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Kriget i Sierra Leone (1991-2002) ur ett rationellt perspektiv. 

Sammandrag 
Syftet med uppsatsen har varit att genom en fallstudie av kriget i Sierra Leone (1991-2002) söka 
efter konventionella inslag i aktören Revolutionary United Fronts (RUF) våldsbeteende och 
därigenom undersöka huruvida krigets natur kan beskrivas utifrån ett rationellt eller irrationellt 
perspektiv. För att uppfylla syftet med uppsatsen har två frågeställningar använts; ”Finns det 
konventionella inslag i aktören RUF:s våldsbeteende?” och ”Kan krigets natur i Sierra Leone 
beskrivas utifrån ett rationellt eller irrationellt perspektiv?”. Teorianknytningen utgörs av Carl von 
Clausewitz teorier om krigets natur. 

Resultatet av undersökningen visar att konventionella inslag i form av åtskillnad mellan 
kombattanter och icke-kombattanter, konventionella medel och metoder samt politiskt syfte går att 
finna i RUF:s våldsbeteende.  

Sammantaget visar fallstudien på att RUF:s våldsbeteende inte kännetecknades av ett enda kaos, 
ett allas krig mot alla på etniska, religiösa eller ideologiska grunder och därför inte kan beskrivas 
som ett irrationellt fenomen. I stället menar jag att krigets natur som det gestaltade sig under kriget 
i Sierra Leone går att beskriva utifrån ett rationellt perspektiv, typiskt för konventionella krig, med 
grund i Clausewitz teorier om krigets natur. 

Nyckelord 
Sierra Leone, Revolutionary United Front (RUF), lågintensiva konflikter, nya krig, Clausewitz, 
rationellt perspektiv. 



ABSTRACT 

The War in Sierra Leone (1991-2002) from a rational perspective 
The aim of this essay has been to search for the presence of conventional 
features in the violent behaviour of the Revolutionary United Front (RUF) 
through a case study of the war in Sierra Leone (1991-2002) and thereby 
examine whether the nature of war can be described from a rational or 
irrational perspective. 

To interpret and achieve the aim of the essay I have used Carl von Clausewitz 
theories on the nature of war. In order to analyse the presence of conventional 
features in the violent behaviour of the RUF, three indicators are used;  
a distinction between combatants and non-combatants, conventional means 
and methods and a political purpose. These indicators are derived from 
Clausewitz trinity of war (people, army and government). 

The essay concludes that there are indeed presences of conventional features in 
the violent behaviour of the RUF.  

The essay further concludes that the behaviour of the RUF was not 
characterized by total chaos, a war by all against all, caused by ethnic, religious 
and ideological reasons. The behaviour of the RUF can therefore not be 
described as an irrational phenomenon.  

Instead, the essay argues that the nature of war as it turned out in Sierra Leone 
can be described from a rational perspective, typical for conventional wars, 
based upon the theories by Carl von Clausewitz on the nature of war. 

Keywords: Sierra Leone, Revolutionary United Front (RUF), low-intensity 
conflict, new wars, Clausewitz, rational perspective. 
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1  Inledning 
…they called a meeting at the town counsel. They said it was to restore law and 
order – they said if anyone knows where they are, they should tell us. They 
decapitated one surrendered soldier and I saw them eat his raw liver and heart.1 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
Efter det kalla krigets slut har det internationella samfundet, speciellt 
västvärlden, fått upp ögonen för krig och konflikter vilka inte passat in i gängse 
traditionella modeller av krigföring, grundade på konventionella krig mellan 
stater.  

Istället har krigen och konflikterna präglats av bland annat etniska rensningar, 
folkmord, systematiska övergrepp på civilbefolkningen och ett brett spektrum 
av aktörer, från rebellrörelser, terroristgrupper, kriminella gäng och 
paramilitära grupper till mer eller mindre konventionella styrkor. 

Utbrotten av till synes svårlösliga etniska konflikter efter det kalla krigets slut 
innebar att idéerna om att lågintensiva konflikter utgjorde en egen, särskild 
kategori av krig tog fart. Analytiker världen över var snabba att ogiltigförklara 
influenserna från Carl von Clausewitz och hans verk samtidigt som de påstod 
att krigsmakter runt om i världen med grund i Clausewitz teorier förberedde sig 
för konventionella krig mellan stater, därmed illa förberedda att förstå och 
hantera det breda spektrum av lågintensiva konflikter som nu blossade upp runt 
om i världen.2 

Kritiker anser att Clausewitz teorier inte längre är användbara för att förklara 
de moderna krigens natur. De hävdar istället att nationalstaten är på väg att 
upphöra och att förekomsten av etniska och kulturella konflikter, med armén 
och folket som en integrerad stridande enhet, är tecken på dagens och 
morgondagens ”non-trinitarian warfare”.3 

Två av de mer kända kritikerna av Clausewitz teorier är Martin van Creveld 
och Mary Kaldor. Creveld skriver att: ”So far, the past. Considering the present 
and trying to look into the future, I suggest that the Clausewitzian Universe is 
rapidly becoming out of date and can no longer provide us with a proper 
framework for understanding war.”4 Mary Kaldor diskuterar vad hon kallar nya 
krig och säger angående dagens uppfattning av krig att: ”När den 
centraliserade, territoriella moderna staten viker undan för nya former av 

                                                 
1 Human Rights Watch (HRW) intervju, Guéckedou, Guinea, 9 juni 1998, i Human Rights 
Watch, Sierra Leone: Sowing Terror – Atrocities against Civilians in Sierra Leone, vol. 10, no. 
3A (1998), s. 21. 
2 M.L.R. Smith, “War and Only War: Analysing the False Categories of Low Intensity 
Conflict”, i Jan Ångström och Isabelle Duyvesteyn (ed.), The Nature of Modern War: 
Clausewitz and his Critics Revisited (Stockholm: Försvarshögskolan, 2003), s. 29. 
3 Begreppet non-trinitarian warfare myntades av Martin van Creveld som ett sätt att särskilja 
dessa nya former av krig från de mer konventionella krigen vilka i sin tur kan beskrivas utifrån 
Clausewitz teorier om treenigheten (trinitarian), förf. anm. 
4 Martin van Creveld, The Transformation of War (New York: Free Press, 1991), s. 58. 
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statsbildning, som uppstår i de globala processerna, blir krig så som vi ännu 
uppfattar det en anakronism.”5 

Enligt detta synsätt kännetecknas de moderna konflikterna av kaos och 
irrationalitet, gestaltade i form av bland annat inomstatliga konflikter, etnisk 
rensning, kriminalitet, lokala krigsherrar och en avsaknad av rationella mål där 
kriget blir ett mål i sig utan överordnade syften. 

Enligt andra synsätt har krigets natur inte förändrats även om karaktären på 
många av dagens konflikter skiljer sig från tidigare. Förespråkare av denna 
tolkning menar istället att Creveld och Kaldor med flera genom sin kritik av 
Clausewitz inte förklarar de nya krigens eventuellt förändrade natur utan 
istället ger en beskrivning av krigens symptom, det vill säga den förändrade 
karaktären. Dagens konflikter är därför inte fullt ut irrationella och fyllda av 
kaos. Istället finns det tillräckligt med konventionella inslag i de nya krigen för 
att kunna förstå och förklara dessa utifrån rationella faktorer som militära 
målsättningar, planläggning och organisering av våldet samt politiskt syfte. 

Isabelle Duyvesteyn har visat att konventionella inslag som operativ 
tyngdpunkt, en klar åtskillnad mellan stridande och icke-stridande samt öppet 
uppträdande av kombattanter även är inslag i moderna irreguljära konflikter i 
så kallade kollapsade stater.6 Orsakerna till varför moderna västerländska 
förband misslyckades i Somalia, en stat vilken passar väl in på begreppet 
kollapsad, har undersökts av Charles W. Fowler. Han använder sig av 
Clausewitz teori om krigets treenighet som analysverktyg och menar att hans 
teorier fortfarande är giltiga, även då det gäller att förstå begränsade krig med 
begränsade politiska målsättningar.7 Statens betydelse för organisering och 
stöd av ett till synes oorganiserat och irrationellt våld under krigen i det forna 
Jugoslavien har undersökts av Bob de Graaff, som visar på att statliga aktörer 
både anstiftade och hade överseende med bland annat etniska rensningar samt 
att målen för krigen på Balkan inte var kriget i sig, utan nya former av 
statsbildningar.8 

Oavsett teoretisk ståndpunkt kvarstår det faktum att världssamfundet visat på 
en oförmåga att hantera denna typ av krig och konflikter och därigenom haft 
svårt att skapa mer eller mindre fredliga lösningar på problemen. Just den 
bristande förmågan att förstå den sanna naturen av dagens lågintensiva 
konflikter har ofta setts som den främsta förklaringen till varför det är så svårt 

                                                 
5 Mary Kaldor, Nya och Gamla Krig: Organiserat våld under globaliseringens era, andra 
upplagan (Göteborg: Daidalos, 2002), s. 23. 
6 Isabelle Duyvesteyn, “The Concept of Conventional War and Armed Conflict in Collapsed 
States”, i Jan Ångström och Isabelle Duyvesteyn (ed.), The Nature of Modern War: Clausewitz 
and his Critics Revisited (Stockholm: Försvarshögskolan, 2003), s. 45. 
7 Charles W. Fowler, The UN intervention in Somalia: Clausewitz at the Crossing of the 
Mogadishu Line (Washington: National War College, 1999), s. 1-16, 
<http://www.ndu.edu/library/n2/n005602e.pdf>, 2003-11-26. 
8 Bob de Graaff, “The War in former Yugoslavia in the 1990s: Bringing the State back in”, i 
Jan Ångström och Isabelle Duyvesteyn (ed.), The Nature of Modern War: Clausewitz and his 
Critics Revisited (Stockholm: Försvarshögskolan, 2003), s. 105-119. 
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att nå framgång vid genomförandet av militära operationer i lågintensiva 
konflikter.9  

Massmedia har ofta beskrivit krig i Afrika som en återgång till ett tidigare 
utvecklingsstadium. Vid ett flertal tillfällen har media använt sig av titeln till 
Joseph Conrads berömda novell Mörkrets hjärta för att beskriva krigens 
barbarism. Den franske journalisten Ourdan Remy beskrev kriget i Sierra 
Leone i en artikel publicerad i Le Monde den 1 december 1999 med rubriken 
”Au coeur des ténèbres” [Mörkrets hjärta]. Remy intervjuar en journalist från 
Sierra Leone som säger: 

Sankoh plunged this nation into chaos", believes a Sierra Leonean journalist. 
"Man's savagery accomplished the rest. Human beings can become animals. 
Children were forced to perpetrate crimes. They learned to enjoy this savage 
pleasure. They like to instil fear in civilians, and yet they respect their leaders. 
As a child, I read Joseph Conrad. Sierra Leone's war is something out of 'The 
Heart of Darkness'. 

Men är detta verkligen den rätta beskrivningen av kriget i Sierra Leone? Även 
om våldet var ytterst grymt, rent av barbariskt, var kriget ett enda kaos utan 
några som helst rationella förklaringsfaktorer? Är kriget i Sierra Leone ett 
bevis för att krigets natur har förändrats och inte längre kan förklaras och 
förstås utifrån ett rationellt perspektiv? 

Mitt bidrag till den förda diskussionen om de nya krigens natur blir därför en 
uppsats om kriget i Sierra Leone med fokus på rebellrörelsen Revolutionary 
United Front (RUF) med utgångspunkt från Clausewitz teori om krigets natur 
som ett rationellt fenomen. 

Ett viktigt motiv till varför jag väljer detta ämne är den ökade fokusering EU 
visat för den afrikanska kontinenten avseende internationella insatser. Detta 
intresse har en naturlig förklaring i och med att flera av EU:s ledande nationer 
är forna kolonialmakter med fortsatta intressen i tidigare kolonier. En annan 
förklaring är USA:s prioritering av konflikter på andra håll i världen vilka 
påverkar USA:s strategiska intressen på ett helt annat sätt än konflikter i 
Afrika. Det ökade europeiska intresset för den afrikanska kontinenten har även 
påverkat Sveriges åtaganden, vilket tydligt visat sig i det svenska deltagandet i 
operation ”Artemis” i Kongo-Kinshasa förra året tillsammans med de nu 
pågående insatserna FK02 (Kongo-Kinshasa) och LA01 (Liberia). 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att genom en fallstudie av kriget i Sierra Leone (1991-
2002) söka efter konventionella inslag i aktören Revolutionary United Fronts 
(RUF) våldsbeteende och därigenom undersöka huruvida krigets10 natur kan 
beskrivas utifrån ett rationellt eller irrationellt perspektiv. 

                                                 
9 Duyvesteyn, “The Concept of Conventional War and Armed Conflict in Collapsed States”,  
s. 61. 
10 Här avses kriget i Sierra Leone (1991-2002). 
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1.3 Frågeställningar 
För att uppfylla uppsatsens syfte formuleras följande frågeställningar: 

• Finns det konventionella inslag i aktören RUF:s våldsbeteende? 
• Kan krigets natur i Sierra Leone beskrivas utifrån ett rationellt eller 

irrationellt perspektiv? 

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsens empiriska material avgränsas till att omfatta konflikten i Sierra 
Leone 1991-2002. Motivet för detta är att jag vill undersöka en konflikt från 
början till slut och därigenom erhålla en bra helhetsbild, jämfört med att av tids 
och utrymmesskäl begränsa det empiriska materialet till att endast innefatta 
enstaka delar av flera olika konflikter. 

Aktören som analyseras begränsas till RUF då rebellrörelsen kan karakteriseras 
som en för kriget central aktör. RUF var den aktör som startade kriget, såg till 
att det fortsatte i mer än tio år och vars vilja även var en förutsättning för 
krigets avslutande. Vidare passar RUF väl in på de beskrivningar av de nya 
krigens aktörer vilka kännetecknas av irreguljära enheter utan statlig kontroll, 
ekonomiska intressen utöver politiska och som använder sig av terror som 
medel, inte minst mot civilbefolkningen. Av den anledningen kan vi anta att 
RUF som aktör i flera avseenden är representativ för dagens lågintensiva 
konflikter eller det som även kallats de nya krigen. Det finns i varje fall inte 
något som omedelbart diskvalificerar RUF som undersökningsobjekt för att 
uppnå syftet med denna uppsats. 

1.5 Disposition 
Uppsatsen är uppbyggd i fem delar. Först introduceras ämnet genom en 
bakgrundsbeskrivning som samtidigt utgör uppsatsens problembeskrivning. 
Därefter följer en redovisning av teorianknytningen följt av en 
metodbeskrivning. Sedan följer uppsatsen kärnpunkt, fallstudien av kriget i 
Sierra Leone. Uppsatsen avslutas med en diskussion rörande resultat, vald 
metod samt en utveckling av de i uppsatsen förda diskussionerna. 

I det första kapitlet Inledning, introduceras ämnet genom en kortfattad 
beskrivning av diskussionerna kring krigets eventuellt förändrade natur med 
hänsyn till dagens lågintensiva konflikter. Här redovisas grunden för olika 
ståndpunkter huruvida nya teorier krävs för att förklara denna typ av konflikter 
eller om Clausewitz teorier om krigets natur fortfarande är giltiga som 
förklaringsmodell. De rationella respektive irrationella utgångspunkterna för att 
förstå dagens konflikter nämns särskilt. Vidare ges exempel på tidigare 
forskning med anknytning till denna uppsats problemformulering. 

Det andra kapitlet, benämnt Teorianknytning, redogör för Clausewitz teorier 
om krigets natur. I detta avseende är det främst våldsakten, politikens betydelse 
samt treenigheten som redovisas. Här redovisas även den tolkning av teorin 
som ligger till grund för uppsatsen. I kapitlets avslutning redovisas dels den 
kritik Clausewitz teorier utsatts för, dels argument mot denna kritik. 
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I uppsatsens tredje kapitel, Metod, redovisas för den metod författaren valt att 
använda och varför. Här redovisas även hur uppsatsens teorianknytning 
används i uppsatsens analysdel genom en operationalisering av de teoretiska 
begreppen till mätpunkter. Kapitlet avslutas med en diskussion om material 
och källkritik. 

Fjärde kapitlet, Fallstudie Sierra Leone (1991-2002), utgör den centrala delen 
av uppsatsen. Kapitlet inleds med en introduktion av konflikten för att öka 
kunskapen om det undersökta objektet. Därefter sker analysen av huvudaktören 
i form av en fallstudie syftande till att skapa nödvändigt underlag för att dels 
svara på uppsatsens frågeställningar, dels uppnå det övergripande syftet med 
densamma. Analysen sker i tre delar. 

I det sista kapitlet, Diskussion, besvaras inledningsvis uppsatsens 
frågeställningar genom en återkoppling till tidigare genomförd analys, men 
även genom en utvecklad diskussion, främst kopplad till uppsatsens andra 
frågeställning. Vidare förs en diskussion kring den metod vilken legat till grund 
för uppsatsen, där metodens styrka och svagheter redovisas. Kapitlet avslutas 
med en utvecklad diskussion rörande ämnet och frågeställningarna för 
uppsatsen. I denna del återkopplas diskussionen till uppsatsens inledande 
bakgrundsbeskrivning, men även till de teorier som legat till grund för 
uppsatsens analysdel, vilka tillika utgör en central aspekt av de i inledningen 
redovisade diskussionerna om krigets eventuellt förändrade natur. 
 
