ metod ger utrymme för 
motsägelser och tvetydigheter.37 En kvantitativ metod skulle innebära att svaret på re-
spektive variabel skulle bli entydigt, antingen gamla eller nya krig, vilket inte är efter-
strävans värt då det kan vara företeelser som pekar på både gamla och nya krig som inte 
framhålls i resultatet. Ytterliggare motiv för den kvalitativa metoden framhålls i de en-
skilda variablernas operationalisering under kapitel ”3.2 Operationalisering”. 
 

3.2 Operationalisering  
 
Operationalisering är till för att göra analysen av det empiriska materialet validiterbart 
och replikerbart. Om en annan forskare väljer att undersöka det som görs i den här upp-
satsen ska denne också komma fram till samma slutsatser. Det ska vidare vara möjligt 
att analysera andra fall utifrån samma teori och samma operationalisering.  
Variablerna som ska analyseras ligger till grund för operationalisering. Slutresultatet 
som senare kommer att redovisas är en direkt följd utifrån delresultaten av dessa.  
 
Variablerna är tagna utifrån teorin och är följande;  

- Aktörer 
- Politik/mål 
- Krigföring 

 
Som tidigare nämnts så skall operationalisering inte bara utvisa hur resultatet tas fram 
utan också varför. Analysens och resultatets relevans gentemot problemet.  
 
Tabellen nedan ligger till grund för att svara på frågeställningen; Kan kriget i Ukraina 
förklaras som gammalt eller nytt utefter Mary Kaldors teori om ”new wars”? För att svaret 
på frågeställningen ska bli ett JA så får det inte finnas dubbla markeringar under någon 
av variablerna. Det ska antingen vara det ena eller det andra. Om det skulle vara så att 
till exempel variabeln aktörer både kan förklaras utefter gamla och nya krig så hjälper 
inte Mary Kaldors teori att förklara kriget i Ukraina. Då gör teorin snarare det motsatta, 
det försvårar att förklara kriget i Ukraina. Svaret blir således NEJ.  
 
 
VARIABEL GAMLA KRIG  NYA KRIG 
AKTÖRER   
POLITIK/MÅL   
KRIGFÖRING   

 

3.2.1  Variabeln: Aktörer 
 

                                                        
36 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna, Studentlitteratur, Lund, 2007 s. 399 
37 Ibid. s. 398 
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För att analysera och svara på variabeln aktörer så ska de stridande enheterna i Ukraina 
analyseras. Detta görs med utgångspunkt i teorin. Vad det är som teorin hävdar talar för 
aktörer i nya respektive gamla krig.  

De nya krigens aktörer består av kriminella ligor, paramilitärer, krigsherrar, lego-
soldater och lokala skyddsstyrkor. De gamla krigens aktörer är statliga arméer eller en-
heter samt irreguljära styrkor som inte kan benämnas enligt ovan nämnda kriterier för 
aktörer i nya krig. Om de stridande är av de nya krigens karaktär så blir det svaret på 
variabeln. En kvalitativ metod motiveras utav att det är flera aspekter som spelar in om 
aktörerna kan förklars utefter nya eller gamla krig. Det kan vara så att de till viss del kan 
definieras utefter nya krig och till viss del till gamla krig.  
 
För att få in aspekten globalisering i variabeln så kommer företeelsen av frivilliga att 
analyseras och om andra stater eller organisationer från andra delar av världen stödjer 
aktörerna. Det kan vara med materiel, utbildning eller genom sanktioner. Det utvisar om 
kriget har ett globalt intresse.  
 

3.2.2 Variabeln: Politik/mål 
 
För att analysera och svara på variabeln politik/mål så avgränsas analysen till de stora 
aktörerna på regeringens sida samt på separatisternas sida. Det som eftersträvas är att 
få resultat angående de övergripande målen för kriget. Varför strider respektive sida och 
med vilka mål? Då det är uttalanden rörande motiv och deras innebörd som ska analyse-
ras så förordas en kvalitativ metod. Tyngdpunkten ligger i hur de utsagda ledarna för re-
spektive sida motiverar kriget. 
 
För att resultat ska bli nya krig ska de politiska målen kunna kopplas ihop med identi-
tets politik, Stanford Encyclopedia of Philosophy definierar identitets politik som;”[...] has 
come to signify a wide range of political activity and theorizing founded in the shared 
experiences of injustice of members of certain social groups. Rather than organizing so-
lely around belief systems, programmatic manifestos, or party affiliation, identity politi-
cal formations typically aim to secure the political freedom of a specific constituency 
marginalized within its larger context.”38 
 
Skulle det visa sig att kriget snarare handlar om ideologiska motsättningar eller andra 
politiska mål som kan förklaras utefter gamla krig så kommer resultatet att bli därefter. I 
The Concise Oxford Dictionary of Politics definieras ideologi som; ” Any comprehensive 
and mutually consistent set of ideas by which a social group makes sense of the world 
may be referred to as an ideology […] An ideology needs to provide some explanation of 
how things have come to be as they are, some indication of where they are heading (to 
provide a guide to action), criteria for distinguishing truth and some overriding belief.”39 
 

                                                        
38 Heyes, Cressida, Identity Politics. I The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. 
Zalta (ed.), 2014 http://plato.stanford.edu/archives/win2014/entries/identity-politics/ 
(2015-05-26) 
39 Jones, Charles, Ideology. I The Concise Oxford Dictionary of Politics, 3. Ed, Mcclean, Ian 
& McMillan, Alistair (red.), Oxford University Press, 2009 s. 396-397  

http://plato.stanford.edu/archives/win2014/entries/identity-politics/
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Ett sätt att mäta globalisering är att se på intresse från övriga världen. Om en eller flera 
stater uttryckligen säger sig ha ett intresse i kriget och varför, motiv.  
 

3.2.3 Variabeln: Krigföring 
 
För att analysera och svara på variabeln krigföring så skall de stridande aktörernas sätt 
att föra krig i Ukraina analyseras. För att krigföringen ska kunna förklaras utefter nya 
krig ska civilbefolkningen vara en aktiv målgrupp och båda sidor ska vilja påverka civil-
befolkningen med terror och hot. Krigföringen är småskalig i nya krig i kontrast mot 
gamla krigs storskaliga krigföring.  
 
Ett sätt att analysera detta är genom en kvalitativ metod där syftet är att få fram inform-
ation rörande förekomsten av flyktingar och döda civila. Det är också relevant att analy-
sera förekomsten av krigsbrott från båda parter, eftersom användandet av terror är en 
del av de nya krigens krigföring. Det är också relevant att analysera antalet civila offer i 
kontrast mot antalet stridande offer, då de stridande aktörerna i nya krig undviker di-
rekt stridskontakt med varandra, de vill snarare påverka civilbefolkningen.  
 
För att utröna om krigföringen har inslag av globalisering så kommer aktörernas använ-
dande av global terrorism att analyseras samt om striderna har spridit sig till andra sta-
ter. Det vill säga om aktörerna i Ukraina begår terrordåd i andra länder än Ukraina för 
att på så sätt påverka kriget.  

 

3.3 Val av insamlat material och källkritik 
 
Kriget i Ukraina är en idag pågående konflikt, därför är empirin avgränsad i tid. Nackde-
len med detta är att inte hela kriget framhålls i analysen, det kan vara aspekter som 
kommer att hända eller fakta som framkommer i framtiden vilket kan innebära en för-
ändring i resultatet. Tiden som uppsatsen avhandlar är från 23 februari 2014 till 12 feb-
ruari 2015. Detta för att konflikten under denna tidsperiod har eskalerat till krig för att 
sedan de-eskalera i form av avtal om eld-upphör, Minsk II. Fakta som berör tidsperioden 
som nämnts ovan men som framkommer efter den 12 februari 2015 berörs i uppsatsen.  
 
Det empiriska materialet som avhandlar kriget i Ukraina har främst tagits från nyhetsar-
tiklar och uttalanden från de stora aktörerna i kriget. Nyhetsmaterialet som används har 
i den mån det varit möjligt tagits från svenska källor, annars är det från större kända 
engelskspråkiga nyhetstidningar och nyhetssidor.  

Det är ett risktagande i sig att förklara en konflikt som fortfarande är aktiv. För det 
första så kan det komma fram uppgifter i framtiden som kan förändra resultatet i upp-
satsen, till exempel i fråga om dödsoffer eller annan stats delaktighet i kriget. För det 
andra så har parterna ett intresse av att försöka påverka varandra och omvärldens opin-
ion med propaganda och falsk ryktesspridning, vilket måste tas i beaktande. Det är då 
ännu viktigare att vara kritisk och ifrågasättande när det empiriska materialet hämtas 
in. 
 
En grundregel jag förhåller mig till är att all empiri som används är säkerställd av minst 
två från varandra oberoende källor. Ytterliggare ett sätt att säkerställa korrekt informat-
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ion och fakta är att jag, i den mån det är möjligt, till stor del förhåller mig till officiella 
och oberoende institut som kritiskt kan granska kriget och dess parter. Men även där är 
det viktigt att vara kritisk då det kan ligga bakomliggande agendor även för parter som 
säger sig vara neutrala eller oberoende, tendenskriteriet. Tendenskriteriet innebär att 
källorna kan vara färgade av politiska eller ideologiska värderingar och att de därmed 
medvetet eller omedvetet vinklar sina nyheter och rapporter.  Göran Leth och Torsten 
Thurén skriver i Källkritik för Internet att tendens kan uttryckas på följande sätt ”Man 
kan överdriva eller underdriva, man kan utesluta obehagliga fakta, man kan använda ett 
känsloladdat eller vilseledande språk.” En faktor som måste tas i beaktande i användan-
det av nyhetsartiklar är, att det oftast inte är journalisten själv som för informationen i 
nyhetsartikeln, istället har journalist fått tag på uppgifterna från andra källor, uppgifter-
na har traderats.40 Därav kan de vara influerade av tendens från de parter som berört 
källan innan den når nyhetsartikeln.  
 
