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Sammanfattning:  

 

Sexuellt våld har förekommit frekvent i krig genom historien. På senare år har FN publicerat en rad olika 

publikationer som fastslår att sexuellt våld förekommer som taktik och strategi i krig. Detta är intressant ur 

ett krigsvetenskapligt perspektiv, inte minst med tanke på att detta är något som Svenska förband kan 

komma att möta i en kommande insats.  

Uppsatsen syftar till att beskriva hur sexuellt våld kan ta sig form i väpnade konflikter samt att undersöka 

hur sexuellt våld kan betraktas som strategi och taktik. Förhoppningen är att uppsatsen ska belysa 

infallsvinklar och aspekter av ämnet som behöver mer forskning. 

 

Studien bygger på kvalitativ analys och utgår från ett källmaterial bestående av litteratur.  

 

Uppsatsen kategoriserar och problematiserar begreppet sexuellt våld och visar att sexuellt våld har ett 

samband med både strategi och taktik på ett direkt och ett indirekt sätt. Sexuellt våld har förekommit som 

strategi i många konflikter men strategi har också ett mer indirekt förhållande till förekomsten av sexuellt 

våld. Sexuellt våld som strategi och taktik är, trots att det belysts mer på senare år, inte ett nytt fenomen och 

bör betraktas som en integrerad del av krigföringen. 

 

Nyckelord: Sexuellt våld, Strategi, Taktik,   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 
Försvarsmakten har sedan många år tillbaka deltagit i internationella insatser. De senaste åren har 

Sverige skiftat försvarspolitisk inriktning och istället för ett invasionsförsvar, grundat på allmän 

värnplikt, tillämpas numera insatsförsvaret. Internationella insatser har fått en mer framträdande roll i 

försvarsmaktens verksamhet. Utlandsstyrkan, som tidigare ansvarade för utlandsmissionerna skall tas 

bort och insatser skall kunna lösas av alla förband.
1
  

”Insatser definieras som nyttjande av militära förband vare sig det sker i Sverige, i närområdet eller 

utanför närområdet. Samtliga förband i insatsorganisationen ska vara rätt utrustade, utbildade och 

övade.”
2
  

På senare år har FN publicerat en rad olika publikationer som definierar sexuellt våld som taktik och 

strategi i krig.
3
 
4
 
5
 
6
 Då sexuellt våld, enligt dessa publikationer, är vanligt förekommande i konflikter 

så borde det föreligga en risk att svenska förband kan komma att möta på detta i en kommande insats. 

Identifikationen av sexuellt våld som strategi antyder att det förekommer som en integrerad del i en 

strategi. Om Försvarsmakten ska kunna genomföra en insats i områden där detta förekommer borde 

det läggas vikt vid utbildning om hur man hanterar sexuellt våld, inte bara som ett fristående fenomen, 

utan som en integrerad del i motståndarens strategi. Ett första steg i denna förståelse är att förstå vad 

sexuellt våld är, hur det tar sig form och hur det kan användas inom ramen för strategi och taktik.  

Då sexuellt våld identifierats som taktik och strategi i krig torde detta vara ett fenomen som är högst 

relevant att studera, inte bara utifrån ett folkrättsligt eller humanitärt perspektiv utan också ur ett 

krigsvetenskapligt perspektiv. 

 

 

                                                           
1
 Regeringens proposition: Ett användbart försvar (2008/09:140); s.10 

2
 Regeringens proposition: (2008/09:140); s.10 

3
 United Nations Security Council: Sexual violence in conflict. Report of the secretary general; (A/67/792–

S/2013/149) 
4
 United Nations Security Council Resolution 1820; 19 Juni 2008. (S/RES/1820) 

5
 United Nations Security Council Resolution 1888; 30 September 2009. (S/RES/1888) 

6
 United Nations Security Council Resolution 1960; 16 December 2010 (S/RES/1889) 
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1.2. Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur sexuellt våld tar sig form i väpnade konflikter samt att utröna 

hur sexuellt våld, utifrån den utvalda litteraturen, kan betraktas utgöra ett taktiskt och strategiskt 

begrepp. Förhoppningen är att uppsatsen ska kunna belysa sexuellt våld ur ett krigsvetenskapligt 

perspektiv och visa hur strategi och sexuellt våld kan förhålla sig till varandra. 

Frågeställning: 

 Hur tar sig sexuellt våld form i väpnade konflikter? 

 Hur kan sexuellt våld, utifrån den analyserade litteraturen, betraktas som ett taktiskt och 

strategiskt begrepp i väpnade konflikter? 