2 Teorianknytning 
2.1 Krigets natur – Våld och politik 
Carl von Clausewitz berömmelse beror på den betydelse och inflytelse hans 
verk Om kriget har haft för politiker, militärer och forskare i hela världen. Om 
kriget kan tveklöst betraktas som det mest betydelsefulla enskilda verk som 
hittills skrivits om teorierna bakom krigföring och strategi. En aspekt som gör 
Om kriget användbar för utbildning och forskning än idag, mer än 150 år efter 
dess publicering, är att Clausewitz inte förespråkar en uppsättning färdiga lagar 
eller regler. Han förstod att kommande generationer av läsare skulle möta en 
verklighet mycket annorlunda än hans egen. Istället är hans teorier i huvudsak 
deskriptiva när det gäller att förstå och förklara naturen bakom 
mellanmänskliga strategiska problem. Syftet är att hjälpa läsaren utveckla sin 
egen förståelse av krig och strategi för att därigenom ha förmågan att hantera 
en ständigt föränderlig omvärld. 

Teorin skall fostra den blivande fältherrens intellekt eller snarare vara honom 
till hjälp vid hans självfostran. Den skall därmed inte följa honom på slagfältet. 
Teorin skall verka på samma sätt som en klok lärare styr och underlättar 
ynglingens intellektuella utan att därför föra honom i ledband genom livet.11 

I inledningen av Om kriget redogör Clausewitz för vad han kallar det absoluta 
kriget, en abstrakt modell för att förklara fenomenet krig. Absolut krig är en 
filosofisk abstraktion som är omöjlig att uppnå i realiteten. Det är krig i sin 
renaste form, våld i dess mest extrema form, obegränsat av intellektuella 
                                                 
11 Carl von Clausewitz, Om kriget (Stockholm: Bonniers, 1991), s. 103. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2004-06-04 FHS beteckning 
ChP 02-04  19 100:2050 
Mj Mårten Wallén  Sid 9 (46) 

krafter eller av friktioner i form av tid, rum och den mänskliga naturen. Det 
syftar till motståndarens fullständiga underkastelse genom förstörelse av hans 
fysiska tillgångar. 

Kriget är alltså en våldsakt för att påtvinga motståndaren vår vilja.12 

Efter att ha diskuterat kriget i dess absoluta form övergår Clausewitz till att tala 
om krig i realiteten, det vill säga om krig i dess smutsiga form så som vi 
faktiskt uppfattar det. Han förklarar varför krig i realiteten skiljer sig från hans 
egen abstrakta modell av krig. Krig i realiteten begränsas av en alltid 
närvarande social och politisk kontext, av människans natur och genom 
friktioner påtvingade av tid och rum. Dessa faktorer gör det omöjligt för det 
absoluta kriget att faktiskt äga rum. Skalan av krig löper således inte steglöst 
från absolut krig till krig i realiteten. Istället finns dels det absoluta kriget, en 
abstraktion som aldrig inträffar och dels krig i realiteten, vilket alltid begränsas 
av olika praktiska faktorer. Krig i realiteten löper istället längs en skala som i 
den ena änden utgörs av blotta hotet om våldsanvändning och i den andra 
änden omfattar konflikter vilka är obegränsade i betydelsen att åtminstone den 
ena av antagonisterna inte accepterar någon annan utgång än fullständig seger 
över motståndaren. 

Clausewitz diskussion om krig i dess absoluta form respektive om krig i 
realiteten visar dock på en inkonsekvens i resonemanget om krigets natur. 
Beatrice Heuser menar att Clausewitz ändrade uppfattning i detta avseende 
under arbetet med Om kriget, men på grund av sin tidiga död hann han inte 
omarbeta alla delar av boken vilket innebär att två olika Clausewitz framträder, 
den ”unge idealisten” och den ”mogna realisten”.13 I Om kriget upprepar den 
”unge idealisten” Clausewitz gång på gång att krigets viktigaste princip är 
förintandet av motståndarens väpnade styrkor. I de omarbetade delarna av 
boken framhäver istället Clausewitz att kriget till sin natur påverkas av 
politiken, att kriget är en fortsättning av politiken om än med andra medel. 
Kriget kunde därför endast utvecklas i sin absoluta form om politiken inte 
utgjorde några begränsningar, men med begränsade politiska målsättningar 
innebar krig i realiteten även begränsningar av de militära målen och således 
också av begränsningar för hur de militära målen skulle uppnås. Därmed ska 
Clausewitz framställning förstås som att krig är ett bland flera rationella 
politiska medel. Politiken utgör den målsättning vilken vägleder det militära 
handlandet och säkerställer att de önskade målen uppnås med rätt effekt. 

Vi ser alltså att kriget inte bara är en politisk akt utan ett verkligt politiskt 
instrument, en fortsättning av den politiska dialogen, ett genomförande av 
denna med andra medel… Den politiska avsikten är målet, kriget är medlet för 
att nå det och medlet kan aldrig ses isolerat från sitt mål.14 

Kriget är alltså inte en isolerad företeelse utan ett politiskt redskap, men ett 
redskap som varierar i betydelse beroende på varje krigs unika karaktär. I detta 
resonemang om politikens varierande betydelse för krig i realiteten återfinns 
beskrivningar som stämmer väl in på de nya krigen av idag eller lågintensiva 
                                                 
12 Clausewitz, Om kriget, s. 29. 
13 Beatrice Heuser, Reading Clausewitz (London: Pimlico, 2002), s. 25-41. 
14 Clausewitz, Om kriget, s. 42. 
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konflikter. Clausewitz visar i denna diskussion på hur de i kriget ingående 
motiven påverkar de politiska och militära målens samstämmighet. 

Ju mer storartade och ju starkare krigsanledningarna är, ju mer de omfattar 
folkens hela tillvaro, ju våldsammare spänningen är som föregår kriget, desto 
mer närmar sig kriget sin abstrakta form, desto mer kommer det att handla om 
att underkuva fienden, desto mer sammanfaller krigets mål och det politiska 
målet, desto mer synes kriget vara rent krigiskt och mindre politiskt. Men å 
andra sidan, ju svagare motiven är, desto mindre kommer det militära 
elementets tendens till våld att överensstämma med de politiska önskemålen. 
Som en följd härav kommer kriget att fjärmas från sin naturliga riktning och det 
politiska målet kommer att skilja sig mer och mer från det ideala krigsmålet. 
Kriget blir sålunda mer politiskt.15 

Ovanstående resonemang pekar på att den i uppsatsen studerade formen av 
krig, så kallade lågintensiva konflikter, där den politiska och militära 
samstämmigheten ofta uppfattas som låg, istället för att uppfattas som 
opolitiska eller orsakade av andra än politiska faktorer, faktiskt kan vara mer 
politiska än andra former av krig. 

2.2 Krigets natur - Treenigheten 
Clausewitz korta diskussion om treenigheten utgör hörnstenen i hans teorier 
om kriget. För det första utgör den en syntes av hans dialektala förklaring av 
krigets natur. För det andra kan övriga centrala koncept i Clausewitz verk Om 
kriget alla relateras till teorin om treenigheten, vilket gör det svårt att förstå 
sammanhanget mellan verkets olika delar, trots att det aldrig fullbordades, utan 
en grundläggande förståelse av treenigheten. 

Kriget är inte bara en verklig kameleont, eftersom det i varje konkret fall något 
ändrar karaktär. I sin totala form och med hänsyn till sina inneboende syften 
utgör kriget även en märklig treenighet sammansatt av den primitiva 
våldsamheten i dess element, hatet och fiendskapen som tillsammans kan 
betraktas som en blind naturkraft; av sannolikheternas och tillfälligheternas 
spel, som ger utrymme för ett fritt skapande sinne; och slutligen av att vara ett 
politiken underordnat instrument, varigenom det betingas av det rena 
förnuftet.16 

Genom att beskriva kriget som något mer än en kameleont (ett djur som 
anpassar sin färg för att matcha omgivningen, men i övrigt är identiskt), säger 
Clausewitz att krig är ett fenomen, som beroende på förutsättningarna, kan anta 
helt olika former. Orsakerna till krigets olika former ligger i treenighetens olika 
delar.17 

Ovanstående innebär att treenigheten är en beskrivning av tre sociala 
drivkrafter som tolkas på flera sätt. I förklaringen av krigets karaktär som en 
treenighet använder sig Clausewitz av två abstraktionsnivåer. 

Den första beskriver kriget som en mellanmänsklig aktivitet vilken involverar 
den primitiva våldsamheten i dess element, hatet och fiendskapen. I krig är 
                                                 
15 Clausewitz, Om kriget, s. 43. 
16 Clausewitz, Om kriget, s. 44. 
17 Christopher Bassford, Teaching the Clausewitzian Trinity (2003),  
<http://www.clausewitz.com/CWZHOME/Trinity/TrinityTeachingNote.htm>, 2004-01-15. 
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ingenting säkert och beslut påverkas av sannolikheternas och tillfälligheternas 
spel. Krig är slutligen ett av politiken underordnat instrument och tjänar därför 
ett politiskt syfte. 

Ovanstående tre benägenheter sammanfattar Clausewitz då han skriver att den 
första kan betraktas som en blind naturkraft, den andra som ett fritt skapande 
sinne och den tredje som det rena förnuftet. 

Clausewitz fortsätter sin förklaring av teorin om treenigheten genom att visa på 
en andra abstraktionsnivå: 

Den första av dessa tre aspekter hänför sig främst till folket, den andra främst 
till fältherren och hans armé, den tredje främst till regeringen. De lidelser, som 
flammar upp i kriget, måste redan finnas hos folket. Vidden av spelet med mod 
och talang inom sannolikhetens och tillfälligheternas rike hänger samman med 
fältherrens och arméns särskilda egenskaper. De politiska målen däremot hör 
endast hemma hos regeringen.18 

Clausewitz fortsätter beskrivningen av treenigheten genom att förklara att 
ingen av de tre benägenheterna har ett fast värde eller tillstånd. Istället påpekas 
dess föränderlighet och inbördes växelverkan. 

Dessa tre tendenser, som tar sig uttryck i lika många lagar, är djupt grundade i 
ämnets natur och samtidigt av föränderlig storlek. En teori, som lämnar någon 
av dessa tendenser obeaktade eller söker fastställa ett godtyckligt förhållande 
dem emellan, skulle omedelbart hamna i en sådan motsättning till verkligheten 
att den bara därigenom skulle kunna betraktas som helt omöjlig. Problemet är 
alltså att utveckla en teori som balanserar dessa tre tendenser som ett föremål 
mellan tre tyngdpunkter.19 

Detta är den abstraktionsnivå som är mest känd och som av många felaktigt har 
tolkats som Clausewitz egentliga teori om treenigheten.20 Dessa tre element är 
inte vitt åtskilda eller unika, då alla elementen påverkar människan. Officerare 
och soldater i armén tillsammans med de politiska ledarna är också, i olika grad 
beroende på samhälle, medlemmar av folket. Att som Clausewitz hävda att 
politiken främst är ett redskap för regeringen stämmer inte in på moderna 
demokratier.21 Vid vissa tillfällen kan befolkningen eller militären ha den 
största påverkan på utformningen av politiska målsättningar i krig. På samma 
sätt kan känslor som passion, hat och fiendskap inte enbart vara något som 
återfinns hos folket utan i lika hög grad vara något som regering och militär ger 
uttryck för. Det fria och skapande sinnet där mod och talang får spelutrymme 
behöver inte vara förbehållet fältherren utan kan även återfinnas hos 
regeringen. 

Denna tolkning av Clausewitz teori om treenigheten, där elementen folket, 
fältherren och regeringen alla återfinns hos samtliga aktörer, är den som ligger 
till grund för uppsatsens analys av aktören Revolutionary United Front (RUF) 
och kriget i Sierra Leone.  

                                                 
18 Clausewitz, Om kriget, s. 44. 
19 Clausewitz, Om kriget, s. 44. 
20 Bassford, Teaching the Clausewitzian Trinity. 
21 Michael I. Handel, Masters of War: Classical Strategic Thought, tredje reviderade och 
utökade upplagan (London: Frank Cass Publishers, 2001), s. 103. 
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2.3 Kritik och motkritik av Clausewitz 
Sedan det kalla krigets slut har det förts en intensiv debatt huruvida Carl von 
Clausewitz teorier fortsatt är giltiga. Det faktum att dagens krig och konflikter 
till övervägande del är inomstatliga eller utkämpas mellan aktörer andra än 
nationalstater har varit debattens utgångspunkt. Som nämndes i inledningen av 
uppsatsen finns det å ena sidan kritiker av Clausewitz som hävdar att dagens 
konflikter inte kan förstås utifrån rationella grunder utan att krigets natur har 
förändrats och idag är irrationellt, fyllt av kaos, fjärran från de av Clausewitz 
beskrivna krigen mellan nationalstater. Å andra sidan finns det dem som menar 
att även om nationalstaten idag inte längre är den dominerande aktören i 
moderna konflikter är Clausewitz teorier om krigets natur fortsatt giltiga. De 
menar att dagens konflikter fortsatt kan förklaras utifrån rationella perspektiv 
och att det i dagens ”nya krig” fortfarande finns konventionella mål, medel och 
metoder, vilket gör att krig idag fortsatt kan förklaras och förstås på rationella 
grunder även om allt som sker i krig inte är rationellt. 

Statens betydelse för hur vi ska förstå krigets natur är en av utgångspunkterna i 
Martin van Crevelds kritik av Clausewitz teorier. Van Creveld menar att även 
om Clausewitz idéer lever än idag var de odiskutabelt formade av den tidens 
verklighet, precis som Clausewitz själv.22 Den första faktorn Clausewitz såg 
som självklar och som ligger till grund för Om kriget, var att krig utkämpas 
mellan stater. 

The Clausewitzian Universe rests on the assumption that war is made 
predominantly by states or, to be exact, by governments. Now states are 
artificial creations; corporate bodies that possess an independent legal existence 
separate from the people to whom they belong and whose organized life they 
claim to represent. 23 

Enligt van Creveld tar Clausewitz inte hänsyn till möjligheten att krig kan 
utkämpas mellan andra aktörer än stater. Likaså tar Clausewitz för givet att 
staterna utkämpar krig mot varandra med hjälp av konventionella arméer under 
statens kontroll. I praktiken blev Clausewitz strävan att skriva om de 
universella attributen i krig istället begränsad till att omfatta situationer där 
kriget utkämpades mellan stater och dess arméer. De senaste hundra åren har 
sett en utveckling där krig mellan stater är sällsynt. Istället har det skett en 
utveckling där krigen utkämpas mellan en stat och en organisation eller mellan 
två sådana organisationer. Inte heller går det att finna reguljära arméer i dessa 
konflikter eller uppdelning av ansvar mellan folket, fältherren och regeringen 
enligt Clausewitz teori om treenigheten. Istället för att använda sig av arméer 
klart särskiljbara från folket lyckas istället dessa organisationer nå framgång 
genom att dess kombattanter inte går att skilja från de icke-kombattanter bland 
vilka de verkar. Det vill säga, alla är att betrakta som presumtiva 
kombattanter.24 

                                                 
22 Martin van Creveld, “What is Wrong with Clausewitz?”, i Gert de Nooy (ed.), The 
Clausewitzian Dictum and the Future of Western Military Strategy (The Hauge: Kluwer Law 
International, 1997), s. 7. 
23 van Creveld, The Transformation of War, s. 49. 
24 van Creveld, “What is Wrong with Clausewitz?” s. 8-11. 
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Vidare menar van Creveld att striden och viljan att strida är krigets kärna och 
att motiven för att strida inte är kopplade till regeringens mål eller nationella 
intressen: 

Since it is absurd for a person to die for the interests of somebody or something 
else, the entire modern “professional” model of armed forces fighting for their 
“clients” is little better than a prescription for defeat. Since to die for one’s own 
interests is almost equally absurd, there is a sense in which people will fight 
only to the extent that they experience war itself and everything pertaining to it 
as an end. Insofar as war, before it is anything else, consist of fighting – in other 
words, a voluntary coping with danger – it is the continuation not of politics but 
of sports.25 

Istället för politiska krig med tydliga politiska målsättningar menar van 
Creveld att dagens konflikter i allt större utsträckning är icke-politiska till sin 
natur och att målen med denna typ av krig snarare har att göra med rättvisa, 
religion och existens.26 Sammantaget menar van Creveld att uppfattningen om 
krigets natur är felaktig, orsakad av Clausewitz påstående att krig är en 
fortsättning av politiken om än med andra medel: 

At the theoretical level, The Transformation of War used the analogy of sport in 
order to try and provide a non-Clausewitzian, non-strategic, understanding of 
war and the logic on which it operates… I would suggest that, to the extent that 
critics have not taken up this theme in The Transformation of War and are still 
clinging to a view of armed conflict as a rational activity directed towards 
rational ends, they do so at their peril; let those who have ears to listen, listen!27 

I sin kritik av Clausewitz treenighet menar Jan Geert Siccama att van Creveld 
har rätt i två avseenden.28 För det första har krig mellan stater efter det andra 
världskrigets slut kommit att utgöra ett undantag. Den vanligast förekommande 
formen av krig har istället kommit att bli det van Creveld väljer att benämna 
lågintensiva konflikter. Dessa typer av konflikter är snarare inomstatliga än 
mellanstatliga till sin karaktär och kännetecknas av att de främst utspelar sig i 
fattiga och underutvecklade länder, utkämpas inte mellan reguljära förband 
utan mellan reguljära förband mot gerilla, terrorister och civilbefolkning samt 
att de vapensystem som används inte är av den högteknologiska typen 
kännetecknande moderna reguljära krigsmakter.29 För det andra har van 
Creveld rätt då han kritiserar Clausewitz för att begränsa sina teorier om krig 
till att endast omfatta krig mellan stater. Även om dagens situation med så 
kallade ”failed states” eller kollapsade stater blivit allt vanligare innebär det 
dock inte med nödvändighet att staten och krig mellan stater förlorat sin 
betydelse. I flera fall visar dagens inomstatliga konflikter istället på en strävan 
efter att erövra territorium i syfte att upprätta eller återupprätta en stat. 
Förekomsten av individuella motiv (rikedom, makt etc.) i moderna konflikter 

                                                 
25 van Creveld, The Transformation of War, s. 191. 
26 van Creveld, The Transformation of War, s. 124-156. 
27 Martin van Creveld, “The Transformation of War Revisited”, i Robert J. Bunker (ed.), Non-
State Threats and Future Wars (Southgate: Frank Cass Publishers, 2002), s. 13-14. 
28 Jan Geert Siccama, “Clausewitz, Van Creveld and the Lack of a Balanced Theory of War”, i 
Gert de Nooy (ed.), The Clausewitzian Dictum and the Future of Western Military Strategy 
(The Hauge: Kluwer Law International, 1997), s. 33-35. 
29 van Creveld, The Transformation of War, s. 20. 
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kan i vissa fall förklara varför människor organiserar sig för att utöva våld, men 
fortfarande utgör strävan efter kontroll över ett lands territorium det viktigaste 
motivet. Olyckligtvis, enligt Siccama, utvecklar inte van Creveld sambandet 
mellan den enskildes motiv (tävling/sport) och kollektiva motiv (rättvisa, 
religion och existens) vilka van Creveld anser kommer att dominera framtida 
konflikter. Om Clausewitz kan kritiseras för att i diskussionerna om krigets 
natur lagt för stor vikt vid politikens (regeringens) påverkan på krigföringen 
och till stor del bortsett från sociala aspekter, kan van Creveld kritiseras för det 
omvända förhållandet; en fokusering kring ”folkets” betydelse för framtida 
konflikters natur samtidigt som han bortser från statens (och dess politiker 
tillsammans med väpnade styrkor under deras kontroll) fortsatta betydelse. 