De uttalanden som används i uppsatsen är tagna från officiella hemsidor för presiden-
terna i USA, Ryssland och i Ukraina. Dessa sidor är;  
http://www.president.gov.ua 
https://www.whitehouse.gov 
http://en.kremlin.ru 
Att hitta officiella uttalanden från representanter från Novorossiya, LPR och DPR är 
desto svårare. Då ”officiella” hemsidor och uttalanden uteslutande har varit på 
ukrainska eller ryska, språk som inte jag behärskar.  
 
Nyhetsartiklar är tagna från BBC News, The Guardian, Kvällsposten, Nyhetsbyrån TT, Al-
Jazeera, Syd-svenskan, The Economist och The Telegraph. 

4.Empiri/Resultat/Analys 
 
I följande kapitel kommer först slutresultatet att redovisas. Därefter presenteras delre-
sultaten för varje variabel med empiri och analys. 
 

4.1 Slutresultat 
 
 
VARIABEL GAMLA KRIG  NYA KRIG 
AKTÖRER X X 
POLITIK/MÅL X  
KRIGFÖRING X  

 
Resultatet visar att kriget i Ukraina i fråga om aktörer kan definieras både utefter gamla 
och nya krig. Det finns också aspekter som pekar mot att de andra variablerna kan defi-
nieras som nya men de är inte tydliga nog. Mary Kaldors teori om ”new wars” är inte be-
hjälplig till att förklara kriget i Ukraina. Svaret på frågeställningen ”Kan kriget i Ukraina 

                                                        
40  Leth, Göran & Thurén, Torsten, Källkritik för Internet, Styrelsen för psykologiskt för-
svar, Stockholm, 2000 s. 23    
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förklaras som gammalt eller nytt utefter Mary Kaldors teori om ”new wars”?” blir således 
NEJ. Det blir snarare än mer komplicerat och svårsmält. En anledning till detta är att ka-
tegoriseringen som Mary Kaldor gör med gamla krig är bred och sträcker sig över lång 
tid att det blir svårt att endast avgränsa och definiera gamla krig. Gamla krig täcker så 
många aspekter och företeelser att ett försök att definiera och särskilja nya krig mot 
gamla krig blir överflödigt. Det finns snarare ett starkt behov att särskilja gamla krig 
från varandra. Det skulle vara lättare att särskilja nya krig med krig endast under 1900-
talet eller 1700-talet. Avgränsningen och skillnaderna blir då tydligare. Det skulle fortfa-
rande vara företeelser som liknar både gamla och nya krig men de skulle bli färre än vad 
de är nu.   

4.1.1 Kriget i Ukraina 
 
En kort historisk återblick är nödvändig för att få ett grepp om kriget och vad som ligger 
till grund för analyseringen.  
 
Ukrainas tidigare president Janukovitj avsattes den 22 februari 2014. Detta var en direkt 
följd utav folkliga demonstrationer och uppror. Demonstrationerna startade hösten 
2013 på Maidantorget i Kiev, då Janukovitj totalt vände i fråga om samarbets- och han-
delsavtal med EU. Den ukrainska regeringen med Janukovitj i spetsen ville istället stärka 
Ukrainas band med Ryssland, möjligen på grund av påtryckningar från samma land. När 
demonstrationerna blev större och spred sig till flera ukrainska städer så hoppade rege-
ringsmän av sina uppdrag, de ville inte trappa upp konflikten ytterligare. Detta ledde så 
småningom till att Janukovitj avsattes. 41   
 Ryssland och delar av östra Ukraina motsatte sig det som hände i Kiev. Ryssland 
ockuperade Krim, som också blev annekterat i april 2014. Samtidigt som ockupationen 
av Krim blommade det upp flera konflikter i oblaten Donetsk och Luhansk. Spänningar-
na mellan Ryssland och Ukraina ökade.42 Till en följd av detta skapades två separist-
grupper i Donetsk och Luhansk, Donetsk People Republic(DPR) och Luhansk People Re-
public(LPR). Båda bildades i april, hade samma tillvägagångssätt och krav. De ockupe-
rade statliga byggnader i respektive oblat, utropade oblaten till självständiga republiker 
och krävde en officiell folkomröstning om självständighet i Donetsk och Luhansk. Föga 
förvånande motsatte sig den ukrainska regeringen detta och konfliken eskalerade. Blo-
diga strider utbröt mellan DPR, LPR och den ukrainska regeringen med frivilliga rege-
ringstrogna på andra sidan. Inledningsvis nådde separatister framgång men regerings-
trupperna kunde snart ta tillbaka den mark de förlorat, för att senare tappa den till se-
paratisterna igen. Den 5 september skrev samtliga parter på avtal om vapenvila. I och 
med avtalet kunde separatisterna behålla den mark de tagit.4344 Kort efter att vapenvilan 
trätt i kraft utropades den nya republiken Novorossiya, Nya Ryssland, en hopslagning av 
LPR och DPR. De skapade i och med detta också en gemensam armé United Armed Forces 

                                                        
41 Uppsala Conflict Data Program, Ukraine: Government conflict, 
http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=161&value=# (2015-05-07) 
42 Ibid. 
43 Uppsala Conflict Data Program, Ukraine: Donetsk conflict, 
http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=161&value=# (2015-05-07) 
44 Uppsala Conflict Data Program, Ukraine: Lugansk conflict, 
http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=161&value=# (2015-05-07) 

http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=161&value=
http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=161&value=
http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=161&value=
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of Novorossiya. Trots att ett nytt avtal om vapenvila accepterades, den 16 september, 
mellan Novorossiya och Ukraina så fortsatte striderna.45  
 I december 2014 bröts vapenvilan då separatisterna återigen gick på offensiven. 
Denna gång verkade syftet vara att tvinga bort de regeringstrupper som fortfarande 
hade fotfäste i områden som separatisterna tidigare kringgått. Fyra av de platser där 
våldsamma strider ägde rum var runt Mariupol, Donetsk flygplats, Debaltseve och Stant-
sya Luhanska.46 
 
Den 15 februari 2015 efter att kriget sett sin dödligaste period hittills, undertecknades 
ett nytt avtal om vapenvila, Minsk II. I och med det nya avtalet skulle tunga vapensystem 
från båda sidor dras tillbaka från frontavsnitten.47 
 

4.2 Resultat 
 
VARIABEL GAMLA KRIG  NYA KRIG 
AKTÖRER X X 
POLITIK/MÅL X  
KRIGFÖRING X  

 
Delkapitlen i resultatkapitlet är uppdelade utefter variablerna. Inledningsvis i varje del-
kapitel förklaras resultatet av den berörda variabeln, därefter presenteras empiri. Empi-
rin är uppdelad i två underkategorier för variablerna Aktörer och Politik/Mål, Separa-
tistsidan och Regeringssidan. Där empiri som berör båda sidor i konflikten presente-
ras.  För variabeln Krigföring presenteras empirin samlat, under Krigföring i Ukraina, 
då krigföring ses i sin helhet.  
 

4.2.1 Aktörer 
 
VARIABEL GAMLA KRIG  NYA KRIG 
AKTÖRER X X 
POLITIK/MÅL   
KRIGFÖRING   

 
 
Aktörerna från båda sidor i konflikten liknas konventionella arméer med tydliga hierar-
kiska indelningar, uniformer med uniformersbeteckningar och kvalificierad materiel, 
alltså aktörer från gamla krig. Men det finns aspekter hos aktörerna som gamla krig inte 
hjälper till att förklara. 
 

                                                        
45 Uppsala Conflict Data Program, Ukraine: Novorossiya, 
http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=161&value=# (2015-05-07) 
46 Ibid. 
47 Nathalie Besèr, Hopp om fred i Ukraina, Nyhetsbyrån TT, 2015-02-12 https://web-
retriever-info-
com.proxy.annalindhbiblioteket.se/services/archive/displayDocument?documentId=05
0806201502123C0EEF734EA8B45BC45C7BECCD0129D1&serviceId=2 (2015-05-19) 

http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=161&value=
https://web-retriever-info-com.proxy.annalindhbiblioteket.se/services/archive/displayDocument?documentId=050806201502123C0EEF734EA8B45BC45C7BECCD0129D1&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxy.annalindhbiblioteket.se/services/archive/displayDocument?documentId=050806201502123C0EEF734EA8B45BC45C7BECCD0129D1&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxy.annalindhbiblioteket.se/services/archive/displayDocument?documentId=050806201502123C0EEF734EA8B45BC45C7BECCD0129D1&serviceId=2
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Det som talar för nya krig är att enheter som strider på regeringssidan kan klassas som 
lokala skyddsstyrkor eller paramilitärer. Enheterna består endast av frivillig. Som ex-
empel kan nämnas Azov-, Aidar-, Sich-, och Donbas bataljonerna, de definierar sig själva 
som ”territorial defence batalions”. Enkelt översatt till lokala skyddsstyrkor.  Bataljo-
nerna är kopplade till och styrs av det ukrainska inrikesdepartement, vilket talar för 
gamla krig. De förlitar sig till stor del på ekonomiskt stöd i form av bidrag snarare än 
egen kriminell verksamhet. Dock finns det händelser som pekar mot nya krigs krigseko-
nomier, där bidragsgivarna ekonomiskt tjänar på att använda bataljonerna för egen vin-
ning, vilket talar för nya krigs krigsherrar.   