1.3. Avgränsningar 

 

 Att försöka förklara anledningarna till att sexuellt våld uppkommer är otroligt svårt. Det liknas 

av Leatherman som att ”[…] försöka besvara en bottenlös fråga”.
7
  

Även om många teorier om bakomliggande faktorer presenteras i den analyserade litteraturen 

så har jag valt att inte försöka utröna varför sexuellt våld uppkommer. Jag anser inte att det 

ryms inom ramen för denna uppsats. Dock redogörs för faktorer, såsom genus, sociala normer 

och kulturella aspekter bakgrund, som bakomliggande orsaker. Detta för att inte vilseleda 

läsaren och ge bilden av att dessa inte har någon påverkan på sexuellt våld. 

 Sexuellt våld i fredstid kommer ej att beröras mer än vid tillfällen då detta är nödvändigt för 

att belysa skillnader mellan krig och fred som är viktiga för att beskriva sexuellt våld i 

väpnade konflikter. 

 

1.4. Material och metod 

1.4.1. Metod 

Uppsatsen bygger på metoden kvalitativ analys av litteratur. Anledningen att denna metod valts är för 

att författaren ansett den som lämplig för att besvara uppsatsens frågeställningar då den till stor del 

handlar om att identifiera återkommande teman, kategoriera och tolka data för att komma fram till 

slutsatser.
8
 Kvalitativ analys utgår oftast från data i textform.

9
 I ett kvalitativt arbete måste den fakta 

som samlas in också systematiseras och analyseras. 
10

 I enlighet med metoden för kvalitativ analys så 

ordnas delar av uppsatsen i kategorier som kommer från teman i de analyserade texterna som sedan 

kommer att vara centrala i analysen.
11

 De kategorier som används i uppsatsen förekommer som 

                                                           
7
 Leatherman, Janie L. (2011). Sexual violence and armed conflicts; s.116 

8
 Denscombe, Martyn. (2009). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna (andra upplagan); s.367-379 
9
 Johannessen, Asbjörn & Tufte, Per Arne. (2003). Introduktion till samhällvetenskaplig metod; s.105 

10
 Johannessen & Tufte; s.125 

11
 Johannessen & Tufte;; s.111 
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beskrivningar av sexuellt våld i de granskade texterna och underlättar den egna analysen. Det är viktigt 

att de sammanfattningar som formuleras under dessa kategorier fortfarande ligger i linje med de 

intryck som framkommer i det ursprungliga materialet, även om förhoppningen är att det ska kunna 

hjälpa till att identifiera mönster och samband som inte varit synbara i förväg.
12

 Syftet är att uppsatsen 

ska utgöra mer än faktainsamling utan också en problematisering av ämnet och generera tolkningar 

som kan användas för att förstå ämnet ur en annan synvinkel. Det är viktigt att arbetet uppvisar en 

överförbarhet, det vill säga att uppsatsens beskrivningar, begrepp, förklaringar och tolkningar kan 

användas i andra sammanhang. Exempelvis för att ytterliga åskådliggöra faktorer som påverkar 

strategi, och inte bara sexuellt våld som fenomen. 
13

 Målet med uppsatsen är inte att skapa en ny teori 

utan helt enkelt att beskriva hur sexuellt våld kan ta sig form i väpnade konflikter och undersöka vilket 

stöd det finns för att sexuellt våld kan utgöra strategi och taktik i krig i litteraturen. Uppsatsen gör 

ingen ansats till att analysera litteraturen utefter kvantitativa utgångspunkter, så som att analysera vilka 

argument som förekommer mest frekvent i litteraturen eller motsvarande. Ansatsen är att hitta 

meningssamband, kausalsamband eller ändamålsförklaringar som kan beskriva hur begreppen sexuellt 

våld och strategi förhåller sig till varandra.  

1.4.2. Material och källkritik 

Då tillgången till litteratur som behandlade ämnet var stor och bedömdes kunna utgöra en bred bas för 

uppsatsen så valdes litteratur som utgångsmaterial för arbetet. Urvalet av litteraturen gjordes genom att 

söka efter centrala kännetecken direkt kopplat till uppsatsen. Det vill säga, böcker som i stor 

utsträckning taktade mot de centrala delarna i min uppsats valdes ut. I viss utsträckning användes 

också snöbollsmetoden då jag genomförde en intervju för att bredda min syn på ämnet och för att 

finna nya källor.
14

 Litteraturen som använts i uppsatsen har bedömts som trovärdiga utifrån en 

källkritisk analys. Litteraturen är relativt nyutgiven och består av större tryckta arbeten utgivna av 