Mary Kaldor väljer att förklara moderna konflikter utifrån ett globalt 
perspektiv och anser att en ny typ av organiserat våld har utvecklats under 
1980- och 1990-talen, särskilt i Afrika och Östeuropa, som en aspekt av den 
nuvarande globala världsbilden. Hon betecknar denna typ av våld som ”nya 
krig” och gör det för att skilja dessa krig från de typer av krig som varit 
förhärskande under tidigare epoker.30 Hon beskriver krigen under tidigare 
epoker utifrån Clausewitz teorier och menar därför att de ”nya krigen” faller 
utanför tidigare förklaringsmodeller. 

De nya krigen ska istället förstås i samband med globaliseringsprocessen där 
globaliseringen enligt Kaldor utgörs av en ökad global sammanbundenhet: 
politiskt, ekonomiskt, militärt och kulturellt. Hon pekar vidare på den globala 
sammanbundenhetens konsekvenser för den moderna statens framtid och 
menar att de nya krigen uppträder i samband med att den statliga autonomin 
urholkas samtidigt som monopolet på legitimt organiserat våld upplöses.31 

Enligt Kaldor kan de nya krigen kontrasteras mot tidigare krig i termer av 
målsättningar, metoder för krigföring och finansiering. Målsättningarna för nya 
krig handlar om identitetspolitik till skillnad från tidigare krigs geopolitiska 
eller ideologiska mål. Identitetspolitik utgörs av maktanspråk som grundar sig 
på en viss identitet, som kan vara nationell, klanbunden, religiös eller språklig. 
Målet är att kontrollera befolkningen och på en strategisk nivå utgörs det av 
folkfördrivning genom massmord och påtvingade omflyttningar samt olika 
politiska, psykologiska och ekonomiska skrämseltekniker. Medlen i de nya 
krigen utgörs inte längre av hierarkiskt organiserade förband utan av en 
mångfald olika grupper som: paramilitära trupper, lokala krigsherrar, 
förbrytarligor, polisstyrkor, legotrupper och även reguljära förband, inklusive 
enheter som brutit sig loss från sådana. Dessa förband eller enheter uppträder 
decentraliserat och opererar genom en blandning av konflikt och samarbete. 
Krigsekonomin baseras till stor del på plundring, svarta börshandel och 
finansiering utifrån.32 Mary Kaldor menar att kriget i Bosnien-Hercegovina har 
blivit det arketypiska exemplet, paradigmet för den nya typen av krigföring i 
vilket bosnienserber och bosnienkroater hade etnisk rensning som politiskt 
mål.33 Sammanfattningsvis menar Kaldor att: 
                                                 
30 Kaldor, Nya och Gamla Krig, s. 9. 
31 Kaldor, Nya och Gamla Krig, s. 11-12. 
32 Kaldor, Nya och Gamla Krig, s. 14-17. 
33 Kaldor, Nya och Gamla Krig, s. 41-43. 
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De nya krigen har politiska mål. Syftet är politisk mobilisering på grundval av 
identitet. Den militära strategin för att uppnå detta mål är folkfördrivning och 
destabilisering för att bli av med dem som har en annan identitet och att utså 
rädsla och hat.34 

Mary Kaldor har inte undgått kritik för sin beskrivning av de nya krigen. Bob 
de Graaff menar att Kaldor missat en springande punkt när hon nedtonar 
betydelsen av framväxande nationers roll i organiserandet av våld till förmån 
för sin egen idé om det privatiserade våldet och hon har också fel då hon menar 
att våldet i de nya krigen användes i syfte att kontrollera befolkningen och inte 
för att erövra territorium. De Graaf visar på att staten som aktör under kriget i 
forna Jugoslavien både såg mellan fingrarna och med avsikt anstiftade våld. 
Vidare hade de inblandade parterna som målsättning att erövra territorium i 
syfte att skapa nya former av statsbildningar, även om denna målsättning 
doldes av inblandade statsledningar. Ytterligare en aspekt som förstärkte bilden 
av detta krig som ett nytt fenomen var på det sätt våldet tog sig uttryck, vilket 
vid första anblicken såg ut att vara allt annat än organiserat, utan tvärtom 
kaosartat och till synes utan rationella målsättningar.35 

Clausewitz teorier om kriget som ett rationellt fenomen har utsatts för mycket 
kritik i samband med diskussioner om de nya krigen. Kritiker menar att de krig 
världen upplevt efter kalla krigets slut och kommer att uppleva framöver inte 
kan förklaras utifrån ett rationellt perspektiv sprunget ur Clausewitz teorier om 
krigets natur. De nya krigen är istället en störtflod av icke-statliga krig och 
konflikter, fyllda av barbariskt våld i ett kaos på gränsen till ett allas krig mot 
alla. Robert D. Kaplan talar om en kommande period av anarki i världen, 
orsakad av bristande resurser, kriminalitet, överbefolkning och sjukdomar.36 
Av naturtillgångarna är rent vatten den viktigaste resursen och utgör på flera 
håll i världen en katalysator för konflikter. Bristande tillgångar på åker- och 
betesmarker samt skog tvingar redan människor att lämna landsbygden för att 
söka sig till mångmiljonstäder. Överbefolkningen i städerna tvingar 
människorna att bo i gigantiska kåkstäder, präglade av sjukdomar, arbetslöshet 
och kriminell anarki. Just kriminaliteten menar Kaplan, tar sig uttryck i en allt 
högre grad av organisering samtidigt som det kriminaliserade våldet ökar i 
intensitet, vilket gör att gränserna mellan kriminalitet och krig suddas ut. Det 
kommer även de landgränser som idag återfinns på kartor över världen att göra. 
Kaplan menar att bakom de idag fastställda gränserna döljer sig helt andra 
kartor, formade av olika etniska gruppers och befolkningars verkliga 
utbredning. Som exempel nämner Kaplan den kurdiska befolkningen på ca 20 
miljoner människor, varav hälften lever i Turkiet och resterande i angränsande 
länder som Syrien, Irak och Iran, men även i invandrarghetton i t.ex. Tyskland 
(år 1994, förf.anm.). Framtidens krig beskriver Kaplan som: 

                                                 
34 Kaldor, Nya och Gamla Krig, s. 125. 
35 de Graaff, “The War in former Yugoslavia in the 1990s”, s. 108. 
36 Robert D. Kaplan, “The Coming Anarchy: How scarcity, crime, overpopulation, tribalism, 
and disease are rapidly destroying the social fabric of our planet”, The Atlantic Monthly,  
vol. 273, no. 2 (February 1994), s. 44-76, 
<http://www.theatlantic.com/politics/foreign/anarchy.htm>, 2004-04-18. 
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Future wars will be those of communal survival, aggravated or, in many cases, 
caused by environmental scarcity. These wars will be subnational, meaning that 
it will be hard for states and local governments to protect their own citizens 
physically. This is how many states will ultimately die… Whereas the distant 
future will probably see the emergence of a racially hybrid, globalized man, the 
coming decades will see us more aware of our differences than of our 
similarities. To the average person, political value will mean less, personal 
security more.37 

Den bild av krigets natur och utvecklingen av de nya krigen som målades upp 
av Kaplan i hans uppmärksammade artikel var mycket pessimistisk och har 
heller inte undgått kritik. Kriget i Sierra Leone hade inte sina orsaker i en 
miljökris. Grundläggande var istället politiska orsaker. Den uppenbara 
barbarismen i Liberia utgjorde en fasad bakom vilken betydligt djupare 
religiösa världen kom till uttryck. Utvecklingen av lokala krigsherrar och 
krigarkulturer har en begränsad räckvidd och kapacitet vilket gör det svårt att 
se hur detta fenomen skulle kunna sprida sig och därmed få globala 
konsekvenser. Även om denna typ av styrkor kan åsamka konventionella 
förband betydande nederlag, vilket händelserna i Mogadishu 1993 är ett tydligt 
exempel på, kan det i ett längre perspektiv vara fullt möjligt att begränsa denna 
form av krigföring genom välplanerade fredsfrämjande operationer.38 

Militärhistorikern John Keegan är en av dem som går längst i sin kritik av 
Clausewitz teorier om krigets natur. Keegan inleder sin bok A History of 
Warfare genom att säga: 

WAR IS NOT THE continuation of policy by other means. The world would be 
a simpler place to understand if this dictum of Clausewitz’s were true. 39 

Keegan menar att Clausewitz teorier utformades som kriget borde vara och inte 
som det faktiskt var och hade varit.40 En följd av Keegans resonemang är att 
försöken att mäkla fred i den nya typ av konflikter som nu sett dagens ljus kan 
vara fruktlösa. Orsakerna till dagens konflikter på Balkan och i Kaukasus står 
att finna långt tillbaka i tiden och är gemensamma med äldre tiders primitiva 
krig. Sådana konflikter, beroende på dess natur, trotsar försök av utomstående 
medling då de föds av känslor och hat vilka inte kan påverkas genom rationella 
åtgärder som övertalning eller kontroll. De är istället opolitiska i en 
utsträckning som Clausewitz inte tog hänsyn till.41 Utvecklingen av kärnvapen 
var enligt Keegan inte bara den teknologiska kulminationen av den 
västerländska krigföringen, den var också det yttersta beviset för att krig aldrig 
varit eller kommer att bli, en fortsättning av politiken om än med andra 
medel.42 

                                                 
37 Kaplan, “The Coming Anarchy”, s. 44-76.  
38 Paul B. Rich, “Theories of Globalisation and Sub-State Conflict”, i Jan Ångström och 
Isabelle Duyvesteyn (ed.), The Nature of Modern War: Clausewitz and his Critics Revisited 
(Stockholm: Försvarshögskolan, 2003), s. 140. 
39 John Keegan, A History of Warfare (London: Pimlico, 1994), s. 3.  
40 Keegan, A History of Warfare, s. 6. 
41 Keegan, A History of Warfare, s. 58. 
42 Keegan, A History of Warfare, s. 391. 
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Att krigen på Balkan skulle vara opolitiska till sin natur och istället drivna av 
etniskt grundat hat, utkämpade av folket och inte av konventionella styrkor 
som Keegan hävdar, har av flera forskare visat sig vara fel. Krigen på Balkan 
utkämpades av konventionella styrkor med rationella, om än mycket brutala, 
politiska målsättningar. Där den förda politiken syftade till att upprätta nya, 
självständiga, etniskt homogena områden eller med andra ord, nationalstater, 
vilket Jugoslavien inte var.43 
 
3 Metod 
3.1 Allmänt 
Kriget i Sierra Leone passar på flera sätt in på de beskrivningar av moderna 
konflikter vilka diskuterades i kapitlet om teorianknytning. Statsapparaten i 
Sierra Leone hade under en lång tid urholkats under APC:s enpartistyre av 
landet. Korruption, svågerpolitik och hanteringen av landets budget ledde till 
förfallet av statliga institutioner och att befolkningen blev allt fattigare trots 
landets stora resurser av diamanter, guld, emalj och bauxit. Sierra Leone 
stämmer därför väl in på beskrivningen ”failed states” eller kollapsade stater. 
Kriget i landet var ett inbördeskrig även om andra stater hade olika former av 
intressen i konflikten. Den ena sidan utgjordes av landets regering som 
kämpade för att behålla eller i flera fall, återta regeringsmakten med stöd av 
armén (eller det som en gång varit en armé) tillsammans med civila 
försvarsstyrkor och vid ett par tillfällen även privata militära företag. Den 
andra sidan utgjordes av rebellrörelsen RUF, vilken genom olika former av 
gerillakrig, plundring och terror mot civilbefolkningen försökte ta makten i 
landet. Det var därmed inte två nationer med respektive krigsmakter som 
utkämpade kriget på ett konventionellt sätt. RUF:s plundring av både 
naturresurser som diamanter och civilbefolkningen var inte enbart ett sätt att 
finansiera rebellrörelsens krig utan även ett sätt för enskilda att berika sig. 
Detta sätt att finansiera kriget stämmer väl in på beskrivningar av hur de nya 
krigens ekonomi ser ut. Den terror som i synnerhet RUF uppvisade mot 
civilbefolkningen i form av bland annat massakrer och kroppsstympningar kan, 
åtminstone för en västerlänning, inte te sig annat än barbariska, vilket också har 
varit ett sätt att beskriva de nya krigens förändrade karaktär, nämligen som en 
återgång till primitiva former av krig. 

Vi ser därför att många av de nya krigens karaktärsdrag så som de beskrivits av 
bland andra Creveld, Kaldor och Kaplan stämmer väl in på RUF och kriget i 
Sierra Leone. Av den anledningen kan vi anta att RUF och kriget i Sierra 
Leone i många avseenden är representativt för dagens lågintensiva konflikter 
eller det som även kallats de nya krigen. Det finns i varje fall inte något som 
omedelbart diskvalificerar RUF och kriget i Sierra Leone som 
undersökningsobjekt för att uppnå syftet med denna uppsats. 

                                                 
43 Christopher Bassford och Edward J. Villacres, Reclaiming the Clausewitzian Trinity (1995), 
<http://www.clausewitz.com/CWZHOME/Trinity/TRININTR.htm>, 2003-05-10. Artikeln 
publicerades ursprungligen i tidskriften Parameters, hösten 1995. Se även de Graaff, “The War 
in former Yugoslavia in the 1990s: Bringing the State back in”. 
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I en uppsats med syfte att undersöka den lågintensiva konfliktens natur i krigets 
Sierra Leone utifrån ett rationellt perspektiv hamnar begreppet rationalitet med 
naturlighet i centrum. Vad som är rationellt eller inte kan uppfattas olika 
beroende på av vem något utförs samt när, var och hur det äger rum. Syftet 
med uppsatsen är dock inte att svara på frågan vad som är rationellt eller inte. 
Även om krig kan vara ett av flera rationella instrument för att nå politiska 
målsättningar kommer det alltid att finnas de som hävdar att krig inte kan vara 
annat än irrationella. Likaså blir en diskussion om det rationella i att hugga av 
människors armar och ben snabbt något absurt. Istället ska fokus riktas mot 
diskussionerna om de nya krigen och uppfattningen att dessa i hög grad 
kännetecknas av kaos och irrationalitet, av att krigen äger rum utan koppling 
till överordnade strategiska syften och att de därför skiljer sig från tidigare 
konventionella krig.  

Om de nya krigen kan karakteriseras enligt ovan borde rationella inslag enligt 
konventionella krig i stor utsträckning saknas.  

Finns det däremot ett flertal konventionella inslag även i ett lågintensivt krig 
som det i Sierra Leone, innebär det att ett rationellt perspektiv trots allt går att 
anlägga vid en diskussion om krigets natur. Det skulle i sin tur innebära att 
inbördeskriget i Sierra Leone inte var ett enda kaos utan mål och mening.  

Som metod för uppsatsen väljer jag att genomföra en fallstudie. Genom att 
argumentera för att RUF och kriget i Sierra Leone utgör ett representativt fall 
av moderna lågintensiva konflikter eller nya krig passar fallstudien som metod 
väl för att nå syftet med uppsatsen.  

Fallstudien genomförs genom att undersöka konventionella inslag i den 
centrala aktören RUF:s våldsbeteende under kriget i Sierra Leone. De 
konventionella inslagen analyseras utifrån ett antal mätpunkter med hjälp av 
kvalitativ textanalys. Mätpunkterna erhålls genom en operationalisering av de 
teoretiska begreppen folket, fältherren och regeringen. Genom mätpunkterna 
kan konventionella inslag i RUF:s våldsbeteende återfinnas, beskrivas och 
analyseras. Fallstudien resulterar i att uppsatsens två frågeställningar kan 
besvaras. 

3.2 Operationalisering 
Centralt i analysen är de mätpunkter som används. Beroende på val av 
mätpunkter kan resultatet variera. De mätpunkter som väljs måste därför mäta 
det som avses undersökas, det vill säga de konventionella inslagen i RUF:s 
våldsbeteende. I detta avsnitt redovisas därför vilka mätpunkter som valts och 
varför. Urvalet sker genom att de teoretiska begreppen i teorin om treenigheten 
operationaliseras. Inledningsvis redovisas dock vad jag avser med 
våldsbeteende. 