 
Det som bland annat talar för gamla krig är den ukrainska regeringens armé, en stående 
värnpliktsarmé. En konventionell armé enligt gamla krigs definitoner. I och med kriget 
har armén utökats till att i slutet av 2014 bestå av 235 000, detta kan ställas i kontrast 
till de ukrainska lokala skyddsstyrkornas 10.000. Så även om de lokala skyddsstyrkorna 
skulle vara en ren produkt utav nya krig så skulle de i jämförelse med Ukrainas armé 
vara en i minoritet. Även Novorossyias stridande trupper kan närmast förklaras som en 
professionell armé, trots att de ”endast” består av frivilliga. De har en hierarkisk struk-
tur och är organiserade med en centraliserad ledning. Soldaterna bär uniformer med 
uniformsbeteckningar och säger sig öppet tillhöra Novorossyia. I början av kriget kunde 
de liknas nya krigs paramilitärer eller lokala skyddsstyrkor, men det har successivt änd-
rats ju större enheterna har blivit. Idag säger sig samtliga tillhöra samma organisation, 
United Armed Forces of Novorossiya.    

Det faktum att ett folkligt startat uppror i en begränsad del av ukraina har lyckats 
skapa en funktionell och till synes konventionell armé på mindre än ett år är bara det in-
tressant. En företeelse som varken berörs av gamla eller nya krig.  
 
För att svara på aspekten globalisering inom variabeln aktörer så ses de frivilligas ur-
sprung ett svar på detta. I Novorossiya säger sig samtliga vara frivilliga medans det på 
regeringssidan främst är de lokala skyddsstyrkorna som består av frivilliga. Båda sidor 
av konflikten har inslag av frivilliga från andra länder, alltså har intresset för konflikten 
spridit sig globalt. I Azov bataljonen, en ukrainsk frivilligbataljon, så är den gemen-
samma nämnaren för de frivilliga ideologi, vilket är ett tecken för gamla krig. Troligt är 
också att nationalistiska nätverk runtom i Europa är bidragande till att locka frivilliga till 
Ukraina. Globala nätverk och därmed möjligheten till kommunikation med likasinnade 
världen över menar Mary Kaldor är en företeelse för nya krig och det medför att frivil-
liga från andra länder kan ansluta sig. Utöver frivilliga som direkt strider i Ukraina finns 
det andra stater som indirekt påverkar kriget i Ukraina, ett tecken på nya krigs globali-
sering. USA och EU påverkar indirekt kriget och har valt sida med den ukrainska rege-
ringen genom att pådriva sanktioner mot Ryssland och ryska medborgare som de häv-
dar har intresse i kriget. USA, Storbritannien och Canada har även skickat soldater för 
att träna frivilliga i Ukrainas nationalgarde. 
 
Ingenting tyder på att aktörer från vardera sida av konflikten bistår varandra för att på 
så sätt tjäna på konflikten, en företeelse som härleds till nya krig.  
 
Separatist sidan: 
Under ockupering av Krim så dementerade Rysslands president Putin aktivt rykten om 
att det var ryska soldater på Krim. Senare erkände han att det var rysk militär som age-
rat på Krim men att de endast understödde de inhemska skyddsstyrkorna och var där 
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för att säkerställa att folket på Krim kunde delta i öppna val. 48 Alltså var ockupanterna 
professionella soldater ur en professionell armé, vilket talar för aktörer ur gamla krig. 
 
Från att separatisterna till en början varit uppdelade i två organisationer, Donetsk Pe-
oples Militia och Luhansk Peoples Militia så enades de under en och samma enhet, Uni-
ted Armed Forces of Novorossiya.49 Den 2 februari 2015 tillkännagav ledaren för Do-
netsk People Republic, Alexander Zakharchenko, att han avsåg att utöka den samlade 
armén till 100.000 man.50 Separatisterna själva hävdar att det endast finns frivilliga i 
Novorossyias förband.  Frivilliga som främst kommer från Ukraina och ryska delrepu-
bliker. Ett stort antal av dessa härstammar från den ryska armén där de fortfarande är 
eller har varit verksamma. Men det finns även frivilliga från andra europeiska länder, 
bland annat från Frankrike, Tyskland och Spanien,51 vilket är ett tecken på globali-
seringen i nya krig.  
 
Ryssland anklagas kontinuerligt av Ukraina och västvärlden som en starkt bidragande 
part i konflikten. I The Economist, en engelsk tidskrift, i artikeln The fire that did not 
cease nämns följande; ” Douglas Lute, America’s ambassador to NATO, says that teams of 
specialized Russians, mostly Spetsnaz elite troops, are operating command-and-control 
systems and the most sophisticated weapons. These troops form “a sort of parallel 
command structure answerable to Moscow,” he says”.52 I samma artikel nämns också att 
den ukrainska regeringen anklagar ryska reguljära trupper för att ha varit delaktiga i 
striderna runt Debaltseve.53  En annan händelse som stärker Rysslands deltagande i kri-
get är tillfångatagandet av tio ryska fallskärmssoldater.54 Ryssland dementerade händel-
sen med att soldaterna befann sig i Ukraina av misstag.   
Alltså finns flera tecken på att ryska trupper strider i Ukraina på separatisternas sida 
och att delar av dem även direkt lyder under regeringen i Kreml.  
 
 
Regerinssidan: 
 

                                                        
48 Allison, R. Russian 'deniable' intervention in ukraine: How and why russia broke the 
rules, 1255-1297. International Affairs, 90(6), 2014 
49 UCDP, Ukraine: Novorossiya,  
50 BBC News, Ukraine rebel leader Zakharchenko 'wants 100,000 men', 2015-02-02 
http://www.bbc.com/news/world-europe-31089142, (2015-05-12) 
51 Patrick Jackson, Ukraine war pulls in foreign fighters, BBC News 2014-09-01 
http://www.bbc.com/news/world-europe-28951324 (2015-05-12) 
52 The Economist, The fire that did not cease, 2015-02-21  
http://fg5nh4ah7q.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-
2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-
8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journ
al&rft.genre=article&rft.atitle=The+fire+that+did+not+cease%3B+Ukraine%27s+war&r
ft.jtitle=The+Economist&rft.date=2015-02-
21&rft.pub=Economist+Intelligence+Unit+N.A.+Incorporated&rft.issn=0013-
0613&rft.volume=414&rft.issue=8926&rft.spage=50&rft.externalDBID=2~S&rft.extern
alDocID=402233124&paramdict=sv-SE (2015-05-12) 
53 Ibid.  
54 Svenska dagbladet, Varning för storkrig om östra Ukraina, 2014-08-27  
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Den ukrainska armén är den största enskilda aktören på regeringssidan. Från att i bör-
jan av konflikten bestått av 168 000 personer har den successivt utökats och i slutet av 
2014 bestod den av 235 000, nästan en ökning på 100 000 under mindre än ett år.55 En 
ökning som tyder på gamla krigs aktörer, med värnpliktssoldater och mass arméer.  
 
Det finns närmare ett 50-tal ”territorial defence battalions”, frivilligbataljoner, som 
sammanlagt består av cirka 10.000 man.56 Att analysera alla ”territorial defence batta-
lions” enskilt skulle bli för omfattande, därför får de ett antal av dessa utgöra den gene-
rella uppfattningen för resterande bataljoner. Med det sagt så kan det finnas aspekter i 
andra bataljoner som tydligare visar på nya eller gamla krig.  

Bataljonerna definierar sig själva som lokala skyddsstyrkor och upprätthålls ge-
nom ekonomiskt stöd från privatpersoner. De som stödjer bataljonerna ekonomiskt är 
främst ukrainska oligarker.57 Den ukrainske oligarken Serhiy Tarut nämns som en av 
dem som stödjer Azov bataljonen ekonomiskt.58 Oligarken Ihor Kolomojski, som även är 
guvernör i Dnipropretovsk, nämns som en finansiär till Dnipro bataljonen.59  En risk 
med detta är att den stora mängden självständiga bataljoner och de privata ekonomiska 
medlen kan bidra till att skapa lokala krigsherrar.60 En företeelse som närmast kan här-
ledas till nya krigs aktörer, men officiellt så lyder bataljonerna under det ukrainska inri-
kesministeriet,61 det är svårt att bevisa att fallet skulle vara annat, men det finns exem-
pel som tyder på det motsatta. Oligarken Ihor Kolomoyski ska ha använt soldater ur 
Dnipro bataljonen för att ockupera det statligt ägda oljebolaget UkrTransNafta, för egen 
vinnings skull.62 På så sätt skulle Ihor Kolomoyski tjäna på kriget och det i sin tur skulle 
tjäna Dnipro bataljonen, en företeelse som närmast liknar nya krigs krigsekonomier. 
Som en följd av detta avsattes Ihor Kolomoyski från sin post som gruvorter i oblastet 
Dnipropetrovsk. Azov, Aidar har tydliga kopplingar till nationalism och högerextremism. 
Frivilliga från andra länder i Europa har anslutit sig till Aidar och Azov.  Donbas och 
Dnipro hävdar att de består av lokala medlemmar och att de vill försvara sin hembygd.63 
Tilläggas bör också att de som strider i bataljonerna har kombatantstatus, tack vare att 
de officiellt styrs av den ukrainska regeringen och bär uniformer med uniformsbeteck-
ningar. En tydlig markering att de tillhör och strider för en sida i konflikten.  
 