ledande akademiska förlag. Samtliga böcker beskriver sexuellt våld som något negativt och ett stort 

problem. Av tämligen uppenbara anledningar har jag ej kunnat finna några källor som talar för att 

sexuellt våld är ett positivt fenomen eller inte utgör något problem. Jag bedömer dock att detta faktum 

inte talar mot litteraturens trovärdighet. För litteraturlista hänvisas läsaren till rubriken källförteckning 

som finnes i slutet på uppsatsen. Förutom litteraturen förekommer källmaterial som resolutioner och 

rapporter från FN och andra organisationer som bedömts som trovärdiga.  

1.4.3. Metoddiskussion  

I uppsatsen har jag beskrivit hur sexuellt våld tar sig form i väpnade konflikter samt hur man, utifrån 

litteraturen, kan se på sexuellt våld som ett strategiskt eller taktiskt begrepp. Självklart påstår jag ej att 

uppsatsen ger en heltäckande bild av ämnet. Att slå ihop fakta från många källor och sammanfatta dem 

inom ramen för 14500 ord är helt enkelt inte möjligt. Dock anser jag att jag genom att kategorisera 

olika aspekter och beskriva hur de hänger ihop har lyckats att framställa ämnet i linje med de intryck 

som framkommer i det ursprungliga materialet. Jag anser vidare att det tydligt använts för att 

identifiera mönster som sedan analyserats. Självklart har inte all fakta från kapitel 3 varit direkt 

                                                           
12

 Johannessen & Tufte;; s.115  
13

 Johannessen & Tufte;; s.125 
14

 Johannessen & Tufte; s.85-86 
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kopplat till, eller utgjort aspekter som analyserats senare i uppsatsen. Detta ligger dock i linje med den 

kvalitativa metod jag valt. Mönster och samband har inte varit uppenbart synbara i förväg utan 

sambanden har framkommit i uppsatsen.  

Visar uppsatsen på validitet? Svaret från min sida är att validiteten är tillnärmelsevis uppfyllt. 

Uppsatsen är tydlig och frågeställningar, nyckelbegrepp och teoretiska definitioner har 

operationaliserats i texten. Det har i arbetet framkommit tydliga relationer mellan de generella 

fenomen som har undersökts och konkret data och detta talar för att fakta som presenterats har varit 

representativ för att belysa frågeställningarna i arbetet.
15

 

Den valda metoden kan innebära att uppsatsen uppvisar några brister. Tolkningar och slutsatserna kan 

vara starkt rotade i författarens egen bakgrund och övertygelser och påverkas av detta. Dessutom 

föreligger det en viss risk att tolkningar och slutsatser blir kraftigt förenklade.
16

 Så länge läsaren är 

medveten om detta torde det inte utgöra ett problem. Dessutom är målet med uppsatsen att undersöka 

om det finns stöd för ett visst påstående i litteraturen och så länge uppsatsen är utformad på ett sätt 

som uppvisar överförbarhet så borde de tolkningar och slutsatser som dras med lätthet kunna granskas 

av andra. 

2. Teori 

2.1. Centrala Begrepp 

I detta kapitel har jag för avsikt att presentera begrepp som är centrala för uppsatsen. Begrepp som 

presenteras här kommer, tillsammans med fakta som presenteras under kapitel 3, ligga till grund för 

min analys. Detta kapitel tillhandahåller en beskrivning av vad strategi och taktik innebär för att kunna 

möjliggöra besvarandet av frågeställningarna.  

2.1.1. Strategi och taktik 

För att kunna redogöra för sexuellt våld som ett taktiskt och strategiskt fenomen behövs först och 

främst en redogörelse för vad detta innebär. 

Begreppet strategi förekommer i många sammanhang. Ordet strategi härstammar från grekiskan och är 

ursprungligen en militär term. Trots detta förekommer begreppet strategi numera i helt andra 

sammanhang, exempelvis i idrottsvärlden. För att tydligt skilja begreppen åt används ofta termen 

militär strategi för att tydliggöra att det handlar om det militära strategibegreppet.
17

 När orden strategi 

eller taktik förekommer i denna uppsats syftar detta på de militära begreppen.   