Med RUF:s våldsbeteende avser jag en sammanvägd beskrivning av 
rebellrörelsen och dess verksamhet under kriget. Ett annorlunda sätt att 
uttrycka detta skulle kunna vara RUF:s mål, medel och metoder. Det är alltså 
inte enbart beteendet, vad RUF gjorde som undersöks. Alla konventionella 
inslag av betydelse för uppsatsen eftersöks och analysen får därför inte 
begränsas till att undersöka endast delar av helheten. 
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Jag har valt att som mätpunkter använda mig av konventionella inslag som 
åtskillnad mellan kombattanter och icke-kombattanter, konventionella medel 
och metoder samt politiskt syfte. Det första inslaget har tidigare använts av 
Duyvesteyn i hennes analys av konventionella inslag i irreguljära konflikter i 
form av gerillakrig.44 

I konventionella konflikter råder en tydlig uppdelning mellan kombattanter och 
icke-kombattanter. Uppdelningen sker genom att blivande soldater rekryteras 
till krigsmakten, antingen genom tvång i form av lagar om allmän värnplikt 
eller genom frivillig anställning i yrkesarméer. Under kontraktstiden betraktas 
individen inte längre som civil utan som soldat. I ett krig är uppdelningen ännu 
tydligare då soldaten bär uniform och vapen samt tillhör ett militärt organiserat 
förband med särskilda uppgifter. I de nya krigen beskrivs oftast gränsen mellan 
stridande och icke-stridande som obefintlig eller i vart fall som mycket svår att 
urskilja. Den enskilde kan i dessa former av konflikter tillhöra olika typer av 
organisationer som ägnar sig åt allt från militär verksamhet, kriminalitet, svarta 
börshandel, smuggling till plundring av civilbefolkning. Soldater i denna form 
av organisationer bär oftast inte uniform på samma sätt som soldater i 
konventionella arméer. En av anledningarna är den fördel organisationen 
erhåller genom att blanda sig med befolkningen då dess verksamhet ofta är 
något som vill döljas. Om en kombattant inte går att skilja från befolkningen i 
övrigt blir slutsatsen att vem som helst av befolkningen kan vara en 
kombattant. 

Enligt tidigare diskussioner karakteriseras de nya krigen av aktörer som skiljer 
sig från konventionella arméer. Aktörerna i dessa typer av konflikter har en 
hög grad av decentraliserad organisation som skiljer sig från konventionellt 
hierarkiska militära organisationer. Vidare utgör de inte någon enhetlig 
organisationsenhet utan är ofta en blandning av lokala krigsherrar, paramilitära 
enheter, banditgäng, legotrupper och reguljära förband. Metoderna för 
krigföring begränsas oftast till den taktiska eller stridstekniska nivån beroende 
på begränsade målsättningar, låg numerär och brist på vapensystem med större 
eldkraft. Strider förs i form av skärmytslingar, mindre taktiska anfall eller av 
attacker mot en motståndares svaga punkter genom överfall, bakhåll och 
nyttjande av bomber och sprängladdningar utförda av små enheter. För en lokal 
krigsherre eller ett banditgäng uppstår därmed en form av dödläge i 
konkurrensen med andra aktörer av samma slag. I konventionella konflikter 
återfinns medel och metoder som kännetecknas av hierarkiska militära 
organisationer med en indelning enligt konventionell standard. Anledningen 
kan vara att organisationens storlek och verksamhet kräver denna högre grad 
av organisering. En konventionell organisation kan vidare inte lösa erhållna 
uppgifter utan att organisationens medlemmar är särskilt rekryterade och 
utbildade eller tränade. Slutligen kännetecknas konventionella konflikter av 
strider som utgörs av mer än skärmytslingar eller av klassisk ”hit and run-
taktik”. Konventionella strider kräver en högre grad av samordning och är inte 
begränsade till taktiska mål. 

                                                 
44 Duyvesteyn, “The Concept of Conventional War and Armed Conflict in Collapsed States”,  
s. 45-61. 
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I konventionella krig finns ett tydligt överordnat syfte med de väpnade 
striderna. Enligt Clausewitz är ett politiskt syfte det som gör att krigsmakter är 
en fortsättning på politiken och inte en målsättning i sig. De nya krigen 
kännetecknas i stället av målsättningar som ekonomisk vinning, ideologi och 
religion. För att en konflikt ska kunna sägas ha ett övergripande politiskt syfte 
krävs en korrelation mellan den politiska målsättningen och de militära 
handlingarna. 

3.3 Material och källkritik 
I analysdelen har en betydande del av materialet utgjorts av olika rapporter. 
Förutom denna typ av källor har även tryckt litteratur och Internet använts. Jag 
har i första hand valt material från väletablerade och internationellt erkända 
författare, organisationer och forskningsinstitut som William Reno, Ibrahim 
Abdullah, Comfort Ero, Förenta Nationerna, International Crisis Group (ICG), 
och Human Rights Watch. Huvuddelen av detta material utgörs av 
sekundärkällor. De är i övrigt författade av forskare från olika delar av världen 
med olika syften med sin forskning varför jag anser att materialet ger ett brett 
perspektiv på kriget i Sierra Leone. När det gäller analysen av Revolutionary 
United Front (RUF) hade jag önskat att komma över fler primärkällor, bland 
annat i form av intervjuer med rebelledare eller rebeller. De primärkällor jag 
har funnit har oftast inte innehållit ett för uppsatsen nödvändigt empiriskt 
material. Jag har i detta avseende valt att i analysdelen använda mig av material 
från källor som uppfyller källkritiska krav samtidigt som de är användbara för 
mitt arbete. RUF:s manifest utgör en primärkälla, men vars äkthet i 
sammanhanget varit svår att verifiera då den i sin helhet endast går att finna på 
Internet. Då den i ett par avseenden haft en central betydelse för uppsatsens 
analysdel har jag försökt att så långt som möjligt kontrollera dess äkthet. Jag 
har i detta avseende jämfört innehållet i texten hämtad från Internet med citat 
från samma manifest återgivna i tryckta källor av erkända forskare och funnit 
att de stämmer överens i alla förekommande fall. Jag har därför gjort vad jag 
kunnat för att källkritiskt granska denna centrala källa och anser därmed att den 
uppfyller de källkritiska kraven. 

Sammanfattningsvis bedöms materialet väl svara mot krav på äkthet och i 
tillräcklig utsträckning mot krav på närhet. Vidare bedöms källorna vara 
oberoende av varandra, vilket styrks av de olika perspektiv de anlägger och den 
geografiska spridningen. De får därmed anses utgöra goda källor avseende 
både kriget i Sierra Leone och Revolutionary United Front (RUF). 
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4 Fallstudie Sierra Leone (1991-2002) 
4.1 Introduktion till konflikten i Sierra Leone 45 
Sierra Leone är ett västafrikanskt kustland med gränser till Guinea och Liberia. 
Befolkningen uppgår till nära fem och en halv miljon människor (juli 2001 
uppskattning) och består av sexton etniska grupper.46 Mende i söder och 
Temne i norr är de två största etniska grupperna (ca 30 procent vardera). Krio, 
vilka härstammar från befriade slavar, slog sig ner i området kring Freetown 
(numera huvudstad) under senare delen av 1700-talet och utgör idag ca tio 
procent av befolkningen. Den välutbildade minoriteten av Krio innehar 
fortfarande generellt sett högre social och ekonomisk status och har i allmänhet 
betraktats negativt av övriga etniska grupper. Även om det inte finns exakta 
siffror är Sierra Leone till största delen ett muslimskt land (ca 60 procent) och 
resterande delar av befolkningen antingen utövare av inhemska religioner (ca 
10 procent) eller kristna (ca 30 procent). Sierra Leone var tidigare en brittisk 
koloni och engelska är därför det officiella språket i landet. 

1961 erhöll Sierra Leone sin självständighet från Storbritannien. Under större 
delen av de följande tre årtiondena styrdes landet av APC (All People’s 
Congress) vilka kom till makten 1967. APC leddes av Siaka Stevens som 
formellt blev statschef 1968. Korruptionen, svågerpolitiken och hanteringen av 
landets budget under APC:s enpartistyre ledde till förfallet av alla statliga 
institutioner och utarmningen av befolkningen, trots landets stora resurser av 
diamanter, guld, emalj och bauxit. 

Den 80 år gamla Stevens överlämnade 1985 makten till sin handplockade 
efterträdare, generalen Joseph Momoh. Momoh införde stränga restriktioner för 
de libanesiska affärsmän vilka kontrollerade landets diamanthandel och hade 
blivit en politisk maktfaktor under APC:s styre. Dessa affärsmän hade använt 
sina ekonomiska tillgångar till att finansiera olika aktörer i det då pågående 
inbördeskriget i Libanon. Emellertid blev Momoh i sin tur allt mer beroende av 
israeliska handelsmän och diplomatiska nätverk samt av ryska kriminella med 
intressen i diamanthandeln. Sådana nät av internationella kopplingar, där 
kriminella, finansiella, militära och diplomatiska intressen är olösligt 
sammanflätade, har karaktäriserat konflikten i Sierra Leone fram till idag.47 

Kriget i Sierra Leone startade i mars 1991 när en mindre beväpnad styrka känd 
som RUF (Revolutionary United Front), tillsammans med kämpar från Liberia 
och legosoldater från Burkina Faso, tog sig in i sydöstra delarna av landet via 
Liberia under ledning av Foday Sankoh. 

RUF var starkt beroende av stödet från Charles Taylor, då ledare för en militär 
fraktion i grannlandet Liberias inbördeskrig vilket startade 1989. Taylor och 
Sankoh hävdade vid flera tillfällen att deras samarbete grundade sig på en 

                                                 
45 Bakgrundsbeskrivningen grundar sig främst på: International Crisis Group (ICG), Sierra 
Leone – Time for a New Military and Political Strategy (2001) samt HRW, “We’ll Kill You if 
You Cry” – Sexual Violence in the Sierra Leone Conflict, vol. 15, no. 1A (2003). 
46 Fullah, Gola, Koranko, Kissi, Kono, Krim, Krio, Limba, Loko, Mandingo, Mende, Sherbo, 
Susu, Temne, Vai och Yalunka. 
47 ICG, Sierra Leone – Time for a New Military and Political Strategy, appendix A, s. 1. 
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panafrikansk revolutionär solidaritet. Taylors motiv bestod även av en vilja att 
straffa Sierra Leones regering för deras inblandning i den Västafrikanska 
interventionsstyrkan i Liberia, känd under namnet ECOMOG (Economic 
Community of West African States Cease-fire Monitoring Group) och under 
ledning av Nigeria. ECOMOG:s intervention i Liberia 1990 hade förhindrat 
Charles Taylors NPFL (National Patriotic Front of Liberia) från att ta 
kontrollen över Liberia. Under kriget blev militära styrkor från Sierra Leone 
och Liberia alltmer inblandade i varandras verksamhet och Taylor stödde RUF 
inte minst i syfte att förhindra att Sierra Leone utnyttjades av hans liberianska 
motståndare samtidigt som stödet gav honom tillgång till diamanter och annat 
stöldgods.48 

Den 29 april 1992 störtades president Momoh genom en militärkupp ledd av 
unga officerare. Militärkuppen stöddes av större delen av befolkningen, vilken 
betraktade den förra regeringen som korrupt. Den nya NPRC (National 
Provisional Ruling Council) administrationen, under ledning av kapten 
Valentine Strasser, tillämpade snart ett styre som påminde om dess 
föregångares. NPRC led även en serie nederlag i striderna mot RUF. Trots 
militärt styre och en expansion av Sierra Leones armé från 3000 till över 13000 
soldater, avancerade RUF till bara ett par kilometer från Freetown. Dessutom 
framstod det alltmera klart att regeringstrupperna undvek strider med RUF. 
Befälhavare från regerings- och rebellsidan gjorde till och med inofficiella 
överenskommelser att inte angripa varandra.49 Båda sidorna levde av landet 
och befolkningen genom att plundra och missbruka obeväpnade civila. I 
desperation hyrde regeringen ett privat militärt företag, Executive Outcomes, 
till största delen bestående före detta sydafrikanska soldater. Denna mer 
disciplinerade och erfarnare styrka, med stöd av lokal beväpnad milis, vände 
kriget och kunde trycka tillbaks RUF från de flesta strategiska områden. 

Det efterföljande lugnet, tillsammans med internationella och inhemska 
påtryckningar, skapade en tillräckligt stabil situation för att kunna genomföra 
val i februari 1996. Valet kunde genomföras utan större störningar och vanns 
av Sierra Leones folkparti (Sierra Leone People’s Party, SLPP) under ledning 
av Ahmed Tejan Kabbah. 

Den nya regeringen fortsatte att uppmuntra vissa lokala ledare att rekrytera 
egen beväpnad milis, officiellt kallad för civilförsvarsstyrkor eller CDF (Civil 
Defence Forces), men mer kända under namnet Kamajors. Regeringen 
tecknade ett fredsfördrag med Foday Sankoh, ledaren för RUF, i november 
1996. Genom fredsfördraget tvingades Kabbah att avsluta kontraktet med 
Executive Outcomes i början av 1997. Det visade sig vara ett misstag vilket 
högst påtagligt ändrade den militära balansen och stjälpte grunden för politisk 
samstämmighet. 

Tre månader senare störtades president Kabbah i en kupp utförd av den egna 
armén, i vilken missnöjet växt mot den nya regeringens minskning av arméns 

                                                 
48 ICG, Sierra Leone – Time for a New Military and Political Strategy, appendix A, s. 1. 
49 William Reno, “Warfare and State-Building in Africa”, i Diane E. Davis & Anthony W. 
Pereira (ed.), Irregular armed forces and their role in Politics and State formation (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2003), s. 337. 
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privilegier och den ökade användningen av CDF som en privatarmé. Kabbah 
tillsammans med regeringen tvingades lämna landet. AFRC (Armed Forces 
Revolutionary Council) under ledning av major Johnny Paul Koroma erbjöd nu 
RUF att ingå i en koalitionsregering.  

Alliansen av de forna fienderna, AFRC/RUF, karakteriserades av en total 
frånvaro av respekt för krigets lagar och mänskliga rättigheter. Våld och 
övergrepp i form av stympningar, våldtäkter och plundring förekom allmänt.50 
Många statstjänstemän i landet slutade gå till sina statliga jobb vilket fick till 
följd att statliga institutioners kollaps ytterligare påskyndades. Efter både 
internationella och inhemska påtryckningar gick AFRC/RUF i oktober 1997 
med på att återlämna den politiska kontrollen till den demokratiskt valda 
regeringen under ledning av Kabbah. 

Kvar i Sierra Leone fanns nigerianska förband från en tidigare 
försvarsöverenskommelse mellan länderna. De nigerianska förbanden 
kontrollerade den internationella flygplatsen i Lungi även efter militärkuppen i 
maj 1997 mot Kabbah. I februari 1998 anföll dessa förband, nu en del av 
ECOMOG, huvudstaden Freetown och körde bort AFRC/RUF-regeringen. De 
flesta av RUF soldaterna återvände till landsbygden och återgick till att föra 
gerillakrig. Många tidigare soldater i armén vilka tjänstgjort under ledning av 
AFRC, tog även de sin tillflykt till landsbygden och gjorde gemensam sak med 
RUF. Mot dessa rebellstyrkor stod 10 000-12 000, i huvudsak nigerianska, 
soldater under ECOMOG:s ledning. Förbanden från ECOMOG samarbetade i 
sin tur med styrkor från CDF, särskilt Kamajors. 

Under hela 1998 kom rapporter från landsbygden om fruktansvärda övergrepp 
på civilbefolkningen. I de flesta fall var det med största sannolikhet övergrepp 
utförda av RUF och före detta armésoldater för att påtvinga civilbefolkningen 
sin vilja, men det förekom även rapporter om övergrepp utförda av Kamajors.51 
Effekten blev att landet härjades av flera olika beväpnade grupperingar av vilka 
flera saknade formell status och med liten eller ingen intern sammanhållning. 

Regeringen betraktades av det internationella samfundet som legitim med 
hänsyn till tidigare val i landet, men var för att kunna behålla den politiska 
makten beroende av de nigerianska trupperna och de lokala 
civilförsvarsstyrkorna. President Kabbah, nu återinsatt efter att ECOMOG kört 
rebellerna ut ur huvudstaden, vidtog nu åtgärder för att rensa upp bland tidigare 
kuppmän och förbrytare. En serie rättegångar inleddes i vilka personer med 
koppling till den tidigare AFRC/RUF-regeringen åtalades för bland annat 
landsförräderi och dömdes till döden. Foday Sankoh, som arresterats i Nigeria 
och utlämnad till Sierra Leone, åtalades även han, befanns skyldig och dömdes 
till döden. 

Samtidigt som Foday Sankoh och andra AFRC/RUF-svarande överklagade 
sina domar genomförde AFRC- och RUF-soldaterna under slutet av året en 
plötslig motoffensiv och lyckades i januari 1999 ta sig tillbaka in i Freetown. 
Flera av de fängslade AFRC/RUF-anhängarna fritogs, men Foday Sankoh 

                                                 
50 ICG, Sierra Leone – Time for a New Military and Political Strategy, appendix A, s. 2. 
51 ICG, Sierra Leone – Time for a New Military and Political Strategy, s. 4-16. 
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lyckades rebellerna inte frita. Än en gång var den civila regeringen nära att 
falla, men rebellsoldaterna drevs åter bort av ECOMOG efter att först ha bränt 
och plundrat stora delar av huvudstaden. Mellan 3 000 och 5 000 stadsbor 
beräknas ha dödats av rebellerna under några få dagar. Hundratals fick 
kroppsdelar avhuggna och mängder av kvinnor blev våldtagna. 