                                                        
55 Marlene Eriksson, Ukraina utökar sin armé, TT Nyhetsbyrån 2015-03-05 https://web-
retriever-info-
com.proxy.annalindhbiblioteket.se/services/archive/displayDocument?documentId=05
0806201503050303251C346EE18FF2417F4D2AE48E37&serviceId=2 (2015-05-19) 
56Coffey, Luka, Ukraine: Volunteer battalions are a short term solution, Al-jazeera 2015-
04-30,  http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/04/ukraine-volunteer-
battalions-maidan-150429115931151.html (2015-05-12) 
57 Ibid.  
58 Sydsvenskan, Svensk nazist fruktad krypskytt i Ukraina, 2015-01-23 
59 Svenska dagbladet, Varning för storkrig om östra Ukraina, 2014-08-27 
60 Coffey, 2015 
61 Partiff, Tom, Ukraine crisis: the neo-Nazi brigade fighting pro-Russian separatists, The 
Telegraph 2014-08-11 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/11025137/Ukraine-
crisis-the-neo-Nazi-brigade-fighting-pro-Russian-separatists.html (2015-05-19) 
62 Coffey, 2015 
63 Svenska dagbladet, 2014  
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För att svara på frågan om globala aktörer kan EU och USA ses som detta. Då de i ett för-
sök att påverka kriget har vidtagit ekonomiska sanktioner mot Ryssland, mot ryska pri-
vatpersoner och företag.6465 USA, Storbritannien och Canada har även skickat soldater 
för att träna frivilliga i Ukrainas nationalgarde.66 Ett ännu tydligare ställningstagande i 
kriget. 

4.2.2 Politik/Mål 
 
VARIABEL GAMLA KRIG  NYA KRIG 
AKTÖRER   
POLITIK/MÅL X  
KRIGFÖRING   

 
Variabeln politk/mål kan närmast förklaras med gamla krigs motiv och mål. I stort är 
konflikten ursprungen i ideologiska avvikelser och en statlig angelägenhet där en stats-
byggande process står centrum.  Den ukrainska regeringen framhåller kriget som ett 
krig mot terrorism och ryska aggressioner. De ser sin del i kriget som ett agerande i 
självförsvar. Det finns dock frivilliga aktörer på regeringssidan som framhäver national-
istiska ideal, även det en företeelse från gamla krig, och menar att de strider mot rysk 
imperialism och försvarar Europa. 
Andra motiv som framhävts är geo-politiska, där Ryssland motsätter sig Ukrainas när-
mande mot EU. Av den anledningen att Ryssland känner sig hotat av EUs och NATOs ex-
pansion österut. Med Janukovits och dennes regering fanns en lag i Ukraina som inte till-
lät Ukraina att binda avtal med EU. Ett motiv som Ryssland och separatisterna använder 
sig av för att legitimera utbrytningen från Ukraina är att den ryska minoriteten annars 
riskerar att fara illa. Att det är det ryska folkets vilja i Ukraina, spår av nya krigs identi-
tets politik.  
 
Båda sidor använder också symboler för att hävda sin kamp. Separatisterna har tagit till 
sig klassiska kommunistiska och sovjetiska symboler som hammaren och skäran och St. 
Georgs kors. Medan soldater på regeringssidan, främst inom frivilligbataljonerna, har 
tagit till sig nationalistiska symboler. Detta kan dels ses utifrån identitet, men främst uti-
från ideologi. Värdet och användandet av gamla symboler kan kopplas till både och, 
identiteten ligger här i de sovjetiska symbolernas värde för det ryska folket och ideolo-
gin ligger i symbolernas värde för specifika ideologier och ideal, som nationalism och 
kommunism. Symbolismens värde inom identitets politik är en företeelse som härleds 
till nya krig och som Mary Kaldor menar är kopplat till kultur och tradition. När sociala 
förändringar inte längre sker blickar folket bakåt och längtar efter det som tidigare varit. 

                                                        
64Nummelin, Wiktor, Fakta: EU och Ukraina, TT Nyhetsbyrån 2015-04-27 https://web-
retriever-info-
com.proxy.annalindhbiblioteket.se/services/archive/displayDocument?documentId=05
080620150427E44BB6AC4ABDC71BBAA43462D8361763&serviceId=2 (2015-05-12) 
65Lain, Sarah, Crisis in Ukraine: How Effective are Sanctions against Russia?, RUSI Analy-
sis, 2014 
66 Al-Jazeera America, US sends 300 troops to Ukraine to train forces fighting pro-Russian 
rebels, 2015-04-17  
http://america.aljazeera.com/articles/2015/4/17/us-sends-300-troops-to-
ukraine.html (2015-04-19) 
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Men symbolismen har också ett värde inom ideologin, så detta är inget unikt för nya 
krigs identitets politik. Det går inte heller att bevisa genom användandet av identitets 
symboler att kriget grundar sig på identitets politik. Kriget är snarare en fråga om ideo-
logi och att det i fråga om identitet snarare är ett sätt att försöka legitimisera och rätt-
färdiga handlingar. 
 
Politiken är global i den meningen att länder utanför Ukraina har intresse och mål i kri-
get. USA framhäver det som en kamp för mänskliga rättigheter och frihet i Ukraina. Men 
likväl kan det vare ett ställningstagande som endast är riktat mot Ryssland och i egentli-
gen en kamp mellan två supermakter.  Då både Ryssland och USA, med EU, vill ha 
Ukraina på sin ”sida”. Men detta är inte en företeelse av nya krig, det handlar snarare om 
gamla krigs internationella konflikter och ideologier. 
 
Regeringssidan: 
 
Anton Shektsov och Andreas Umland menar i sin artikel Ukraines Radical Right att nat-
ionalistiska och höger extrema grupper har ett intresse i att fortsätta strida i Ukraina; 
” In that case, Svoboda’s leaders will have to find another way to rally non-extremist  
Voters, perhaps by fervently taking up the cause of defending Ukraine  
against ongoing Russian aggression.”67 Att extremhögern i Ukraina kan ha ett intresse i 
att fortsätta att strida i östra Ukraina, för att försvara det ukrainska folket mot ryska ag-
gressioner och för att på så sätt framhäva den ukrainska nationalismen. Detta motiveras 
genom agerande i självförsvar och självberättigande, vilket i sin tur de hoppas ska leda 
till större popularitet bland det ukrainska folket. Detta är intressant då Mary Kaldor i 
nya krig framhäver att stridandet fortgår för att de stridande parterna ekonomiskt tjä-
nar på kriget, istället för det som framgår här då stridandet fortgår för att nationalistiska 
grupperingar ska vinna folkets vilja och röster. En del av frivillig bataljonerna som stri-
der på den ukrainska regeringens sida har kopplingar till Svoboda och andra nationalist-
iska partier. Bland annat så är befälhavaren för Azov densamme som leder Socialnation-
alistiska samlingen i Ukraina, Andrij Biletsk.68 Frivillig bataljonerna bär också uniforms-
beteckningar och symboler med tydliga kopplingar mot nazism, till exempel så bär Azov 
bataljonen de nazistiska symbolerna varghaken och svarta solen.69 I Sydsvenskans arti-
kel Svensk nazist fruktad krypskytt i Ukraina så refereras det till en engelskspråkig rekry-
teringsvideo som Azov bataljonen använder sig av, i vilken följande sägs; ”Detta är en 
uppmaning till alla stolta europeiska nationalister att förena sig med oss i striden mot 
det multikulturella marxistiska hotet från Neo-Sovjet!”70 Alltså finns det flera tecken 
som pekar mot att det finns ideologiska skäl och motiv till varför frivillig bataljonerna 
och de frivilliga strider i Ukraina mot separatisterna. Mål och motiv som kan förklaras 
med gamla krig.  
 
Barack Obama, USAs president, pekar uteslutande på att det är Ryssland som är roten 
till kriget i Ukraina och att separatisterna aktivt stöds och försörjs av Ryssland. Obama 
nämner följande som anledning till USAs intresse i kriget ” And we will rally the inter-

                                                        
67 Shektsov, Anton & Umland, Andreas,Ukraine’s Radical Right. I Journal of Democracy 
Volume 25, Number 3, 2014, s. 63 
68 Sydsvenskan, 2015  
69 Salihu, Diamant, Svenskarna som strider för Ukraina, Kvällsposten, 2014-12-10 
70 Sydsvenskan, 2015 
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national community in standing up for the rights and freedom of people around the 
world.”71 Detta pekar på geo-politiska intressen och att USA vill stå upp för rättigheter 
och frihet för människor runt om i världen. Likväl kan det vara så att det finns andra 
bakomliggande politiska orsaker, men med det motivet som Obama framhäver så kan 
USAs deltagande närmast likna gamla krigs ideologiska mål. Ideologin här är grundläg-
gande demokratiska ideal och värderingar.  
 