Genom åren har definitionerna av strategi utvecklats och förändrats. En definition är att strategi 

handlar om ”konsten att fördela och sätta in militära medel för att uppnå politiska mål”.
 18 19

 Även om 

                                                           
15

 Johannessen & Tufte; s.47-48 
16

 Denscombe; s.399-400 
17

 Widén, Jerker & Ångström, Jan. (2005). Militärteorins Grunder; s.54 
18

 Liddel Hart, B. H. (1967). Strategy – second revised edition; s.321 
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det är frestande att dra ett likhetstecken mellan strategibegreppet och användandet av trupper så 

handlar strategi också om effekten detta får. Själva användandet av militära medel i strid kan snarare 

beskrivas som taktik. Taktik kan beskrivas som strategins tillämpning på ett lägre plan. Dessa 

åtskillnader är lämpliga för att kunna analysera och diskutera dessa begrepp. Dock är dessa två 

begrepp svåra att skilja från varandra då de är tätt sammanflätade.
20

 Den viktigaste aspekten av 

strategin är att beräkna och samordna mål och medel. Dessa måste vara proportionerliga mot varandra 

och vara väl avvägda.
21

  

Sex stycken faktorer har påståtts ha påverkan på vilken utformning strategi får i olika länder. Dessa 

faktorer är geografiska faktorer, historiska faktorer, ideologiska faktorer, ekonomiska faktorer, 

teknologiska faktorer samt politiska system.
22

 

Geografiska faktorer kan bland annat handla om landets lokalisering, klimat, naturtillgångar och styr 

ofta materiella villkor för användandet av militära medel.
23

 

Historiska faktorer syftar till erfarenheter som påverkar uppfattningen om hot och militärt 

användande. Det kan röra sig om erfarenheter av konflikter, svält, fattigdom, militära segrar och 

förluster, historiska motståndare med mera. Erfarenheterna kan vara såväl individuella som kollektiva 

och behöver inte vila på någon rationell grund.
24

  

Ideologiska faktorer syftar här till åskådningar om hur världen ser ut eller borde se ut. Det kan handla 

om ideologier grundade i religion och sekulariserade världsuppfattningar och kan ta sig uttryck i 

kulturella fenomen. De ideologiska föreställningarna kan bland annat innebära att man identifierar 

exempelvis en viss grupp som ett tänkbart hot utifrån de ideologiska övertygelserna som andra, som 

inte delar samma ideologi, kanske inte skulle se som ett hot.
25

  

Ekonomiska faktorer syftar bland annat på möjligheterna att bekosta ett krig. Det handlar om 

tillgången till råvaror som behövs för att framställa exempelvis industriprodukter och krigsmateriel 

men också tillgångar som mat, drivmedel etcetera för att kunna upprätthålla uthålligheten i ett krig. 

Ekonomiska faktorer kan exempelvis också ha att göra med den ekonomiska situation som ett land 

befinner sig i, i förhållande till ett annat land. Om fienden till exempel utgör en större ekonomi än den 

egna sidan så kan det få påverkan på strategins utformning.
26

 

Teknologiska faktorer syftar till stor del på möjligheterna att framställa krigsmateriel. I dagens 

konflikter innebär ofta modern krigsmateriel ett försprång och utformningen av strategi kan påverkas 

                                                                                                                                                                                     
19

 Widén & Ångström; s.56 
20

 Liddell Hart; s.321 
21

 Liddell Hart; s.322-323 
22

 Widén & Ångström; s.58 
23

 Widén & Ångström; s.59 
24

 Widén & Ångström; s.61 
25

 Widén & Ångström; s.63 
26

 Widén & Ångström; s.64 
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av tillgången eller frånvaron av detta. Dessutom spelar motståndarens tillgång eller frånvaro av detta 

också en betydande roll. 
27

 

Det politiska systemet kan påverka utformningen av strategi på många olika sätt. En påverkan som 

man kan se är statsskicket i ett land. Diktaturer har en tendens att inte kunna analysera situationer på 

ett realistiskt sätt då framföringen av kritik och ärliga överväganden ofta är förenat med konsekvenser 

för den som framför budskapen. Åtminstone om man jämför med demokratier. Byråkratiska och 

politiska intressen inom ett land kan också få påverkan på strategins utformning.
28

 

Målet med en strategi är att påverka motståndarens vilja på ett sätt som gynnar de egna intressena. 