Även om ECOMOG, till övervägande delen bestående av nigerianska soldater, 
lyckades driva bort rebellerna från huvudstaden saknades förmågan att åsamka 
RUF ett slutligt militärt nederlag.  

I februari 1999 valdes den förre nigerianske generalen Olusegun Obasanjo till 
president i Nigeria, vilken i sin valkampanj lovat att dra tillbaka de nigerianska 
trupperna från Sierra Leone. Regeringen i Sierra Leones ställdes därför med 
ryggen mot väggen rent militärt och tvingades därför genomföra 
fredsförhandlingar med RUF. Foday Sankoh tilläts resa till Lomé för att träffa 
sina befälhavare och för att genomföra förhandlingar. I juli 1999, bara sex 
månader efter striderna i Freetown, undertecknades fredsavtalet i Lomé.  

Det nya fredsavtalet gav RUF och AFRC tillsammans åtta regeringsplatser. 
Foday Sankoh utnämndes till vicepresident med särskild uppgift att övervaka 
mineralresurserna i landet. Johnny Paul Koroma fick i uppgift att leda det 
nationella försoningsarbetet. Den tidigare dödsdomen mot Foday Sankoh 
upphävdes och samtliga rebeller gavs amnesti. Medlemmar i olika 
grupperingar vilka dömts för krigsförbrytelser benådades också. 

Redan från början började dock fredsavtalet falla sönder. Det rådde stark 
misstänksamhet mellan RUF och AFRC, trots deras tidigare nära samarbete, 
och när Johnny Paul Koroma inte kom tillbaka från landsflykt i Liberia 
misstänkte AFRC-soldaterna att han tagits som gisslan av RUF. För att få 
honom fri kidnappade de ett trettiotal FN-observatörer och ECOMOG-soldater. 
Kidnappningen av FN-observatörerna skyndade på FN:s beslut att upprätta en 
fredsbevarande styrka med namnet United Nations Mission in Sierra Leone 
(UNAMSIL).52  

Under hösten 1999 anlände 6 000 FN-soldater vilka stationerades i landet för 
att avväpna sammanlagt cirka 45 000 soldater. De mötte dock genast motstånd 
av RUF, som visserligen hade blivit registrerat som politiskt parti och sade sig 
vilja ställa upp i utlovade allmänna val, men vägrade släppa kontrollen över de 
diamantrika områden de behärskade. RUF:s brott mot fredsavtalet ledde till att 
andra väpnade grupper, inklusive AFRC, slöt upp på regeringens och FN-
truppernas sida.  

I början av maj 2000 gick RUF till anfall mot UNAMSIL på flera platser och 
tog omkring 500 FN-soldater som gisslan. Storbritannien sände förband till 
Sierra Leone och lyckades hejda RUF:s framryckning mot Freetown. 
Regeringstrupper gick till motattack mot RUF och rebellerna började frige 
gisslan efter tre veckor sedan Liberias president Charles Taylor hade medlat.53 
RUF-ledaren Foday Sankoh greps på nytt och sattes i häkte. FN:s säkerhetsråd 

                                                 
52 Abiodun Alao och Comfort Ero, ”Cut Short for Taking Short Cuts: The Lomé Peace 
Agreement on Sierra Leone”, Civil Wars, vol. 4, no. 3 (2001), s. 122-133. 
53 ICG, Sierra Leone – Time for a New Military and Political Strategy, appendix A, s. 3. 
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förbjöd all handel med diamanter från RUF-kontrollerade områden för att 
strypa rebellernas finansiering. Efter internationell medling skrev RUF i 
november 2000 under ett nytt fredsavtal, men Foday Sankoh blev kvar i häkte 
och rebellerna blev utan ministerposter. Den förre AFRC-ledaren Johnny Paul 
Koroma fick däremot tillträda den post han tidigare utlovats som chef för en 
försoningskommission, sedan han upplöst AFRC. 

Efter tio års inbördeskrig ledde valen i maj 2002 till att regeringspartiet SLPP 
kraftigt stärkte sitt grepp om landet. Trots att de rebeller som startade kriget 
hade sina rötter i ett utbrett missnöje med de korrumperade traditionella 
makthavarna, visade valresultatet att rebellernas folkliga stöd var nästan 
obefintligt. 

FN-truppen UNAMSIL, som från början präglats av svag ledning och dålig 
organisation, utökades efterhand till världsorganisationens största fredsstyrka 
med 17 500 man. RUF pressades under 2001 allt längre uppåt landet och 
tvingades, område för område, att lägga ned vapnen. Delvis föll RUF på eget 
grepp. Efter det att Foday Sankoh gripits hade RUF underblåst oroligheter i 
grannlandet Guinea och samarbetat med guineanska rebeller. Nu slog 
guineanska armén tillbaka med räder djupt in i Sierra Leone, vilket satte RUF 
under tryck från två håll. Under hösten tvingades rebellerna överlämna 
kontrollen över hela sitt territorium till UNAMSIL och regeringen och i januari 
2002 meddelade både FN-styrkan och RUF att kriget var över. Då hade 
omkring 47 000 medlemmar av RUF och regeringsvänliga irreguljära styrkor 
lämnat ifrån sig vapnen.  

4.2 Folket 
Åtskillnad mellan kombattanter och icke-kombattanter 
Befolkningens missnöje med landets regering var vid krigsutbrottet stort. De 
naturtillgångar som finns i Sierra Leone hade inte kommit folket till del 
samtidigt som statliga institutioner urholkats, först under Siaka Stevens 
presidentperiod och sedermera under ledning av Joseph Momoh.54 

Etniska faktorer hade en låg inverkan på RUF:s skapande och på efterföljande 
operationer. Rebellerna och övriga medlemmar av RUF kom från hela landet, 
många av dem rekryterade under tvång. Under de första månaderna av 
operationer försökte RUF erhålla stöd från civilbefolkningen, inte genom att 
använda sig av etniska motiv utan som en protest mot socialt och politiskt 
utanförskap gentemot regeringen i Freetown. I Sierra Leone utgjorde utslagna 
ungdomar, både i städerna och på landsbygden, en grund för rekrytering. 
RUF:s enkla budskap gav många ungdomar en möjlighet att vända på den 
sociala hierarkin genom utövandet av våld. Möjligheten att snabbt och enkelt 
tjäna pengar var också ett motiv. Många värvades till RUF av dessa 
anledningar, men andra unga människor med liknande social profil 
rekryterades istället till armén för att kämpa mot RUF. För unga sierraleonier 
hade därför etniska skillnader mindre betydelse än att minska känslan av 

                                                 
54 William Reno, ”Sierra Leone: Warfare in a Post-State Society”, i Robert I. Rotberg (ed.), 
State Failure and State Weakness in a Time of Terror (Washington: The Brookings Institution, 
2002), s. 76-78. 
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fördrivning och utanförskap eller att hitta någon form av mening med tillvaron. 
Under inledningsskedet av kriget fanns det i Sierra Leone en viss sympati med 
de målsättningar RUF angav som skäl för verksamheten, bland annat den 
omfattande korruptionen inom statsförvaltningen, en sympati som försvann i 
snabb takt med RUF:s övergrepp på befolkningen. Något allmänt eller mera 
utbrett stöd för RUF har aldrig kunnat skönjas. Befolkningen på landsbygden 
valde oftast att fly undan framryckande rebellstyrkor vilket fick som 
konsekvens att det fanns få möjligheter att utnyttja befolkningens missnöje 
med landets regering i ett revolutionärt syfte.55  

Hårda internationella påtryckningar gjorde att parlaments- och presidentval 
kunde genomföras i februari 1996. Valresultatet var i huvudsak ett protestval 
mot RUF och den sittande regeringen.56 Detta resultat upprepades i 
presidentvalet 2002 då president Kabbah vann med överväldigande majoritet.57 

Kriget i Sierra Leone hade i januari 200258 resulterat i mer än 200 000 
Internally Displaced Persons (IDP) och cirka 50 000 döda.59 När striderna 
rasade som mest utgjorde antalet IDP ungefär hälften av landets befolkning 
eller cirka 2 miljoner människor. 

Uteblivet brett folkligt stöd medförde att rebellrörelsen använde sig av 
tvångsrekrytering. Många, kanske de flesta, av rebellerna i RUF var 
tvångsrekryterade. En stor del av rebellrörelsen bestod av barnsoldater vilka 
kidnappades och tvingades till användning av droger. Före detta barnsoldater 
har rapporterat om en utbredd användning av marijuana (ofta spetsad med krut 
för att öka effekten), hemtillverkad alkohol och olika typer av tabletter. Kokain 
och heroin nyttjades också, men mera sällan. Barnen berättar att de tog droger 
för att de gjorde dem orädda. De såg inte längre fienden som människor utan 
som djur, vilket gjorde att de kunde göra det de skulle göra, inklusive 
övergrepp på familje- eller bymedlemmar inkluderande stympning av 
kroppsdelar.60 

We managed to get away, but a block further, we ran into them again. Again, 
they demanded all our money. They said if we didn't give them all our money, 
they'd kill everyone except me. I said, 'no, take me and spare their lives.' So 
they took me… They asked me if I wanted a drink. I said, 'no, I don't drink or 
smoke.' So, they said they'd give me a soft drink. They spiked it. I drank the 
drink and became stronger. I thought I could do anything. I climbed on top of 

                                                 
55 ICG, Sierra Leone – Time for a New Military and Political Strategy, s. 9-14. 
56 Ahmad Tejan Kabbah’s Sierra Leone People’s Party (SLPP) vann den andra och slutliga 
omgången av presidentvalet med 608 419 röster (59,49 %).  
Källa: Sierra Leone Web, The 1996 Presidential and Parliamentary Elections, 
<http://www.sierra-leone.org/govt8.html>, 2004-05-11. 
57 SLPP erhöll 70,06 % och RUFP 1,73 % av rösterna. Källa: Sierra Leone Web,  
Elections May 2002, <http://www.sierra-leone.org/electioncoverage.html>, 2004-05-11. 
58 United Nations: Security Council, Thirteenth report of the Secretary-General on the United 
Nations Mission in Sierra Leone (14 mars 2002), s. 9. 
59 Terhi Lehtinen och Nosakhare Ogumbor, ”Diamonds, Mercenaries and Civilian Targets – 
The brutal war in Sierra Leone”, i Timo Kivimäki och Liisa Laakso (ed.), Agents, Motives and 
Instruments: An Atlas of African Conflicts (Köpenhamn: Conflict Transformation Service, 
2002), s. 200, <http://www.conflicttransform.org/Sierra%20Leone.pdf>, 2004-04-15.  
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the roof of the car, and they gave me a weapon. They put some marks on my 
face. I was no longer human. I could do anything.61 

Tvångsrekryteringen var utifrån ett bristande folkligt stöd ett naturligt sätt för 
RUF att rekrytera det antal soldater vilka behövdes för att genomföra 
rebellrörelsens militära operationer. I konventionella krigsmakter används 
värnpliktiga eller yrkessoldater vilka så länge de tjänstgör betraktas som 
soldater och inte civila, vilket innebär en tydlig åtskillnad mellan kombattanter 
och icke-kombattanter. För en civil sierraleonier innebar en tvångsrekrytering 
till RUF en liknande åtskillnad. Väl rekryterad som soldat i RUF fanns inga 
eller få möjligheter att lämna rebellrörelsen. Det fanns därmed ingen möjlighet 
att delta i vissa strider för att därefter återvända till hembyn och fortsätta med 
tidigare civil sysselsättning. Tvångsrekryteringen säkerställde detta på flera 
sätt. Ett sätt var att den tvångsrekryterade tvingades begå övergrepp mot den 
egna familjen eller hembyn vilket för honom innebar att det inte längre fanns 
något att återvända till.62 I konventionella arméer finns inte heller möjligheten 
att lämna den militära tjänsten när den enskilde så önskar. Olovligt avvikande 
från tjänsten, både i fred och krig, bestraffas med allt från löneavdrag till civila 
eller militära rättegångar med böter eller fängelsestraff som påföljd. I diktaturer 
eller totalitära stater kan desertering dessutom innebära dödsstraff. Ett annat 
sätt var att tatuera eller på annat sätt märka den enskilde som rebell tillhörande 
RUF, bland annat genom att med kniv skära in rebellrörelsens initialer i 
skinnet.63 Förutom denna typ av kännetecken bar rebellerna i regel sina vapen 
öppet och använde sig av en blandning av militära och civila persedlar. 
Undantag fanns, bland annat använde sig RUF vid flera tillfällen av 
obeväpnade barnsoldater som skickades i förväg till fientliga ställningar eller 
civila samhällen för att genomföra spaning och underrättelseinhämtning.64 
Irreguljära förband eller gerilla enheter strävar efter att uppträda dolt för att 
undgå upptäckt och bekämpning, de lever därför av det naturen kan ge dem 
eller förlitar sig på stöd utifrån av förnödenheter nödvändiga för verksamheten. 
I RUF:s manifest beskrivs hur detta gällde även för denna rebellrörelse,65 men i 
praktisk handling plundrades oftast civilbefolkningen för att föda rebellerna.66 
För befolkningen innebar plundringen att rebellerna inte längre uppträdde dolt, 
deras position och verksamhet blev därför känd av befolkningen och utgjorde 
därmed ytterligare ett sätt på vilket rebeller kunde skiljas från civila. Genom 
rapporter från bland annat fredsbevarande styrkor och observatörer framgår det 
att även de kunde skilja på olika militära aktörer och civilbefolkning.67 De sätt 
på vilket kombattanter skildes från icke-kombattanter under kriget var i flera 
fall annorlunda än de sätt på vilket konventionella arméer skiljer sig från 
                                                 
61 Före detta barnsoldaten Prince, 19 år, i Radio Netherlands (2000), 
<http://www.rnw.nl/humanrights/html/prince.html>, 2004-05-11. 
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civilbefolkningen, men innebär sammantaget att ett inslag typiskt för 
konventionella krig i form av en åtskillnad mellan kombattanter och icke-
kombattanter även fanns i Sierra Leone. 

4.3 Fältherren 
Konventionella medel och metoder 
När RUF påbörjade operationerna i Sierra Leone 1991 var rebellrörelsen 
indelad i två sektioner, förtrupp och specialförband.68 Förtruppen innehöll 
Foday Sankoh med flera politiska och militära ledare, vilka förutom att leda 
rebellernas operationer även ansvarade för underrättelseinhämtning inom eget 
geografiskt ansvarsområde. Specialförbandet utgjordes av rebeller tillhörande 
National Patriotic Front of Liberia (NPFL) utlånade av Charles Taylor till 
RUF. Efter att specialförbandet ur NPFL drogs tillbaka till Liberia 1993 
organiserades RUF enligt militär standard med stridsgrupps- och 
frontbefälhavare. Totalt var RUF organiserade i sex bataljoner.69 
Stridsgruppsbefälhavarna var direkt ansvariga för genomförandet av 
operationer. De koordinerade och ledde alla frontbefälhavarna inom eget 
operationsområde och var även medlemmar av krigsrådet. Frontbefälhavarna 
var mestadels löjtnanter och kaptener direkt underställda 
stridsgruppsbefälhavarna. Under frontbefälhavarna lydde meniga soldater 
följda av minderåriga kombattanter. Den totala styrkan uppgick 1991 till cirka 
4 000 man.70 

RUF:s organisering liknar därmed konventionella förbands organisation. Även 
om aktörer som lokala krigsherrar och kriminella banditgäng också är 
organiserade kännetecknas de i hög utsträckning av en långt gången 
decentralisering och med ett uppträdande i små enheter. Indelningen i 
bataljoner under ledning av stridsgrupps- och frontbefälhavare tyder på att 
RUF:s mål och verksamhet krävt en högre grad av organisering enligt 
konventionellt sätt än vad som borde varit fallet i en konflikt med aktörer enligt 
de tidigare diskuterade formerna av nya krig eller lågintensiva konflikter. 

Före attacken av RUF i mars 1991 hade flera medlemmar så tidigt som i mitten 
av 1980-talet erhållit revolutionär utbildning i Libyen. Omedelbart före 
krigsutbrottet deltog medlemmar av det som skulle komma att bli RUF i 
Charles Taylors NPFL under de inledande striderna i Liberia.71  

Under kriget i Sierra Leone erhöll medlemmar av RUF regelbunden utbildning 
och övning i Liberia. RUF rebeller har bland annat utbildats tillsammans med 
Liberias anti-terroristenhet och vid upprepade tillfällen använts av president 
Taylor i dennes personliga säkerhetsstyrkor. Liberianska befäl och soldater har 

                                                 
68 I källtexten anges indelningen i “vanguards and special forces”. Vanguards betyder förtrupp 
på svenska (förf. anm.). 
69 Ian Douglas, ”Fighting for diamonds – Private military companies in Sierra Leone”, i Jakkie 
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War-Torn African Societies (Pretoria: Institute for Security Studies, 1999) s. 178. 
70 Ibrahim Abdullah, “Bush path to destruction”, i The Journal of modern African Studies: a 
quarterly survey of politics, economics & related topics in contemporary Africa, vol. 36, no. 2 
(1998), s. 225-226. 
71 Abdullah, “Bush path to destruction”, s. 213-222. 
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aktivt stött RUF i Sierra Leone som kombattanter, utbildare och 
samverkansbefäl. Vidare har instruktörer från bland annat Ukraina, Nigeria och 
Syd-Afrika ansvarat för utbildning i Liberia av rebeller vilka efter genomförd 
utbildning återvänt till i Sierra Leone av RUF kontrollerat territorium samt till 
områden längs gränsen till Guinea. En markant förbättring av RUF:s 
stridsteknik och vapenanvändning i kunde märkas i början av 1999. Denna 
förbättring kan ses som en direkt följd av de utländska instruktörernas 
utbildning i Liberia. Stödet från Charles Taylor omfattade även tillgång till 
säkra baser inne i Liberia, understöd av liberianska transporthelikoptrar och 
vård av skadade RUF rebeller på liberianska sjukhus i Monrovia.72  

Om RUF:s målsättning varit att enbart plundra civilbefolkning för ekonomisk 
vinning eller om striderna i huvudsak utkämpats mellan rivaliserande 
krigsherrar och banditgäng hade inte en i så hög grad professionell utbildning 
krävts. I stället kan den avancerade utbildningen tyda på att grundläggande 
kunskaper som att hantera vanliga eldhandvapen inte räckte för att nå framgång 
i strider mot RUF:s motståndare. Militär utbildning utöver den enskilde 
soldatens vapenhantering är något som kännetecknar konventionella förband i 
konventionella konflikter. Även om aktörer som krigsherrar, banditgäng med 
flera utbildar sina medlemmar visar den systematiska och avancerade 
utbildningen av medlemmar ur RUF på något utöver det som kan förväntas av 
decentraliserade banditgäng eller lokala krigsherrar. 