Ukrainas president Petro Poroshenko framhäver Ukrainas del i kriget med föjande utta-
lande;”I urge the world to express solidarity with Ukraine. I call on all Ukrainians to be 
united in the face of the aggression and terrorist attacks. Our Homeland is Ukraine and 
we will defend it!”72 Vilket tyder på att den Ukrainska regeringen motiverar kriget med 
självförsvar och en kamp mot terrorister. Detta stärks ytterliggare av att, Oleksandr 
Turchynov, den tidigare tillfälligt sittande presidenten i Ukraina framhöll Ukrainas mo-
toffensiv mot separatisterna i april 2014 som en anti-terror operation.73 Det finns ingen-
ting som talar för att den Ukrainska regeringen har identitets politiska mål i kriget. Mo-
tiven kan snarast liknas gamla krigs statliga angelägenheter.   
 
Separatist sidan: 
 
Följande citat är taget från en intervju med president Putin och är sagt av en kameraman 
Nikolai Dolgachyov; 
“Sevastopol is a symbol, a fortress, a city full of special meaning for Russia’s destiny. 
And the people of Sevastopol have been contesting that meaning for a long 23 years, which 
concerns the right to speak Russian and the right to Russian values. They defended their 
rights. Almost the entire city voted in favour of joining Russia.”74 Ett bevis över vikten av 
symboler och identitets sökande, den ryska identiteten. En faktor för de nya krigens 
identitets politik. Men med det sagt behöver det inte vara den bakomliggande orsaken 
eller det egentliga målet med varför Krim annekterades av Ryssland. Det kan mycket väl 
vara så att det snarare är ett motiv som Ryssland vill hävda för att legitimisera annekte-
ring, att det var civilbefolkningens vilja på Krim.  
 
Richard Allison skriver i artikeln Russian 'deniable' intervention in ukraine: How and why 
russia broke the rules;  “ The purpose, they suspected, was to empower a hostile gov-
ernment on Russia’s western borders in order to block Russian integration plans and 
even open the way for a renewed effort by western states and NATO to achieve a securi-
ty alignment with Ukraine. This would permanently constrain Russian potential as 
a European regional power and, beyond this, could be used to challenge the legitimacy 
of the Russian political system. This reasoning may underlie the Russian 
decision to flout Ukrainian sovereignty in a way that would open out fundamentally 

                                                        
71 Uttalande av USAs president, 2014-07-29 https://www.whitehouse.gov/the-press-
office/2014/07/29/statement-president-ukraine (2015-05-22) 
72 Uttalande av Ukrainas president, 2015-01-13 
http://www.president.gov.ua/en/news/32052.html (2015-05-22) 
73 BBC News, Ukraine says Donetsk 'anti-terror operation' under way, 2014-04-16 
http://www.bbc.com/news/world-europe-27035196 (2015-05-22) 
74 Officiell intervju med Rysslands president, 2014-04-17 
http://en.kremlin.ru/events/president/news/20796 (2015-05-05) 

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/07/29/statement-president-ukraine
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/07/29/statement-president-ukraine
http://www.president.gov.ua/en/news/32052.html
http://www.bbc.com/news/world-europe-27035196
http://en.kremlin.ru/events/president/news/20796
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new opportunities for it in Crimea and potentially eastern Ukraine.”75 Snarare är det nå-
got liknande som det ovan som kan svara på varför Ryssland är så engagerade i Ukraina. 
Med det motivet är det snarare geopolitiska mål som ligger bakom deras insatser i kriget 
än identitet. Ryssland känner sig trängda av EU, USA och NATO. Då de hela tiden flyttar 
fram sina gränser mot Ryssland. Putin har i ett uttalande nämnt att det är farligt för om-
världen om det bara skulle finna en supermakt, och vill med det mena att USA snart är 
den enda kvarvarande supermakten i världen och att de kan gör lite som de vill. Istället 
vill Ryssland se sig som en motpol mot USA för att på så sätt bibehålla ”balansen” i 
världspolitiken, vilket återigen tyder på att Ryssland har geo-politiska mål. En företeelse 
från gamla krig och som kan liknas de politiska förhållandena som rådde under kalla 
kriget.    
 
I Al-Jazeeras artikel Inside Ukraine's 'Donetsk People's Republic' hävdas det att separatis-
ternas mål i början av kriget inte nödvändigtvis var att bryta ut från Ukraina, utan att 
det snarare handlade om protester mot att Janukovitj blev avsatt och att folket i DPR vill 
feodalisera Ukraina, så att de ukrainska oblaten skulle få större självständighet emot re-
geringen i Kiev.76 Då skulle oblaten Luhansk och Donetsk kunna ha fortsatta starka band 
med Ryssland.  
 
Separatisterna framhäver att de strider mot en fascistisk regim i Kiev. Likaså använder 
de sovjetiska symboler och liknar kriget med andra världskriget då nazi-tyskland drevs 
ut från Ukraina av sovjetiska trupper.77 Detta kan peka mot symbolismen i nya krig, men 
det pekar inte mot symbolismens värde inom identitets politiken. Det är snarare sym-
bolism som kan kopplas ihop med ideologi, alltså en aspekt av gamla krig.  

4.2.3 Krigföring 
 
 
VARIABEL GAMLA KRIG  NYA KRIG 
AKTÖRER   
POLITIK/MÅL   
KRIGFÖRING X  

 
Kriget utmärker sig inte i fråga om dödsoffer och inte heller är det civila offer som utgör 
majoriteten av de dödade, vilket är en företeelse för nya krig. Att det inte är så många 
dödsoffer skulle kunna förklaras av att kriget är småskaligt, en förklaring som nya krig 
kan bidra till i jämförelse med gamla krigs storskalighet. Men det som säger emot små-
skaligheten även i hänsyn till det ”låga” antalet dödsoffer är båda sidors användande av 
avancerade och tunga vapensystem, som raketartilleri och stridsvagnar, vilket snarare 
är ett tecken på ett storskaligt krig än ett småskaligt krig.  

                                                        
75 Allison, 2014 
76 Jacobsen, Katherine, Inside Ukraine's 'Donetsk People's Republic', Al-Jazeera, 2014-
04-17 http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/04/ukraine-crisis-
separatists-donetsk-people-republic-20144177535478448.html (2015-05-22) 
77 Luhn, Alec, Ukraine separatists celebrate Soviet holiday in Donetsk, The Guardian, 
2015-02-23 http://www.theguardian.com/world/2015/feb/23/ukraine-separatists-
soviet-holiday-mens-day-donetsk (2015-02-23) 
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http://www.theguardian.com/world/2015/feb/23/ukraine-separatists-soviet-holiday-mens-day-donetsk


Leo Helmin 2015-05-27  
Kurs 220 

Sida 25 av 33 
 

Det sker krigsbrott och kränkningar mot mänskliga rättigheter men det är begrän-
sat och det utmärker sig inte heller från gamla krig. Som exempel kan nämnas 30-åriga 
kriget på 1600-talet där det skedde systematiska plundringar, avrättningar och våld mot 
civilbefolkningen. Trots att det mesta talar för gamla krig finns det en aspekt av nya krig 
som framhävs i kriget i Ukraina,”fear and hatred”, men till en ringa grad och det finns 
ingenting som tyder på att det utförs systematiskt av de utsagda aktörerna på varken 
regeringssidan eller separatistsidan. Därav kan krigföringen i Ukraina närmast likna 
gamla krig. 
  
I fråga om globalisering så finns det ingenting som pekar på terrorism eller att kriget 
spridit sig till fler länder än Ukraina.  
 
Krigföring i Ukraina: 
 
Enligt en rapport från FN har 5,809 människor dött, 14,740 skadats och 1 miljon har 
flytt sina hem i Ukraina mellan april 2014 och slutet av februari 2015. Det finns dock 
inga siffror i rapporten som särskiljer de döda efter kombattanter och civila.78 Antalet 
döda och skadade i kriget är inte på något sätt till antalet ”högt”, vilket skulle kunna tyda 
på att kriget är småskaligt. Småskalighet som då skulle kunna vara en företeelse av nya 
krig. Men enligt Mary Kaldor så utmärker sig småskaligheten genom att de stridande 
parterna inte vill söka stridskontakt med varandra, vilket inte är fallet i Ukraina. Det har 
ägt rum fullskaliga attacker från båda sidor, där parterna sökt strid med varandra. Jag 
tror snarare att begränsningen i fråga om storskalighet ligger i de avtal om vapenvila, 
som båda sidor nedtecknat vid två tillfällen, och att ingen part öppet vill bryta  mot 
detta. Exempel på platser där storskaliga strider ägt rum Mariupol, Donetsk flygplats, 
Debaltseve och Stantsya Luhanska.79 
 
Enligt Human Rights Watch´s artikel “Ukraine: Rising Civilian Death Toll” så ökar antalet 
civila dödsoffer i konflikten. Detta på grund av att både regeringstrupper och separatis-
ter till hög grad använder oguidade missiler i tätbefolkade områden. Detta användande 
av missiler är en kränkning mot krigets lagar, Som exempel framhåller artikeln en hän-
delse i staden Mariupol, 24 januari, då 29 civila och 1 soldat dog och ytterligare 90 civila 
blev skadade, på grund av oguidade missilattacker från separatisterna.80 Händelsen har 
bidragit till att den ukrainska regeringen bett ICC att utreda förekomsten av krigsbrott 
utförda av separatisterna.81  

                                                        
78 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Report on the hu-
man rights situation in Ukraine, 2015-02-15 
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/9thOHCHRreportUkraine.pdf (2015-
05-07) 
79 UCDP, Ukraine: Novorossiya,  
80 Human Rights Watch, Ukraine: Rising civilian death toll, 2015-02-03 
http://www.hrw.org/news/2015/02/03/ukraine-rising-civilian-death-toll (2015-05-
10) 
81 TT Nyhetsbyrån, Ukraina vill utvidga ICC-utredning, 2015-04-17 https://web-
retriever-info-
com.proxy.annalindhbiblioteket.se/services/archive/displayDocument?documentId=05
0806201504176EF623E7ABEF5D573E36E253FAEFB8D3&serviceId=2 (2015-05-08) 
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https://web-retriever-info-com.proxy.annalindhbiblioteket.se/services/archive/displayDocument?documentId=050806201504176EF623E7ABEF5D573E36E253FAEFB8D3&serviceId=2
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En annan händelse som också framhålls i fråga om civila dödsoffer är branden i Odessa 
den 2 maj 2014. Där nationalistiska ukrainare satte eld på det, av pro-ryska demon-
stranter, ockuperade Fackföreningarnas hus i Odessa. Till en följd av detta dog 48 per-
soner. Händelsen har efter det tystats ner av den ukrainska regeringen och myndighet-
erna tillskrev händelsen som en olycka med devisen att ockupanterna själva startade 
branden.82 Med tanke på att det endast är händelsen i Mariupol och i Odessa som fram-
hävs i fråga om civilia offer i kriget, där sammanlagt 67 personer dog, så kan de civila 
inte påstås vara en aktiv målgrupp i kriget. På den punkten utmärker kriget sig inte som 
ett nytt krig. Det liknar snarare gamla krig och att de civila får lida för urskiljningslösa 
och distinktionslösa artillerattacker mot bostadsområden, vilket framhävs i FN´s rap-
port Human Rights Report on the human rights situation in Ukraine från 15 december 
2014. 83 
 
I ovan nämnda rapport nämns också följande; 
“The efforts of the Government to safeguard the territorial integrity of Ukraine and re-
store law and order in the conflict zone have been accompanied by arbitrary  detentions, 
torture,  and enforced disappearances of people suspected of ‘separatism and terrorism’. 
Most of such human rights  violations appear  to  have  been perpetrated by  certain  
voluntary  battalions  or  by  the  Security  Service  of  Ukraine(SBU).  
The procedural rights of people have not always been observed, with reports of ill-
treatment and reports of reprisals upon release”  
 “Forced mobilization and threats of the use of the death penalty were additional means 
to intimidate and harass the population in the territory under the control of the armed 
groups. Increasingly as people left their homes, their property was seized. Efforts by the 
‘Donetsk people’s  republic’ and ‘Luhansk people’s republic’ to develop their own sys-
tems of administration of justice (‘legislation’, ‘police’, ‘prosecutors’ and ‘courts’) did not 
improve the dire human rights situation on the territories under their control.”84 
Två uttalanden som tyder på att både regeringssidan och separatistsidan till viss mån 
utnyttjar nya krigs ”fear and hatred”. Där delar av civilbefolkningen tvingas till lydnad 
genom hot och våld. En rapport från Human Rights Council (HRC), FN´s organ för 
mänskliga rättigheter, stärker detta och pekar på flera kränkningar mot mänskliga rät-
tigheter i Ukraina.85 Där journalister och oppositions politiker har mottagit våld och hot. 
Allt som oftast kan kränkningarna härledas till nynazistiska och facsistiska falanger i 
Ukraina. Men huruvida det kan kopplas till aktörer som är aktivt stridande på regering-
ens sida kan inte bevisas. Det är helt klart också en fråga om ”fear and hatred”, alltså kan 
det kopplas till nya krig. Terrorn i den här bemärkelsen är hot mot yttrandefriheten och 
den egna åsikten, för att på så sätt indirekt påverka befolkningen. Men ändock finns inga 
siffror på hur stor del av civilbefolkningen som blir utsatt av ”fear and hatred”, att det 
sker är bevisat men det är osäkert i vilken utsträckning. 

                                                        
82 Aftonbladet, Mördarna hyllas för dådet, 2015-05-02 
83 Ibid.  
84Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Report on the hu-
man rights situation in Ukraine, 2014-12-15 
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/OHCHR_eighth_report_on_Ukrain.pdf 
(2015-05-07) 
85 Human Rights Council, Twenty-seventh session, 2014-09-19 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Documents/A-
HRC-27-75_en.pdf  (2015-05-11) 
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I Amnesty Internationals artikel New evidence of summary killings of Ukrainian soldiers 
must spark urgent investigations nämns det att separatisterna torterat och mördat till-
fångatagna ukrainska soldater. Detta är starka brott mot krigets lagar. De hänvisar till 
händelser vid Donetsk flygplats och Debaltseve.86 Detta skulle också kunna vara ett sätt 
att på ivra ”fear and hatred”, men det är inte klart bevisat att det har hänt och i vilken 
omfattning. I gamla krig har det också skett brott mot krigets lagar, i både stor och liten 
omfattning. Brott mot krigets lagar är inte unikt för nya krig.  
 

5. Avslutning 
 
I följande kapitel följer en kort sammanfattning och en slutdiskussion som berör resul-
tat, varför resultat ser ut som det gör och hur resultatet skulle ha kunnat bli annorlunda 
om en annan metod användes i analysen. Teorin som användes diskuteras i förhållande 
till resultat. Det framhålls också argument för vad forskningen kan bidra till och veten-
skapens betydelse i det framtida yrkesutövandet. Sist presenteras förslag på vidare 
forskning kopplat till resultatet.  
 

5.1 Sammanfattning 
 
Svaret på frågeställningen, Kan kriget i Ukraina förklaras som gammalt eller nytt utefter 
Mary Kaldors teori om ”new wars”?, är nej. Variablerna politik/mål och krigföring kan 
förklaras utefter gamla krig men variabeln aktörer förklaras med både gamla och nya 
krig, därav kan inte kriget i Ukraina förklaras som antingen ett gammalt eller ett nytt 
krig. Dock så finns det aspekter inom politik/mål och krigföring som till vis del pekar 
mot nya krig, men de är inte utmärkande nog.  Den analytiska metod som användes för 
att komma fram till resultatet var en kvalitativ metod, exempel på alternativ metod 
framhålls under kapitel ”5.2 Slutdiskussion”.  

5.2 Slutdiskussion 
 
Att kriget i Ukraina inte kan förklaras som vare sig nya eller gamla krig kan bero på att 
analyseringen av empirin är kvalitativ. För att resultatet ska bli antingen nya eller gamla 
krig så får det inte finnas inslag av både och. Finns det inslag av nya och gamla krig så 
utvisar resultatet att kriget inte kan förklaras enskilt av en av teorierna. Om det istället 
skulle vara en kvantitativ metod som användes för att analysera empirin där operation-
aliseringen skapar en klar skiljelinje mellan nya och gamla krig så skulle svaret på varia-
beln aktörer troligtvis bli entydigt. Då skulle det gå att hävda att variabeln aktörer kan 
förklaras utefter gamla krig och teorin hjälper då till att förklara aktörerna i kriget i 
Ukraina och därmed också kriget i sin helhet. Men den kvalitativa metoden innebär till-

                                                        
86 Amnesty, New evidence of summary killings of Ukrainian soldiers must spark urgent in-
vestigations, 2015-04-09 
https://www.amnesty.org/en/articles/news/2015/04/ukraine-new-evidence-of-
summary-killings-of-captured-soldiers-must-spark-urgent-investigations/ (2015-05-
07) 
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sammans med den operationalisering som valts att alla aspekter inom varje variabel bi-
drar till resultatet. Detta anser jag bidrar till större validitet än om en kvantitativ metod 
skulle ha tillämpats. Med en kvantitativ metod skulle inte alla aspekter inom variabeln 
tas med, utan, som exempel, bara andelen stridande personal som kan förklaras utefter 
antingen nya eller gamla krig. Det skulle inte visa på de övriga aspekterna inom varia-
beln aktörer som förklaras utefter antingen nya eller gamla krig.  
 
Mary Kaldor snubblar på sin egen teori när hon särskiljer krig från varandra och ändå 
lyckas missa aspekter som varken berör gamla eller nya krig. Fenomenet med nya krigs 
krigsekonomier till exempel, där aktörerna i nya krig försörjer sig genom kriget via kri-
minalitet och plundring. Plundring och utpressning som i allra högsta grad bidrog till att 
försörja de stridande i trettiåriga-kriget som skedde under 1600-talet. En aspekt som 
Mary Kaldor inte alls nämner när hon redogör för gamla krig. Mary Kaldor lägger också 
stor vikt på ”fear and hatred” som utmärkande för krigföring i nya krig, vilket jag ställer 
mig tvekande till. Jag skulle vilja påstå att det med all säkerhet går att hitta mått av ”fear 
and hatred” även i gamla krig och därmed finns det bara den globaliserade terrorn och 
småskaligheten kvar som nytt för nya krig.  
 