Terror användes som ett medel under 1995 för att skrämma befolkningen från 
att delta i demokratiseringsprocessen vilken påbörjats samma år. Både RUF 
och armén, vilken kontrollerade landet genom NPRC under ledning av 
Valentine Strasser, skulle förlora på demokratiska val. Det finns tecken på att 
praktiken av att slumpvis stympa händer på civila tog sin början vid denna tid i 
ett försök att få befolkningen att avstå från att rösta. Den officiella slogan som 
användes under valrörelsen var ”The future is in your hand”.73 

Efter militärkuppen den 25 maj 1997 då AFRC tillsammans med RUF tog 
makten i landet ökade övergreppen. AFRC och RUF valde ut anhängare av 
president Kabbah tillsammans med andra och stympade dem. Många vittnen 
och offer rapporterar att stympade ofta instruerades att sprida budskapet att 
AFRC och RUF inte skulle ge efter för internationella påtryckningar.74 

Att som metod använda sig av terror och massavrättningar beskrivs av bland 
andra Mary Kaldor som ett av kännetecknen för det hon kallar nya krig. Dessa 
metoder är trots allt inget nytt utan har förekommit även i konventionella krig 
där reguljära förband straffat civilbefolkning eller motståndare genom 
avrättningar. Metoder som terror och massavrättningar kan därför inte 
användas som en indikator för att skilja konflikten i Sierra Leone från 
konventionella krig. 

                                                 
72 United Nations, Report of the Panel of Experts appointed pursuant to Security Council 
resolution 1306 (2000), paragraph 19, in relation to Sierra Leone (2000), s. 31-34, 
<http://globalsecurity.org/military/library/report/2000/s-2000-1195.pdf>, 2004-02-16. 
73 ICG, Sierra Leone – Time for a New Military and Political Strategy, s. 6 
74 Reno, “Sierra Leone: Warfare in a Post-State Society”, s. 88. 
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I stället kan dessa former av övergrepp i många fall hänföras till särskilda 
målsättningar, skrämma människor från att rösta, eller till särskilda målval i 
form av människor med en viss partitillhörighet, yrke eller nationalitet. 
Omfattningen och systematiseringen av övergreppen under kriget i Sierra 
Leone tyder på att de var en del av en övergripande plan för att nå RUF:s 
målsättningar och inte enbart ett uttryck för primitiv kultur och barbarism. En 
tydlig koppling mellan militära målsättningar och metoder är ett inslag i 
konventionella krig, men innebär dock inte att en vald metod med automatik 
leder till att den militära målsättningen uppnås. 

Styrkor tillhörande ECOMOG tvingade AFRC och RUF från Freetown i 
februari 1998. Ett knappt år senare inträffade den händelse som gjorde att det 
internationella samfundet på allvar fick upp ögonen för kriget i Sierra Leone. 

Den 6 januari 1999 anföll AFRC och RUF Freetown från öster och lyckades 
tränga in till centrum av staden vilken de höll i fyra dagar innan de av en 
motattack tvingades dra sig tillbaka. Mellan 3 000 och 5 000 människor dog 
under striderna, inkluderande rebeller och soldater från ECOMOG tillsammans 
med kombattanter tillhörande CDF.75 Minst 2 000 döda utgjordes av civila. 
Många av de civila dödades då de användes som mänskliga sköldar av 
rebellerna eller då de vägrade att komma ut på gatorna för att demonstrera sitt 
stöd för AFRC och RUF. Ett stort antal civila dödades då de försökte skydda 
familjemedlemmar från att dödas och våldtas eller då de försökte skydda sina 
hem från plundring. Ett flertal dödades på ett godtyckligt sätt av barnsoldater 
eller rebeller under inverkan av alkohol och droger. Det finns dock bevis på att 
ett flertal av de dödade utgjorde särskilt utvalda mål, inkluderande 200 poliser 
tillsammans med familjemedlemmar. Likaså dödades biträdande 
justitieministern och ministern för de norra provinserna. Andra offer vilka 
verkar ha utgjort särskilda mål inkluderar ämbetsmän tillhörande Sierra Leones 
Kommission för Demokrati och Mänskliga Rättigheter, Kyrkorådet och den 
Nationella Kommissionen för Rehabilitering, Rekonstruktion och 
Reintegration tillsammans med nigerianska medborgare.  

He then started threatening us and said, we know there're Nigerians among you. 
Y Tell us who they are or you all die… When they'd decided to cut off his 
hands Mr. Ben started pleading saying he was a businessman, and shouted, I 
beg you don't cut my hand, Oh Jesus, Jesus. Then the axe man said, if Jesus 
himself comes here I'll amputate his hand as well. Then they ordered him at 
gunpoint to put his right hand face up on a table and they hacked it off with an 
axe. And then his left hand. The rebel then put his hands in Ben's blood and 
walked over to his wife, who was sobbing, and smeared it on her face. He told 
her if she continued crying he'd kill her. 

As this was happening Ben's brother started yelling, God what have you done to 
my brother. So they pulled him out and cut off his two hands as well. Then they 
pulled out the third one who started screaming that he wasn't a Nigerian, but 
was from Cameroon, but they cut off his hands as well. Then they sprinkled 
more petrol on Ben's brother, I think he even had tribal markings, and set him 
on fire. His hands were hanging off his arms and he was on fire screaming 

                                                 
75 United Nations: Security Council, Fifth report of the Secretary-General on the United 
Nations Observer Mission in Sierra Leone, s. 5. 
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please don't kill me. They let him burn for five minutes before a commander let 
some us put the fire out with dust.76 

Flera hundra människor vårdades för skador relaterade till stympning och 
våldtäkter förekom allmänt. Rebellerna kidnappade ett stort antal människor i 
Freetown och på andra platser. Enbart i Freetown saknades 2 000 barn efter 
AFRC:s och RUF:s attack. I centrala Freetown förstördes 20 procent av 
bebyggelsen och i de östra delarna av staden så mycket som 90 procent. 
Offentliga byggnader förstördes avsiktligt inkluderande polisstationer, 
fängelser och högkvarteret för UNOMSIL. Byggnader tillhörande 
människorättsorganisationer, advokater, journalister och statstjänstemän 
förstördes tillsammans med kyrkor, moskéer och sjukhus.77 Det sätt på vilket 
RUF förstörde delar av Freetown kräver en högre grad av planering och 
ledning än vad som varit fallet om det varit upp till enskilda individer eller 
enheter att välja vad som skulle förstöras. 

Enligt vittnesuppgifter sammanställda av Human Rights Watch, var våldet 
under AFRC:s och RUF:s offensiv mot Freetown väl organiserat:  

It is difficult to ascertain the level of seniority within the RUF at which the 
perpetration of human rights abuses was ordered, though the widespread 
participation in abuses suggests that they must have been authorized at a high 
level within the RUF's command structures. Victims and witnesses frequently 
overheard commanders on the ground give orders to perpetrate atrocities, and 
there are very few accounts of individual combatants or commanders trying to 
halt the abuses. When witnesses reported that individual combatants did object 
and try to halt the abuses, those objecting were often met with death threats 
from their fellow rebels. 

The atrocities were often planned and premeditated. Victims and witnesses 
describe well-organized operations to round up civilians who were later 
executed, attacked with machetes, or raped. On several occasions rebels gave 
advance warning that atrocities were to be committed later. 

Witnesses describe the existence of distinct units known for committing 
particular crimes, like the Burn House Unit, Cut Hands Commando, and Blood 
Shed Squad. Some of these squads had a trademark way of killing such as the 
Kill Man No Blood unit, whose method was to beat people to death without 
shedding blood, or the Born Naked Squad, who stripped their victims before 
killing them. The closer ECOMOG forces got to rebel positions, the more these 
squads were mobilized and sent on operation. 78 

Att i en militär organisation ha enheter specialiserade för att utföra särskilda 
uppgifter är kännetecknande för konventionella förband och heller inget som 
skiljer kriget i Sierra Leone från konventionella krig. Under andra världskriget 
utförde Waffen SS särskilda uppgifter inklusive övergrepp mot civilbefolkning 
och motståndare. Moderna specialförband har som uppgift även i 
konventionella krig att slå mot särskilt utvalda mål, inklusive nyckelpersonal i 

                                                 
76 HRW, Sierra Leone: Getting away with Murder, Mutilation, Rape – New Testimony from 
Sierra Leone, vol. 11, no. 3A (1999), kapitel 4, s. 12. 
77 United Nations: Security Council, Fifth report of the Secretary-General on the United 
Nations Observer Mission in Sierra Leone, s. 6. 
78 HRW, Sierra Leone: Getting away with Murder, Mutilation, Rape, kapitel 4, s. 1. 
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form av motståndarens politiska och militära ledning. Inslagen av särskilda 
enheter med särskilda uppgifter hos RUF kan därför ses som en företeelse 
vilken är typisk även för konventionella förband i konventionella konflikter. 

Någon övergripande plan för genomförandet av RUF:s operationer i Sierra 
Leone enligt konventionell militär modell har inte gått att finna i källmaterialet. 
Tecken på en sådan plan kan utgöras av operationsplaner eller referenser till 
sådana eller genom uttalanden och redogörelser av medlemmar i RUF. Det 
innebär dock inte slutsatsen att sådana planer inte existerade. Däremot kan det 
vara ett tecken på att planer avseende RUF:s militära strategi med därtill 
hörande operativa och taktiska målsättningar enligt konventionell modell 
saknades. Att huvudstaden Freetown var ett sådant mål framgår indirekt genom 
de av RUF uttalade politiska målsättningarna, men även i RUF:s manifest, 
Footpaths to Democracy – Towards a New Sierra Leone: 

It is our collective sense of purpose, the ideals and ideas we believe in and 
discipline that have brought us so close to Freetown.79 

Att de häftigaste striderna under kriget utkämpades i eller kring Freetown med 
tusentals soldater involverade visar på en omfattning av RUF:s operationer som 
något mer än skärmytslingar eller strider med begränsade taktiska 
målsättningar. Freetown kan i detta fall, tillsammans med landets 
diamantgruvor, karakteriseras som en strategisk tyngdpunkt. Att behärska stora 
delar av landsbygden räckte inte för att nå rebellrörelsens målsättningar. 
Omfattningen av operationerna från RUF:s sida och de strategiska mål de 
riktades mot har sin motsvarighet mer i konventionella krigs operationsplaner 
än i konflikter utkämpade av krigsherrar och banditgäng med begränsade 
militära resurser. 

En motsvarande omfattning av RUF:s militära operationer återfinns i striderna 
om kontrollen av landets diamantfält. Sierra Leones tillgång av diamanter har 
utgjort RUF:s viktigaste inkomstkälla och därmed varit föremål för 
rebellrörelsens militära operationer från det att kriget startade. 

Fram till 1995 skedde RUF:s brytning av diamanter i huvudsak oorganiserat 
och på enskild basis. Från 1995 var det uppenbart att RUF:s intresse för 
diamantfälten i Kono distriktet ökat och endast genom militära operationer 
utförda av Executive Outcomes kunde RUF tvingas därifrån. Efter att det 
privata sydafrikanska militära företaget lämnat landet kunde RUF återta 
kontrollen över diamantgruvorna och fram till krigets slut var diamantfälten i 
Kono och Tongo av primärt militärt intresse för RUF samtidigt som de 
utgjorde en central inkomstkälla. Detta visar sig av det fasta grepp RUF hade 
av de två värdefullaste diamantfälten tillsammans med både muntliga och 
skriftliga vittnesuppgifter från medlemmar i RUF.80 

Den politiska och ekonomiska betydelsen av diamantbrytningen för RUF 
framgår i ett uttalande av Foday Sankoh återgivet i For di People (2000): 

                                                 
79 RUF, Footpaths to Democracy. 
80 United Nations, Report of the Panel of Experts appointed pursuant to Security Council 
resolution 1306 (2000), paragraph 19, in relation to Sierra Leone, s. 16. 
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They ask us why we mine diamonds. Why didn’t they ask Jamil or Shaki [Siaka 
Stevens] that when the APC was in power? Yeah, we mine! We in RUF believe 
in wealth, arms, and power in the hands of the people… We’re not going to give 
up diamonds or our guns to anybody. And we will get POWER right now!81 

4.4 Regeringen 
Politiskt syfte 
Under Joseph Momohs presidentperiod förekom två trender som senare skulle 
visa sig vara av betydelse. Den ena trenden var den dramatiska ökningen av 
antalet arbetslösa och missnöjda yngre människor. De flyttade från 
landsbygden, antingen till större städer som Freetown eller till 
diamantgruvorna i Kono. I båda fallen blev de formade av en social miljö 
kännetecknad av våld, droger och kriminalitet. Den andra trenden utgjordes av 
en ökning i antalet militanta studenter. Många studenter hade under 1980-talet 
kommit att bli alltmer radikaliserade, dels som ett resultat av regeringens 
försök att förbjuda demonstrationer och andra politiska åtgärder och dels som 
ett resultat av kontakt med nya politiska idéer, inte minst de av Libyens överste 
Qaddafi. Åren 1987 och 1998 erhöll mellan 25-50 sierraleonier revolutionär 
utbildning i Libyen. Av dessa återfanns endast tre personer i RUF då kriget 
började 1991 och efter avrättningarna av Abu Kanu och Rashid Mansaray 
fanns endast Foday Sankoh kvar.82   

Trots den revolutionära utbildningen i Libyen fanns inget konkret program för 
vad som skulle åstadkommas efter att den militära utbildningen var över. Inte 
heller förekom det några interna diskussioner eller debatter över vilken politisk 
handlingsväg som skulle väljas. Det enda tillgängliga dokumentet, The Basic 
Document of the Revolutionary United Front of Sierra Leone (RUF/SL): The 
Second Liberation of Africa, var framtaget i Ghana före utbildningen i Libyen. 
Dokumentet var i allt väsentligt en kritik av den neo-koloniala regimen. 
Ursprungligen kom innehållet från Pan-African Union (PANAFU) och innehöll 
krav på återgång till demokrati och flerpartisystem, fördelning av naturresurser, 
utbildningsreform och ett slut på köpmännens kontroll över ekonomin. 
Innehållet omarbetades av Abu Kanu och Rashid Mansaray för att återspegla 
den militära delen av revolutionen. Delar av dokumentet framställdes som 
Foday Sankohs ord, men hade inget med honom eller RUF att göra, 
dokumentet fanns före RUF:s tillkomst och utnyttjades av det som skulle 
komma att bli RUF innan krigsutbrottet i mars 1991.83 Målsättningen för RUF 
enligt det ursprungliga dokumentet var tydligt politisk: 

We can no longer leave the destiny of our country in the hands of a generation 
of crooked politicians and military adventurists who, everyday since 
independence, have proved beyond all reasonable doubt that they are inefficient, 
irresponsible and corrupt. Posterity will never forgive us if we sit passively by 
while a few desperate men and women, who are nothing but an organised bunch 
of criminals, continue to despoil, rape and loot the people’s wealth. It is our 
right and duty to challenge and change the present political system in the name 
of salvation and liberation. We must build a political system over which we, the 

                                                 
81 Reno, “Sierra Leone: Warfare in a Post-State Society”, s. 87. 
82 Abdullah, “Bush path to destruction”, s. 211-222. 
83 Abdullah, “Bush path to destruction”, s. 217. 
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oppressed people of Sierra Leone, must have absolute control. It must be 
reflective of our needs and aspirations; a political system that will give 
maximum priority to popular participation and control. This task is the 
historical responsibility of every patriot. We must be prepared to struggle until 
the decadent, backward and oppressive regime is thrown into the dustbin of 
history. We call for a national democratic revolution - involving the total 
mobilization of all progressive forces. The secret behind the survival of the 
existing system is our lack of organisation. What we need then is organised 
challenge and resistance. The strategy and tactics of this resistance will be 
determined by the reaction of the enemy forces - force will be met with force, 
reasoning with reasoning and dialogue with dialogue.84 

Det faktum att det existerade ett politiskt manifest skiljer RUF från aktörer som 
lokala krigsherrar, banditgäng, paramilitära förband och privata militära 
företag. En tydlig politisk målsättning för väpnade militära operationer har och 
är fortfarande kännetecknande för konventionella krig. Samtidigt kan en 
politisk målsättning användas för att dölja de faktiska målsättningarna vilka 
kan vara ekonomiska, etniska, religiösa eller ideologiska. Vilken aktör vill 
framställas som ett banditgäng om en politiskt uttalad målsättning kan skapa en 
politisk legitimitet? Från det att gruppen lämnade Libyen till dess att RUF gick 
in i Kailahun-distriktet genomfördes inga val av ledning och inte heller 
organiserades någon centralkommitté. Den lösa organisationen leddes 
kollektivt av Sankoh, Mansaray och Kanu, med Sankoh som talesman. När 
kriget väl började var det Sankoh som talade om för världen vad RUF var för 
något. Vid den tidpunkten hade The Basic Document blivit RUF:s manifest, 
med Sankoh som ledare.85 

Fyra år senare, 1995, kom en utökad och omarbetad version av manifestet 
under namnet Footpaths to Democracy – Towards a New Sierra Leone. En del 
i det nya manifestet bestod av en beskrivning över kriget från 1991-1995, men 
som grund för manifestet låg fortfarande The Basic Document. Den politiska 
målsättningen ligger fast och syftet med den väpnade kampen framgår i RUF:s 
hymn som inleder dokumentet: 

RUF is fighting to save Sierra Leone 
RUF is fighting to save our people 
RUF is fighting to save our country 
RUF is fighting to save Sierra Leone86 

Vad RUF slåss för redovisas i den utökade och omarbetade utgåvan av 
manifestet under rubriken What Are We Fighting For: 

We are fighting for a new Sierra Leone. A new Sierra Leone of freedom, justice 
and equal opportunity for all. We are fighting for democracy and by democracy 
we mean equal opportunity and access to power to create wealth through free 
trade, commerce, agriculture, industry, science and technology. Wealth cannot 
be created without power. Power cannot be achieved without struggle. And by 
struggle, we mean the determination, the humanistic urge to remove the shame 

                                                 
84 RUF, Footpaths to Democracy. Det citerade stycket återfinns ursprungligen i The Basic 
Document of the Revolutionary United Front of Sierra Leone (RUF/SL): The Second 
Liberation of Africa (1989). 
85 Abdullah, “Bush path to destruction”, s. 221. 
86 Första versen av “RUF/SL Anthem” i RUF, Footpaths to Democracy. 
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of poverty, hunger, disease, squalor, illiteracy, loafing and hopelessness from 
this African land of Sierra Leone blessed with minerals, forests, rivers, and all 
that is required to restore the dignity, prestige and power of the African as an 
equal competitor on the world stage. This is what we are fighting for and this is 
why we are fighting to save Sierra Leone. For, a society has already collapsed 
when majority of its youth can wake up in the morning with nothing to look up 
for.87 

RUF:s politiska målsättning enligt manifestet framstår därmed tydligt. Det 
yttersta målet för den väpnade kampen är den politiska makten i Sierra Leone i 
syfte att förbättra landets situation till det bättre. Det uppstod dock problem 
avseende den politiska målsättningens trovärdighet när RUF fick chansen att 
förverkliga målsättningarna i reell handling. Det är främst två händelser som 
skapat tvivel huruvida den politiska målsättningen redovisad i Footpaths to 
Democracy – Towards a New Sierra Leone var mer än enbart retorik, avsedd 
att rättfärdiga det av RUF startade inbördeskriget. 

Den första händelsen är militärkuppen i maj 1997 då AFRC tar makten och 
inbjuder RUF att gemensamt dela på styret av landet. Omedelbart efter 
militärkuppen ökade övergreppen mot civilbefolkningen och särskilt utsatta var 
anhängare av president Kabbah. AFCR/RUF gjorde heller inga ansträngningar 
att åstadkomma en politisk och ekonomisk återuppbyggnad av landet. Få eller 
inga försök gjordes att administrera de områden som kontrollerades av 
rebellerna, inte heller i huvudstaden förutom att ministerposter tillsattes. 
Statstjänstemän uppmanades att ”donera” sin tid och tvingades under vapenhot 
till sina jobb, samtidigt som rebeller fortsatte plundringen av Freetown.88 

Den andra händelsen är det som hände efter implementeringen av Lomé Peace 
Agreement i juli 1999. Fredsfördraget undertecknades av president Kabbah och 
Foday Sankoh och innebar bland annat ministerposter till RUF, en plan för 
RUF:s omvandling till politiskt parti, tidsplan för avväpning och riktlinjer för 
hanteringen av landets mineralresurser. RUF hade i stort sett erhållit allt det de 
kämpat för, undantaget presidentposten och det fanns därför inte längre 
politiska anledningar till fortsatt våld. Efter en spricka i RUF, sannolikt 
orsakad av att många medlemmar inte var nöjda med fredsfördraget utan ville 
ha mer, fortsatte striderna. I januari 2000 inledde RUF attacker mot trupper 
tillhörande UNAMSIL och i maj samma år kollapsade fredsfördraget slutligen i 
och med RUF:s arrestering av 500 man ur FN-styrkorna.89 

Den politiska målsättningen för RUF redovisad i rebellrörelsens politiska 
manifest tillsammans med de militära operationerna riktade mot Freetown och 
landets politiska ledning visar på en grad av korrelation mellan politiska och 
militära målsättningar som är kännetecknande för konventionella krig. 
Samtidigt kan det inte uteslutas att de politiska målsättningarna efterhand blev 
ett sätt att dels legitimera rebellrörelsen, dels att motivera en fortsatt väpnad 
kamp vilken egentligen syftade till ekonomisk vinning för enskilda. Oförmågan 
att åstadkomma ett förverkligande av de politiska målsättningarna vid de 
tillfällen RUF hade chansen gör att de politiska ambitionerna kan ifrågasättas. 
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89 Alao och Ero, ”Cut Short for Taking Short Cuts”, s. 122-129. 
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Enligt Ibrahim Abdullah kan förklaringen vara att med en rebellrörelse 
bestående av arbetslösa, utslagna, drogberoende och outbildade ungdomar 
tillsammans med tvångsrekryterade nerdrogade barnsoldater fanns inte 
nödvändig kunskap eller förmåga att ens påbörja ett förverkligande av de 
politiska målsättningarna.90 Denna förutsättning tillsammans med de 
systematiska övergreppen mot civilbefolkningen, avrättningarna av tjänstemän 
i vitala statliga institutioner som domstolar och poliskår samt förstörelsen av 
viktig infrastruktur gjorde en övergång till politiskt förverkligande helt 
omöjligt. Trots detta politiska misslyckande är det inte något som i det här 
avseendet skiljer kriget i Sierra Leone från konventionella krig. Det intressanta 
är de militära medlens användning i syfte att nå övergripande politiska 
målsättningar, det innebär därmed inte att de politiska målen alltid kan 
förverkligas.  
 
5 Diskussion 
5.1 Sammanfattande slutsatser 
Jag kommer i detta avsnitt att redovisa de sammanfattande slutsatserna av den 
genomförda fallstudien och därigenom besvara uppsatsens två frågeställningar. 

Finns det konventionella inslag i aktören RUF:s våldsbeteende? 

Fallstudien av kriget i Sierra Leone har visat att det finns konventionella inslag 
i RUF:s våldsbeteende.  

För det första var det möjligt att göra en åtskillnad mellan kombattanter och 
icke-kombattanter vilket är kännetecknande för konventionella konflikter, men 
inte för de nya krigen som de beskrivits i kapitlet om teorianknytning. Denna 
slutsats grundar sig på rekryteringen till RUF som tydligt skiljde rebeller från 
civila, inte minst då det fanns få möjligheter att återgå till ett civilt liv. Vidare 
bar rebellerna på kännetecken i form av tatueringar, uniformspersedlar och 
vapen samtidigt som deras uppträdande var öppet. Sammantaget faktorer som 
bidrar till åtskillnaden mellan kombattanter och icke-kombattanter. 

För det andra finns hos RUF tydliga inslag av konventionella medel och 
metoder. RUF var organiserade och utbildade på ett sätt som innebar en högre 
grad av organisering än vad som borde varit fallet om RUF kunnat 
karakteriseras enligt beskrivningarna av de nya krigens aktörer. Den högre 
graden av organisering kännetecknades av en konventionell organisation enligt 
reguljära förband i konventionella krig. Omfattningen och systematiseringen av 
övergreppen under kriget i Sierra Leone tyder på att de var en del av en 
övergripande plan för att nå RUF:s målsättningar. En tydlig koppling mellan 
genomförande och en övergripande plan är ytterligare något som är 
kännetecknande för konventionella krig. De häftigaste striderna under kriget 
utkämpades i eller kring Freetown med tusentals soldater involverade vilket 
visar på en omfattning av RUF:s operationer som något mer än skärmytslingar 
eller strider med begränsade taktiska målsättningar. Omfattningen av 
operationerna från RUF:s sida och de strategiska mål de riktades mot har sin 

                                                 
90 Abdullah, “Bush path to destruction”, s. 234-235. 
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motsvarighet mer i konventionella krigs operationsplaner än i konflikter 
utkämpade av krigsherrar och banditgäng med begränsade militära resurser. 

För det tredje existerade det ett politiskt manifest vilket skiljer RUF från 
aktörer som lokala krigsherrar, banditgäng, paramilitära förband och privata 
militära företag. En tydlig politisk målsättning för väpnade militära operationer 
har och är fortfarande kännetecknande för konventionella krig. Den politiska 
målsättningen för RUF redovisad i rebellrörelsens politiska manifest 
tillsammans med de militära operationerna riktade mot Freetown och landets 
politiska ledning visar på en grad av korrelation mellan politiska och militära 
målsättningar som är kännetecknande för konventionella krig. Samtidigt kan 
det inte uteslutas att de politiska målsättningarna efterhand blev ett sätt att dels 
legitimera rebellrörelsen, dels att motivera en fortsatt väpnad kamp vilken 
egentligen syftade till ekonomisk vinning för enskilda. 

Kan krigets natur i Sierra Leone beskrivas utifrån ett rationellt eller 
irrationellt perspektiv? 

RUF:s våldsbeteende riktades i hög grad mot civilbefolkningen genom de 
övergrepp i form av massavrättningar, massakrer och stympningar civila 
sierraleonier utsattes för. Alla som inte var för RUF betraktades som 
motståndare till rebellerna och därmed som fiender. För civilbefolkningen 
innebar denna ”logik” att även de utgjorde fiender och måltavlor för RUF:s 
terror. Om befolkningen inte var beredda att stödja RUF skulle de med samma 
omvända logik förmås att genom terror sluta stödja rebellernas motståndare. 
RUF:s användning av terror kan därför beskrivas på samma sätt Clausewitz 
beskrivit kriget, nämligen som en våldsakt för att påtvinga motståndaren vår 
vilja. Kriget i Sierra Leone uppvisar en markant ökning av våldet genom den 
allmänna förekomsten av terror som vapen i samband med valen 1995, ett våld 
som dock under resterande del av kriget låg på ungefär samma nivå. 
Clausewitz absoluta form av krig genom motståndarens fullständiga 
underkastelse som en följd av förstörelsen av hans fysiska tillgångar ägde 
aldrig rum i Sierra Leone. I stället kan kriget beskrivas utifrån det Clausewitz 
kallade för krig i realiteten, det vill säga som krig i dess smutsiga form så som 
vi faktiskt uppfattar det. På samma sätt som krig i realiteten begränsas av dess 
sociala och politiska kontext, av människans natur och av friktioner påtvingade 
av tid och rum, på samma sätt begränsades aktörerna under kriget i Sierra 
Leone. Ingen av parterna i kriget var, annat än lokalt eller under kortare 
perioder, tillräckligt stark och hade en tillräcklig förmåga att tvinga 
motståndaren till fullständig underkastelse. Krig kan enligt Clausewitz endast 
utvecklas i sin absoluta form om politiken inte utgör några begränsningar, men 
med begränsade politiska målsättningar innebär krig i realiteten även 
begränsningar av militära mål och metoder. Detta stämmer väl överens med 
RUF då rebellrörelsens politiska målsättning var begränsad, det var inte en 
total förstörelse av motståndarens fysiska tillgångar som utgjorde RUF:s 
övergripande målsättning. På samma sätt som Clausewitz beskriver krig i 
realiteten framgår tydligt hur våldet i Sierra Leone anpassades efter 
förutsättningarna, RUF beskriver själva detta i sitt politiska manifest genom att 
förklara hur strategin och taktiken påverkas av omgivningen: ”The strategy and 
tactics of this resistance will be determined by the reaction of the enemy forces 
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– force will be met with force, reasoning with reasoning and dialogue with 
dialogue.”91 Kriget i Sierra Leone var därför inte en isolerad företeelse utan ett 
politiskt redskap, ett av flera rationella politiska medel, där redskapet varierade 
i betydelse beroende på krigets unika karaktär. 

Clausewitz teori om treenigheten är i strikt mening inte fullt applicerbar på 
kriget i Sierra Leone. Det var inte två stater som utkämpade ett krig mot 
varandra och därmed inte heller två staters regeringar, arméer och befolkningar 
som ställdes mot varandra. Samtidigt går treenighetens olika element att 
återfinna hos alla aktörer. Soldater och regering är även de medlemmar av 
befolkningen, arméer och befolkning påverkar i sin tur regeringar och på 
samma sätt kan känslor som passion, hat och fiendskap inte enbart vara något 
som återfinns hos folket utan i lika hög grad vara något som den politiska 
ledningen eller militären ger uttryck för. I Sierra Leone delades 
civilbefolkningen av regeringssidan och RUF, men en tydlig åtskillnad mellan 
befolkningen och i det här fallet RUF var trots allt möjlig att urskilja vilket 
fallstudien visat på. Treenigheten som teori för att förklara och förstå även 
kriget i Sierra Leone har därför varit tillämpbar, men ska inte begränsas till 
Clausewitz andra abstraktionsnivå om folket, fältherren och regeringen. I 
stället återfinns teorins styrka i den första abstraktionsnivån vilken utgår från 
att kriget som fenomen, beroende på förutsättningarna, antar helt olika former 
och att orsakerna till dessa former går att finna i treenighetens olika delar där 
krig som mellanmänsklig aktivitet involverar den primitiva våldsamheten i 
dess element, hatet och fiendskapen, att inget i krig är säkert utan i stället 
påverkas av sannolikheternas och tillfälligheternas spel och att krig slutligen är 
ett av politiken underordnat instrument och därför tjänar ett politiskt syfte. 
Clausewitz förklarar att ingen av de tre benägenheterna har ett fast värde eller 
tillstånd, i stället påpekas dess föränderlighet och inbördes växelverkan. Det är 
endast utifrån detta synsätt som det till synes kaosartade och av terror 
kännetecknande kriget i Sierra Leone med RUF som centralaktör kan 
beskrivas. 

Konventionella krig har av Martin van Creveld betecknats som ”trinitarian 
warfare” till skillnad mot nya former av krig som lågintensiva konflikter, vilka 
han har valt att kalla ”non-trinitarian warfare”. Creveld med flera menar att de 
nya krigen skiljer sig från konventionella krig. Inslag typiska för 
konventionella krig har ersatts av andra kännetecken. Mål, medel och metoder i 
de nya krigen skiljer från tidigare och kräver därför nya förklaringsmodeller. 
Fallstudien har påvisat att konventionella inslag som åtskillnad mellan 
kombattanter och icke-kombattanter, konventionella medel och metoder samt 
ett övergripande politiskt syfte går att finna i RUF:s våldsbeteende. Därmed är 
inslag typiska för konventionella krig inte begränsade till denna form av krig 
utan kan även återfinnas i lågintensiva konflikter som den i Sierra Leone. 

Sammantaget visar fallstudien på att RUF:s våldsbeteende inte kännetecknades 
av ett enda kaos, ett allas krig mot alla på etniska, religiösa eller ideologiska 

                                                 
91 RUF, Footpaths to Democracy. Det citerade stycket återfinns ursprungligen i The Basic 
Document of the Revolutionary United Front of Sierra Leone (RUF/SL): The Second 
Liberation of Africa (1989). 
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grunder och därför inte kan beskrivas som ett irrationellt fenomen. I stället 
menar jag att krigets natur som det gestaltade sig under kriget i Sierra Leone 
går att beskriva utifrån ett rationellt perspektiv, typiskt för konventionella krig, 
med grund i Clausewitz teorier om krigets natur. 

I uppsatsens inledning redogjordes för den debatt som pågått och som 
fortfarande pågår huruvida dagens moderna konflikter vilka populärt kallats för 
bland annat nya krig eller lågintensiva konflikter inneburit en förändring av 
krigets natur. Martin van Creveld, Mary Kaldor, Robert D. Kaplan och John 
Keegan tillhör de som menar att krigets natur har förändrats och att Clausewitz 
teorier inte längre är användbara för att beskriva och förklara de former av krig 
som blivit allt vanligare. De menar att krig inte längre kan betraktas som ett 
rationellt medel utifrån övergripande politiska målsättningar. Krig kan därför 
inte längre betraktas som en fortsättning av politiken. Vidare menar de att 
Clausewitz teori om treenigheten inte längre är användbar, främst beroende på 
att mellanstatliga konflikter inte längre utgör den förhärskande formen av krig. 
De hävdar i stället att nationalstaten är på väg att upphöra och att förekomsten 
av etniska och kulturella konflikter, med armén och folket som en integrerad 
stridande enhet, är tecken på dagens och morgondagens ”non-trinitarian 
warfare”. Enligt andra synsätt har krigets natur inte förändrats även om 
karaktären på många av dagens konflikter skiljer sig från tidigare. Förespråkare 
av denna tolkning menar att Creveld och Kaldor med flera inte lyckats förklara 
de nya krigens eventuellt förändrade natur utan istället ger en beskrivning av 
krigens symptom. Dagens konflikter är därför inte fullt ut irrationella och 
fyllda av kaos. Istället finns det tillräckligt med konventionella inslag i de nya 
krigen för att kunna förstå och förklara dessa utifrån rationella perspektiv.  
Det senare synsättet grundar sig på undersökningar av konflikter i bland annat 
Somalia, Liberia och det forna Jugoslavien. Dessa undersökningar har visat på 
dels konventionella inslag i irreguljära former av krig och krigföring, dels på 
staten som en aktör även i denna typ av konflikter och dels på att Clausewitz 
teorier om krigets natur i form av bland annat treenigheten fortfarande är 
applicerbara på dagens nya former av krig. 