Det vetenskapliga värdet för min framtida yrkesutövning ligger i att kritiskt kunna 
granska och förstå uppkomna problem.  Ett exempel kan vara; att om jag ställs inför en 
situation där ett öppenbart problem framstår som jag måste reda ut, då är det av värde 
att jag kan analysera och förklara problemet så att jag på bästa sätt kan reda ut proble-
met med lämpliga metoder. I den här uppsatsen har jag gjort en ansats till att förklara 
kriget i Ukraina utefter en metod och två teorier, slutsaten av detta blev att kriget i 
Ukraina inte kunde förklaras utefter den metod och de två teorier som jag tillämpade. I 
framtiden kommer jag således inte att försöka förklara kriget i Ukraina på samma sätt 
som jag redan gjort en ansats till att göra. Istället kan det vara en annan metod och 
andra teorier som bättre lämpar sig för att förklara kriget i Ukraina, men utan att veten-
skapligt försökt förklara kriget i Ukraina på det sätt jag redan gjort skulle jag inte ha 
kommit fram till den insikten. Genom att jag gjort detta så bidrar jag även till att andra 
inte behöver göra samma forskning igen, detta bidrar i sin tur till att bredda den veten-
skapligt grundade beprövade erfarenheten inom yrkeskåren.  
 Mer specifikt ligger intresset för svensk militär att förstå den krigföring som vi kan 
förvänta möta i framtiden. Det vi ser händer i Ukraina idag kan mycket väl hända i vårt 
närområde eller till och med i Sverige. Där en främmande stat undviker att förklara krig 
genom att använda metoder som möjligtvis kan förklaras genom ”proxy krigföring” och 
destabilisering.  

 

5.2 Vidare forskning 
 
Det är vidare intressant att analysera kriget i Ukraina med teorier som berör krigets ka-
raktär. Eftersom att teorier hjälper till att förstå fenomen och problem så kan de bidra 
till att hitta lösningar på problemen. Alltså genom att förstå krig kan sätt hittas för att 
lösa eller undvika krig. Teorierna behöver nödvändigtvis inte vara teorier som berör 
gamla och nya krig, likt de som använts i uppsatsen, utan det kan mycket väl vara teorier 
som berör endast gamla krig eller endast nya moderna krig. 
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 En aspekt med kriget i Ukraina som är intressant att belysa och forska vidare i är 
att kriget likt kalla kriget har två supermakter, USA och Ryssland, som öppenbart stödjer 
varsin sida i kriget. Kan det vara så att vi är tillbaka till ett politiskt klimat som liknar det 
under kalla kriget? Ytterliggare en aspekt är ”proxy krigföring”, där stater indirekt deltar 
i kriget genom att utnyttja resurser och metoder som inte kan härledas tillbaka till dem 
själva, till exempel grodmännen på Krim. Kan det vara så att Ryssland idag bedriver 
proxy-krigföring i Ukraina? 
 
Att pröva Mary Kaldors teori mot andra krig för att på sätt verifiera eller falsifiera hen-
nes teori om ”nya krig”. Är den överhuvudtaget relevant för att förklara karaktären av 
krig eller kan den läggas åt sidan för andra lämpligare teorier? 

Litteratur och referensförteckning 

Litteratur 
 
Barbosa da Silva, António & Wahlberg, Vivian, Vetenskapsteoretisk grund för kvalitativ 
metod. I Kvalitativ metod och vetenskapsteori,  Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar 
(red.), Studentlitteratur, Lund, 1994  
 
Berdal, Mats, The “New Wars” Thesis Revisited. I The changing character of war, 
Scheipers, Sibylle & Strachan, Hew (red.),  Oxford University Press, Oxford, 2011  
 
Esaiasson, Peter, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 2., 
[rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2003  
 
Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom sam-
hällsvetenskaperna, Studentlitteratur, Lund, 2007 
 
Jones, Charles, Ideology. I The Concise Oxford Dictionary of Politics, 3. Ed, Mcclean, Ian & 
McMillan, Alistair (red.), Oxford University Press, 2009 s. 396-397 
 
Kaldor, Mary, New and old wars: Organized violence in a global era: Third edition, Stan-
ford University press, Stanford, California 2012  
 
Leth, Göran & Thurén, Torsten, Källkritik för Internet, Styrelsen för psykologiskt försvar, 
Stockholm, 2000 s. 23    
 

Artiklar 
 
Allison, Roy. Russian 'deniable' intervention in ukraine: How and why russia broke the 
rules, 1255-1297. International Affairs, 90(6), 2014 
 
Fleming, M. Colin, New or Old Wars? Debating a Clausewitzian Future, Journal of Stra-
tegic Studies, Vol. 32, Iss. 2, 2009 
 



Leo Helmin 2015-05-27  
Kurs 220 

Sida 30 av 33 
 

Kaldor, Mary, In Defence of New Wars, International Journal of Security and Develop-
ment, 2013 
 
Lain, Sarah, Crisis in Ukraine: How Effective are Sanctions against Russia?, RUSI Analysis, 
2014 
 
Rynning, Sten, The false promise of continental concert: Russia, the West and the neces-
sary balance of power, International Affairs, vol. 91, 2015 
 
Schuurman, Bart, Clausewitz and the "New Wars" Scholars, Parameters 40.1, 2010 
 
Shektsov, Anton & Umland, Andreas,Ukraine’s Radical Right. I Journal of Democracy Vo-
lume 25, Number 3, 2014, s. 63 
 
Tjitske Akkerman, New Wars, New Morality, Acta Politicia vol 44.1, 2009 
 

Offentliga källor  
 
Officiell intervju med Rysslands president, 2014-04-17 
http://en.kremlin.ru/events/president/news/20796 (2015-05-05) 
 
Uttalande av USAs president, 2014-07-29 https://www.whitehouse.gov/the-press-
office/2014/07/29/statement-president-ukraine (2015-05-22) 
 
Uttalande av Ukrainas president, 2015-01-13 
http://www.president.gov.ua/en/news/32052.html (2015-05-22) 
 

Elektroniska källor 
 
Amnesty, New evidence of summary killings of Ukrainian soldiers must spark urgent inves-
tigations, 2015-04-09 https://www.amnesty.org/en/articles/news/2015/04/ukraine-
new-evidence-of-summary-killings-of-captured-soldiers-must-spark-urgent-
investigations/ (2015-05-07) 
 
Heyes, Cressida, Identity Politics. I The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. 
Zalta (ed.), 2014 http://plato.stanford.edu/archives/win2014/entries/identity-politics/ 
(2015-05-26) 
 
Human Rights Council, Twenty-seventh session, 2014-09-19 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Documents/A-
HRC-27-75_en.pdf  (2015-05-11) 
 
Human Rights Watch, Ukraine: Rising civilian death toll, 2015-02-03 
http://www.hrw.org/news/2015/02/03/ukraine-rising-civilian-death-toll (2015-05-
10) 
 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/20796
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/07/29/statement-president-ukraine
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/07/29/statement-president-ukraine
http://www.president.gov.ua/en/news/32052.html
https://www.amnesty.org/en/articles/news/2015/04/ukraine-new-evidence-of-summary-killings-of-captured-soldiers-must-spark-urgent-investigations/
https://www.amnesty.org/en/articles/news/2015/04/ukraine-new-evidence-of-summary-killings-of-captured-soldiers-must-spark-urgent-investigations/
https://www.amnesty.org/en/articles/news/2015/04/ukraine-new-evidence-of-summary-killings-of-captured-soldiers-must-spark-urgent-investigations/
http://plato.stanford.edu/archives/win2014/entries/identity-politics/
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Documents/A-HRC-27-75_en.pdf
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Documents/A-HRC-27-75_en.pdf
http://www.hrw.org/news/2015/02/03/ukraine-rising-civilian-death-toll


Leo Helmin 2015-05-27  
Kurs 220 

Sida 31 av 33 
 

Uppsala Conflict Data Program, Ukraine: Donetsk conflict, 
http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=161&value=# (2015-05-07) 
 
Uppsala Conflict Data Program, Ukraine: Government conflict, 
http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=161&value=# (2015-05-07) 
 
Uppsala Conflict Data Program, Ukraine: Lugansk conflict, 
http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=161&value=# (2015-05-07) 
 
Uppsala Conflict Data Program, Ukraine: Novorossiya, 
http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=161&value=# (2015-05-07) 
 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Report on the human 
rights situation in Ukraine, 2014-12-15 
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/OHCHR_eighth_report_on_Ukrain.pdf 
(2015-05-07) 
 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Report on the human 
rights situation in Ukraine, 2015-02-15 
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/9thOHCHRreportUkraine.pdf (2015-
05-07) 
 

Tidningsartiklar 
 
Aftonbladet, Mördarna hyllas för dådet, 2015-05-02 
 
Salihu, Diamant, Svenskarna som strider för Ukraina, Kvällsposten/Expressen, 2014-12-
10 
 
Sydsvenskan, Svensk nazist fruktad krypskytt i Ukraina, 2015-01-23 
 
Svenska dagbladet, Varning för storkrig om östra Ukraina, 2014-08-27 
 

Elektroniska artiklar 
 
Al-Jazeera America, US sends 300 troops to Ukraine to train forces fighting pro-Russian 
rebels, 2015-04-17  
http://america.aljazeera.com/articles/2015/4/17/us-sends-300-troops-to-
ukraine.html (2015-04-19) 
 
BBC News, Ukraine rebel leader Zakharchenko 'wants 100,000 men', 2015-02-02 
http://www.bbc.com/news/world-europe-31089142, (2015-05-12)  
 
BBC News, Ukraine says Donetsk 'anti-terror operation' under way, 2014-04-16 
http://www.bbc.com/news/world-europe-27035196 (2015-05-22) 
 

http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=161&value=
http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=161&value=
http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=161&value=
http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=161&value=
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/OHCHR_eighth_report_on_Ukrain.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/9thOHCHRreportUkraine.pdf
http://america.aljazeera.com/articles/2015/4/17/us-sends-300-troops-to-ukraine.html
http://america.aljazeera.com/articles/2015/4/17/us-sends-300-troops-to-ukraine.html
http://www.bbc.com/news/world-europe-31089142
http://www.bbc.com/news/world-europe-27035196