Den här uppsatsen har visat på att krigets natur i Sierra Leone kan beskrivas 
utifrån ett rationellt perspektiv, vilket innebär att mitt resultat ligger i linje med 
de resultat vilka bland andra Isabelle Duyvesteyn, Charles W. Fowler och Bob 
de Graaff tidigare kommit fram till. Min uppsats om kriget i Sierra Leone utgör 
därmed ytterligare ett fall av nya krig eller lågintensiva konflikter undersökta 
utifrån ett rationellt perspektiv och bidrar förhoppningsvis till en ökad insikt 
om krigets natur i nutida konflikter.  

5.2 Resonemang kring metod 
Vilken tillförlitlighet finns i resultatet av undersökningen? Det metoden avsåg 
att mäta var de konventionella inslagen i RUF:s våldsbeteende för att 
därigenom kunna svara på om kriget i Sierra Leone kunde beskrivas utifrån ett 
rationellt eller irrationellt perspektiv. Genom att indela fallstudien enligt 
Clausewitz teori om treenigheten säkerställdes att undersökningen inte riktades 
mot en för begränsad del av RUF:s våldsbeteende. Vidare valdes mätpunkter 
som utgör typiska inslag i konventionella krig. En begränsad mängd 
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mätpunkter kan naturligtvis leda till att resultatet inte blir tillräckligt 
omfattande samtidigt som valet av mätpunkter oftast sker på ett subjektivt sätt, 
oavsett om det är medvetet eller ej. Jag menar att de valda mätpunkterna mätt 
det som avsågs att mätas och att detta påstående stöds av bland annat tidigare 
forskning. För att ytterligare säkerställa att rätt saker mättes har jag i fallstudien 
försökt utnyttja ett så brett spektrum av källor som möjligt. 

Fallstudien har genomförts på ett fall och en aktör i form av den centrala 
aktören RUF. Slutsatserna från fallstudien har visat på att metoden resulterat i 
att konventionella inslag återfunnits i RUF:s våldsbeteende samt att dessa 
kunnat analyserats och beskrivits. Vidare har metoden inneburit att ett 
tillräckligt antal slutsatser erhållits för att kunna föra en diskussion kring 
uppsatsens andra frågeställning vilket resulterat i att kriget i Sierra Leone kan 
beskrivas utifrån ett rationellt perspektiv. Att använda sig av endast ett fall 
innebär naturligtvis begränsningar för hur pass generella slutsatserna av 
fallstudien är när de appliceras på andra fall än det i uppsatsen. Det finns därför 
anledning att vara försiktig med allt för långtgående slutsatser av generell 
karaktär. Emellertid kan vid en eventuell diskussion i detta avseende liknande 
slutsatser återfinnas i tidigare forskning inom samma ämne. 

Sammantaget anser jag att validiteten och reliabiliteten i uppsatsen är tillräcklig 
för att påstå att syftet med uppsatsen är nått och att frågeställningarna besvarats 
på ett kvalitativt godkänt sätt. 

5.3 Vidare diskussion 
Denna undersökning tillsammans med flera andra visar på att den kommande 
anarkin ännu inte är här. Även om dagens konflikter skiljer sig från de 
konventionella krigen under 1800-talet och 1900-talets början verkar det som 
om krigets natur inte förändrats i grunden. Fortfarande kan krigets natur ses 
som en växelverkan mellan elementen i Clausewitz teori om treenigheten. 
Krigets våldsakt kan fortfarande betraktas som ett sätt att påtvinga 
motståndaren vår vilja samtidigt som krig fortfarande kan betraktas som ett av 
flera rationella medel för att uppnå övergripande politiska målsättningar. Staten 
Sierra Leone existerar fortfarande trots en nära nog total kollaps i början av 90-
talet. I det forna Jugoslavien har nya nationer och statsbildningar tagit form och 
även Somalia och Liberia finns kvar som suveräna nationer. Afghanistan har 
ännu inte fallit sönder i sina etniska beståndsdelar och länderna i Kaukasus 
känns fortfarande igen från skolatlasen. Det innebär dock inte att dessa länder 
kan jämföras med västvärldens demokratiska och fria nationalstater. Flera av 
länderna kämpar fortfarande för att förhindra fortsatta strider vilka snabbt 
skulle kunna få staterna att återigen närma sig en kollaps. Situationen i dessa 
länder visar dock på att staten fortfarande är viktig, om inte den viktigaste, 
aktören även i moderna krig och konflikter. Aktörerna har blivit fler och 
kritikerna av Clausewitz har rätt i det avseendet att staten inte längre har 
monopol på våldsanvändning genom av staten kontrollerade krigsmakter och 
arméer. Lokala krigsherrar, banditgäng, paramilitära enheter, organiserad 
kriminalitet, terrorister och privata militära företag har kommit att bli naturliga 
inslag i de nya krigen tillsammans med motståndsrörelser av mer klassisk 
karaktär och reguljära militära förband. Denna förändring har för västvärlden 
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inte varit utan problem. Konventionella militära förband har vid flera tillfällen 
efter det kalla krigets slut haft uppenbara problem att hantera denna förändring 
av krigens karaktär. Somalia, Sierra Leone och det forna Jugoslavien utgör 
några exempel på när världssamfundets militära operationer misslyckats eller 
haft stora problem att hantera situationen.  

Att krigets natur i grunden är detsamma som i de krig vilka konventionella 
arméer skapats för att hantera verkar alltså inte vara något som räcker för att 
garantera framgång. Martin van Creveld menar att dagens lågintensiva 
konflikter inte kan beskrivas utifrån ett rationellt perspektiv med staten som 
central aktör, i stället menar han att krig är ett mål i sig och att detta ligger 
inbyggt i den mänskliga naturen. Ett sådant resonemang får två konsekvenser, 
för det första innebär det en antydan om att dagens konflikter inte är mottagliga 
för organiserat våld som ett rationellt medel att lösa konflikter, för det andra 
innebär det att västvärldens konventionella stridskrafter skulle vara oförmögna 
att utgöra ett användbart instrument för att hantera de nya krigen. Slutsatsen av 
ett sådant resonemang blir oerhört pessimistisk, det skulle om slutsatsen 
stämde innebära att det inte finns några lösningar och att det enda västvärlden 
kan göra är att stå vid sidan av konflikterna och titta på.  

Emellertid finns exempel på att militärt våld kan vara ett rationellt instrument 
även i lågintensiva konflikter. Det i uppsatsen undersökta kriget i Sierra Leone 
utgör ett exempel på detta då landets ledning 1995 anlitade det sydafrikanska 
privata militära företaget Executive Outcomes vilka snabbt lyckades att tvinga 
RUF till reträtt, återta kontrollen över diamantfälten och slå ut flera av RUF:s 
baser, vilket för RUF:s del innebar att rebellrörelsen för första och enda gången 
under kriget var i närheten av något som kan betraktas som ett militärt 
nederlag.92 Orsakerna till militära misslyckanden, inte minst av trupper under 
FN-mandat, betyder inte att militärt våld som rationellt medel är dömt att 
misslyckas. I stället går orsakerna i flera fall att spåra till otillräckligt antal 
soldater under FN-befäl med bristande resurser och med begränsningar i de 
militära mandaten vilket gör att de politiska målsättningarna svårligen kan 
uppfyllas.93   

Kritikerna av Clausewitz har pekat på ett antal faktorer vilka gör att hans 
teorier om krigets natur inte kan användas okritiskt vid analyser av moderna 
krig och konflikter. Staten är inte längre ensam aktör i krig och har, vilket 
tidigare påpekats, inte längre ensamrätt på utövandet av militärt våld. Vidare är 
inte längre mellanstatliga konflikter den förhärskande formen av krig. 
Aktörerna begränsas inte längre till konventionella arméer under statens 
kontroll med utnyttjande av enbart högteknologiska vapensystem. Teorin om 
treenigheten tolkad som folket, fältherren och regeringen är inte applicerbar på 
samma sätt som då den skrevs. Även om kritikerna av Clausewitz inte lyckats 
visa att krigets natur i grunden förändrats har de pekat på ett antal 
karaktärsdrag vilka väl beskriver krigens förändrade karaktär. Oavsett om 
”non-trinitarian warfare” har gjort sitt intåg i världens konflikter eller inte kan 
                                                 
92 Douglas, ”Fighting for diamonds”, s. 179-188. 
93 För en diskussion kring denna problematik, se bland annat; Mikael Minberger, Ekonomiska 
och militära maktmedel – en samordnad strategi, enskild uppsats med FHS beteckning  
19 100:2024 (Stockholm: Försvarshögskolan, 2003). 
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det inte uteslutas att morgondagens krig och konflikter ser annorlunda ut. 
Fortfarande finns möjligheten att nya krig bryter ut, orsakade av etniska, 
religiösa eller ideologiska skäl, utkämpade mellan icke-statliga aktörer. Det går 
heller inte utesluta att nästa krig kommer att utkämpas om kontroll över 
naturtillgångar av vilka tillgången på vatten kan vara en. Vidare kan det heller 
inte tas för givet att kommande krig och konflikter inte kommer att 
kännetecknas av anarki och laglöshet. Sammantaget har kritikerna av 
Clausewitz bidragit till en bättre förståelse av dagens krig och kanske även 
morgondagens. 

Många av kritikerna av Clausewitz framförde sin kritik under åren närmast 
efter det kalla krigets slut och de gjorde det då många av de nya krigen 
fortfarande pågick eller precis avslutats. Det innebar att data från konflikterna i 
många fall kan antas ha varit bristfälliga vilket i sin tur kan förklara det 
genomslag kritiker som Creveld, Kaldor och Kaplan med flera fick. Efterhand 
som empiriska fakta blivit tillgängliga har diskussionen svängt. Idag verkar det 
som om mera rationella perspektiv som förklaringsmodell har ett övertag även 
avseende de nya krigen. Perspektiv som återigen pekar på att konventionella 
inslag fortfarande gör sig gällande och att Clausewitz teorier om krigets natur 
inte är oanvändbara i en diskussion om dagens krig och konflikter. Vad som är 
rätt och fel i denna diskussion beror därför i stor utsträckning på vilket eller 
vilka perspektiv som utgör utgångspunkten för analyser av de krig som 
studeras. 

Diskussionen pekar vidare på betydelsen av fortsatt forskning. Denna uppsats 
är begränsad att omfatta ett fall, många fler finns. Fortsatt forskning utifrån 
liknande perspektiv vilka använts i denna uppsats kan ytterligare öka 
förståelsen för krigets natur i dagens krig och konflikter. Hur pass användbart 
är ett rationellt perspektiv på dagens krig mot terrorismen? Hur ska den 
förändring av krigets karaktär i Irak som skedde med början sommaren och 
hösten 2003 beskrivas och förklaras? Är ett rationellt perspektiv användbart i 
det fallet och går det att finna konventionella inslag i en krigföring vilken till 
stor del kännetecknas av bilbomber och andra typer av terrorattentat? Ett 
område vilket är av särskilt intresse för Sverige är den afrikanska kontinenten. 
Svenska insatser har i närtid genomförts i Afrika och flera pågår fortfarande. 
Vad innebär konflikterna i Afrika för vår del? Har vi rätt förstått krigets natur i 
länder som Liberia och Kongo-Kinshasa? Är våra doktriner användbara för att 
skapa fred på en kontinent väsentligt annorlunda än vår egen? Är Sverige och 
resten av västvärlden tillräckligt förberedda på insatser i Sudan eller liknande 
platser? Om inte, hur ska vi bli det? 

Möjligheterna till fortsatt forskning inom detta ämnesområde får därmed 
betecknas som mycket goda och Isabelle Duyvesteyn har kanske rätt då hon 
påpekar att: 

The failure to recognise the true nature of contemporary conflict has often been 
seen as the number one factor in explaining why it is so difficult to achieve 
success in intervention operations in these kinds of wars.94  

                                                 
94 Duyvesteyn, “The Concept of Conventional War and Armed Conflict in Collapsed States”,  
s. 61. 
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6 Sammanfattning 
Bakgrunden till uppsatsen är att efter det kalla krigets slut har det 
internationella samfundet, speciellt västvärlden, fått upp ögonen för krig och 
konflikter vilka inte passat in i gängse traditionella modeller av krigföring, 
grundade på konventionella krig mellan stater. Istället har krigen och 
konflikterna präglats av bland annat etniska rensningar, folkmord, systematiska 
övergrepp på civilbefolkningen och ett brett spektrum av aktörer, från 
rebellrörelser, terroristgrupper, kriminella gäng och paramilitära grupper till 
mer eller mindre konventionella styrkor. 

Kritiker anser att Clausewitz teorier inte längre är användbara för att förklara 
de moderna krigens natur. De hävdar istället att nationalstaten är på väg att 
upphöra och att förekomsten av etniska och kulturella konflikter, med armén 
och folket som en integrerad stridande enhet är tecken på att krigets natur har 
förändrats. Andra menar att konventionella inslag fortfarande är 
förekommande i de nya krigen och att rationella perspektiv fortsatt är 
användbara för att beskriva och analysera dagens krig och konflikter. 

Ett krig som passar väl in på beskrivningen av de nya krigen är kriget i Sierra 
Leone då det var ett inomstatligt krig, utkämpat av aktörer vilka inte kan 
hänföras till konventionella arméer och med inslag av metoder som 
massavrättningar, massakrer och stympningar, riktade till övervägande del mot 
landets civilbefolkning. 

Syftet med uppsatsen har varit att genom en fallstudie av kriget i Sierra Leone 
(1991-2002) söka efter konventionella inslag i aktören Revolutionary United 
Fronts (RUF) våldsbeteende och därigenom undersöka huruvida krigets95 natur 
kan beskrivas utifrån ett rationellt eller irrationellt perspektiv. 

För att uppfylla uppsatsens syfte har jag använt mig av två frågeställningar: 
• Finns det konventionella inslag i aktören RUF:s våldsbeteende? 
• Kan krigets natur i Sierra Leone beskrivas utifrån ett rationellt eller 

irrationellt perspektiv? 

Teoridelen utgörs av Carl von Clausewitz teorier om krigets natur där våldets 
användning som ett av flera rationella instrument för att nå övergripande 
politiska målsättningar tillsammans med treenighetens betydelse för krigets 
ständiga förändring har svarat för uppsatsens teorianknytning. 
Uppsatsens metod är en fallstudie vilken genomförts genom att undersöka 
konventionella inslag i den centrala aktören RUF:s våldsbeteende under kriget i 
Sierra Leone. De konventionella inslagen har analyserats utifrån ett antal 
mätpunkter med hjälp av kvalitativ textanalys. Mätpunkterna har erhållits 
genom en operationalisering av de teoretiska begreppen folket, fältherren och 
regeringen. Jag har valt att som mätpunkter i fallstudien använda mig av 
konventionella inslag som åtskillnad mellan kombattanter och icke-
kombattanter, konventionella medel och metoder samt politiskt syfte. Genom 
mätpunkterna har konventionella inslag i RUF:s våldsbeteende beskrivts och 

                                                 
95 Här avses kriget i Sierra Leone (1999-2002). 
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analyserats. Fallstudien har resulterat i att uppsatsens två frågeställningar 
besvarats. Materialet har i huvudsak utgjorts av litteratur. 

Svaret på de båda frågeställningarna redovisas i det avslutande kapitlet 
diskussion, under rubriken sammanfattande slutsatser. 

Svaret på den första frågeställningen är att fallstudien av kriget i Sierra Leone 
har visat att det finns konventionella inslag i RUF:s våldsbeteende i form av 
åtskillnad mellan kombattanter och icke-kombattanter, konventionella medel 
och metoder samt politiskt syfte. Åtskillnaden mellan kombattanter och icke-
kombattanter har visat sig genom rekrytering, kännetecken i form av bland 
annat yttre attribut och ett öppet uppträdande. Konventionella medel och 
metoder har visat sig genom RUF:s organisation, utbildning och genomförande 
av militära operationer. Det politiska syftet framgår av rebellrörelsens politiska 
målsättning vilken redovisas i ett politiskt manifest som tillsammans med de 
militära operationerna riktade mot Freetown och landets politiska ledning visar 
på en grad av korrelation mellan politiska och militära målsättningar som är 
kännetecknande för konventionella krig. 

Svaret på den andra frågeställningen är att fallstudien sammantaget visat på att 
RUF:s våldsbeteende inte kännetecknades av ett enda kaos, ett allas krig mot 
alla på etniska, religiösa eller ideologiska grunder och därför inte kan beskrivas 
som ett irrationellt fenomen. I stället menar jag att krigets natur som det 
gestaltade sig under kriget i Sierra Leone går att beskriva utifrån ett rationellt 
perspektiv, typiskt för konventionella krig, med grund i Clausewitz teorier om 
krigets natur. 

Därefter har ett resonemang om metodens användbarhet genomförts vilket har 
följts av en vidare diskussion. I denna avslutande diskussion har jag utgått från 
uppsatsens bakgrundsbeskrivning, teorianknytning och fallstudiens resultat för 
att diskutera krigets natur på en nivå ovanför den vilken förts i fallstudien. 
Vidare har jag försökt peka på såväl förtjänster som brister i att utgå från ett 
rationellt respektive irrationellt perspektiv vid en diskussion om krigets natur. 
Diskussionen har avslutats med att jag pekat på ämnen och frågeställningar för 
fortsatt forskning. 
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