Leo Helmin 2015-05-27  
Kurs 220 

Sida 32 av 33 
 

Coffey, Luka, Ukraine: Volunteer battalions are a short term solution, Al-jazeera 2015-04-
30,  http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/04/ukraine-volunteer-
battalions-maidan-150429115931151.html (2015-05-12) 
 
Jacobsen, Katherine, Inside Ukraine's 'Donetsk People's Republic', Al-Jazeera, 2014-04-17 
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/04/ukraine-crisis-separatists-
donetsk-people-republic-20144177535478448.html (2015-05-22) 
 
Luhn, Alec, Ukraine separatists celebrate Soviet holiday in Donetsk, The Guardian, 2015-
02-23 http://www.theguardian.com/world/2015/feb/23/ukraine-separatists-soviet-
holiday-mens-day-donetsk (2015-02-23) 
 
Marlene Eriksson, Ukraina utökar sin armé, TT Nyhetsbyrån 2015-03-05 https://web-
retriever-info-
com.proxy.annalindhbiblioteket.se/services/archive/displayDocument?documentId=05
0806201503050303251C346EE18FF2417F4D2AE48E37&serviceId=2 (2015-05-19) 
 
Nathalie Besèr, Hopp om fred i Ukraina, Nyhetsbyrån TT, 2015-02-12 https://web-
retriever-info-
com.proxy.annalindhbiblioteket.se/services/archive/displayDocument?documentId=05
0806201502123C0EEF734EA8B45BC45C7BECCD0129D1&serviceId=2 (2015-05-19) 
 
Nummelin, Wiktor, Fakta: EU och Ukraina, TT Nyhetsbyrån 2015-04-27 https://web-
retriever-info-
com.proxy.annalindhbiblioteket.se/services/archive/displayDocument?documentId=05
080620150427E44BB6AC4ABDC71BBAA43462D8361763&serviceId=2 (2015-05-12) 
 
Partiff, Tom, Ukraine crisis: the neo-Nazi brigade fighting pro-Russian separatists, The 
Telegraph 2014-08-11 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/11025137/Ukraine-
crisis-the-neo-Nazi-brigade-fighting-pro-Russian-separatists.html (2015-05-19) 
 
Patrick Jackson, Ukraine war pulls in foreign fighters, BBC News 2014-09-01 
http://www.bbc.com/news/world-europe-28951324 (2015-05-12) 
 
The Economist, The fire that did not cease, 2015-02-21  
http://fg5nh4ah7q.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-
2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-
8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journ
al&rft.genre=article&rft.atitle=The+fire+that+did+not+cease%3B+Ukraine%27s+war&r
ft.jtitle=The+Economist&rft.date=2015-02-
21&rft.pub=Economist+Intelligence+Unit+N.A.+Incorporated&rft.issn=0013-
0613&rft.volume=414&rft.issue=8926&rft.spage=50&rft.externalDBID=2~S&rft.extern
alDocID=402233124&paramdict=sv-SE (2015-05-12) 
 
TT Nyhetsbyrån, Ukraina vill utvidga ICC-utredning, 2015-04-17 https://web-retriever-
info-
com.proxy.annalindhbiblioteket.se/services/archive/displayDocument?documentId=05
0806201504176EF623E7ABEF5D573E36E253FAEFB8D3&serviceId=2 (2015-05-08) 

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/04/ukraine-volunteer-battalions-maidan-150429115931151.html
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/04/ukraine-volunteer-battalions-maidan-150429115931151.html
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/04/ukraine-crisis-separatists-donetsk-people-republic-20144177535478448.html
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/04/ukraine-crisis-separatists-donetsk-people-republic-20144177535478448.html
http://www.theguardian.com/world/2015/feb/23/ukraine-separatists-soviet-holiday-mens-day-donetsk
http://www.theguardian.com/world/2015/feb/23/ukraine-separatists-soviet-holiday-mens-day-donetsk
https://web-retriever-info-com.proxy.annalindhbiblioteket.se/services/archive/displayDocument?documentId=050806201503050303251C346EE18FF2417F4D2AE48E37&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxy.annalindhbiblioteket.se/services/archive/displayDocument?documentId=050806201503050303251C346EE18FF2417F4D2AE48E37&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxy.annalindhbiblioteket.se/services/archive/displayDocument?documentId=050806201503050303251C346EE18FF2417F4D2AE48E37&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxy.annalindhbiblioteket.se/services/archive/displayDocument?documentId=050806201503050303251C346EE18FF2417F4D2AE48E37&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxy.annalindhbiblioteket.se/services/archive/displayDocument?documentId=05080620150427E44BB6AC4ABDC71BBAA43462D8361763&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxy.annalindhbiblioteket.se/services/archive/displayDocument?documentId=05080620150427E44BB6AC4ABDC71BBAA43462D8361763&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxy.annalindhbiblioteket.se/services/archive/displayDocument?documentId=05080620150427E44BB6AC4ABDC71BBAA43462D8361763&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxy.annalindhbiblioteket.se/services/archive/displayDocument?documentId=05080620150427E44BB6AC4ABDC71BBAA43462D8361763&serviceId=2
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/11025137/Ukraine-crisis-the-neo-Nazi-brigade-fighting-pro-Russian-separatists.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/11025137/Ukraine-crisis-the-neo-Nazi-brigade-fighting-pro-Russian-separatists.html
http://www.bbc.com/news/world-europe-28951324
http://fg5nh4ah7q.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=The+fire+that+did+not+cease%3B+Ukraine%27s+war&rft.jtitle=The+Economist&rft.date=2015-02-21&rft.pub=Economist+Intelligence+Unit+N.A.+Incorporated&rft.issn=0013-0613&rft.volume=414&rft.issue=8926&rft.spage=50&rft.externalDBID=2~S&rft.externalDocID=402233124&paramdict=sv-SE
http://fg5nh4ah7q.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=The+fire+that+did+not+cease%3B+Ukraine%27s+war&rft.jtitle=The+Economist&rft.date=2015-02-21&rft.pub=Economist+Intelligence+Unit+N.A.+Incorporated&rft.issn=0013-0613&rft.volume=414&rft.issue=8926&rft.spage=50&rft.externalDBID=2~S&rft.externalDocID=402233124&paramdict=sv-SE
http://fg5nh4ah7q.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=The+fire+that+did+not+cease%3B+Ukraine%27s+war&rft.jtitle=The+Economist&rft.date=2015-02-21&rft.pub=Economist+Intelligence+Unit+N.A.+Incorporated&rft.issn=0013-0613&rft.volume=414&rft.issue=8926&rft.spage=50&rft.externalDBID=2~S&rft.externalDocID=402233124&paramdict=sv-SE
http://fg5nh4ah7q.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=The+fire+that+did+not+cease%3B+Ukraine%27s+war&rft.jtitle=The+Economist&rft.date=2015-02-21&rft.pub=Economist+Intelligence+Unit+N.A.+Incorporated&rft.issn=0013-0613&rft.volume=414&rft.issue=8926&rft.spage=50&rft.externalDBID=2~S&rft.externalDocID=402233124&paramdict=sv-SE
http://fg5nh4ah7q.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=The+fire+that+did+not+cease%3B+Ukraine%27s+war&rft.jtitle=The+Economist&rft.date=2015-02-21&rft.pub=Economist+Intelligence+Unit+N.A.+Incorporated&rft.issn=0013-0613&rft.volume=414&rft.issue=8926&rft.spage=50&rft.externalDBID=2~S&rft.externalDocID=402233124&paramdict=sv-SE
http://fg5nh4ah7q.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=The+fire+that+did+not+cease%3B+Ukraine%27s+war&rft.jtitle=The+Economist&rft.date=2015-02-21&rft.pub=Economist+Intelligence+Unit+N.A.+Incorporated&rft.issn=0013-0613&rft.volume=414&rft.issue=8926&rft.spage=50&rft.externalDBID=2~S&rft.externalDocID=402233124&paramdict=sv-SE
http://fg5nh4ah7q.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=The+fire+that+did+not+cease%3B+Ukraine%27s+war&rft.jtitle=The+Economist&rft.date=2015-02-21&rft.pub=Economist+Intelligence+Unit+N.A.+Incorporated&rft.issn=0013-0613&rft.volume=414&rft.issue=8926&rft.spage=50&rft.externalDBID=2~S&rft.externalDocID=402233124&paramdict=sv-SE
http://fg5nh4ah7q.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=The+fire+that+did+not+cease%3B+Ukraine%27s+war&rft.jtitle=The+Economist&rft.date=2015-02-21&rft.pub=Economist+Intelligence+Unit+N.A.+Incorporated&rft.issn=0013-0613&rft.volume=414&rft.issue=8926&rft.spage=50&rft.externalDBID=2~S&rft.externalDocID=402233124&paramdict=sv-SE
https://web-retriever-info-com.proxy.annalindhbiblioteket.se/services/archive/displayDocument?documentId=050806201504176EF623E7ABEF5D573E36E253FAEFB8D3&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxy.annalindhbiblioteket.se/services/archive/displayDocument?documentId=050806201504176EF623E7ABEF5D573E36E253FAEFB8D3&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxy.annalindhbiblioteket.se/services/archive/displayDocument?documentId=050806201504176EF623E7ABEF5D573E36E253FAEFB8D3&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxy.annalindhbiblioteket.se/services/archive/displayDocument?documentId=050806201504176EF623E7ABEF5D573E36E253FAEFB8D3&serviceId=2


Leo Helmin 2015-05-27  
Kurs 220 

Sida 33 av 33 
 

 
 