Detta kan ta sig uttryck i att förgöra motståndarens militära medel eller civil infrastruktur.
29

 Många 

teoretiker har argumenterat för att seger uppnås genom ett avgörande slag där motståndarens militära 

resurser krossas. Liddell Hart hävdar dock i sin klassiska bok att den perfekta strategin handlar om att 

få till ett avgörande utan att behöva genomgå några avgörande slag.
30

 Strategi har ofta som målsättning 

att försätta motståndaren i en situation då denne ser att det ligger i dennes intresse att avsluta kriget 

snarare än att fortsätta.
31

 

 

2.1.2. Sociala Normer  

Även om uppsatsen avgränsats och inte kommer att utröna hur sexuellt våld uppkommer eller har som 

fokus att belysa bakomliggande faktorer kan detta ändå komma att få betydelse för förståelse för hur 

sexuellt våld tar sig form. Därför redogörs här för olika aspekter av begrepp som kan vara viktiga för 

förståelsen av ämnet samt kan vara användbara i analysen.  

Genus, könsroller och sex i väpnade konflikter 

Normer utgör en stor del av anledningen till att människor handlar som de gör. Sociala normer kan ses 

som ett ramverk där regler, principer, förväntningar och riktlinjer för hur man bör agera inom en social 

och/eller kulturell sfär innefattas. Normer styr till stor del vad man får göra och vad som är förbjudet.
32

 

De sociala normerna skall inte blandas ihop med lagar. Även om sociala normer ofta handlar om att 

agera i enlighet med gällande lagar så är kopplingen inte självklar. Som exempel kan man ta 

skillnaden mellan sociala normer i krig och i fred. I krigstid, när soldater skickas långt hemifrån och 

samlas i stora grupper som mest består av män, kan de sociala normerna komma att ändras. Ett 

fenomen som betraktas som oanständigt i ett fredstida samhälle kan plötsligt bli betraktat som relativt 

anständigt.
33

 Innan invasionen av Normandie 1944 förflyttades ungefär en och en halv miljon 

amerikanska soldater till Storbritannien. Detta ledde till att de brittiska sexnormerna rubbades.
34

 I krig 

                                                           
27

 Widén & Ångström; s.65 
28

 Widén & Ångström; s.66 
29

 Widén & Ångström; s.67 
30

 Liddell Hart; s.324 
31

 Widén & Ångström; s.67 
32

 Leatherman; s.33 
33

 Goldstein, Joshua S. (2001). War and gender; s. 335 
34

 Goldstein; s.338-339 
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kan normer skena och förändras radikalt. Skenande normer kan innebära att en mängd tankar, idéer 

och handlingar tar sig extrema former och kan bidra till förekomsten av sexuellt våld.
35

 Krig har en 

förmåga att förändra sociala tabun. En anledning till detta kan, förutom att exempelvis många unga 

män samlas på samma ställe, vara att människor i högre grad fokuserar på den kortsiktiga framtiden än 

i fredstid.
36

 Soldatyrket är traditionellt sett ett manligt yrke. Även om kvinnor idag tillåts vara soldater 

i många militärmakter så kvarstår faktumet att det militära yrket fortfarande är kraftigt mansdominerat. 

Det är dessutom vanligt att kvinnorna innehar klassikt kvinnliga yrken inom militärmakten. I relativt 

få fall utgör kvinnor stridande soldater.
37

 I många kulturer kopplas maskulinitet och krigare ihop och 

skapar bilden av att en krigare är maskulin. 
38

  

Vissa teoretiker hävdar att krig och dödande i grunden är något onaturligt och obehagligt för en 

människa och att man därför måste skapa belöningar, åtminstone utlova, i form av materiella 

belöningar som pengar, slavar och kvinnor eller immateriella belöningar som ära, inflytande eller 

utmärkelser.
39

 Sexuellt våld, i form av sexuellt slaveri, tvingat giftermål och våldtäkt förekommer i 

Bibeln och är under vissa förutsättningar sanktionerade av Gud. Då Bibeln är en grund för sociala 

normer för många människor så kan texter, som de i Bibeln, få stor påverkan på människor trots att de 

skrevs för tusentals år sedan.
40

  

Kvinnans kropp används ofta som symbol för nationen och genom att konstruera bilden av kvinnan 

som ett symboliskt offer blir en våldtäkt på många sett symbolik för kriget i sig självt.
41

 
42

Våldtäkten 

kan ses som en metafor för krig. Den vinnande sidan klassas som maskulin och den förlorande, 

underkastade sidan som feminin
43

 Liknelser, där en våldtäkt av en kvinna jämförs med ett militärt 

intrång i det egna territoriet, förekommer ofta i krigspropaganda och retorik. Brottet mot kvinnans 

integritet jämförs med brottet mot till exempel ett lands integritet eller suveränitet.
44

  

Samtal om sex är något som är otroligt frekvent i det militära. Detta har troligtvis sin förklaring i den 

stora ansamlingen av unga män.
45

 I den Amerikanska militärmakten idag är sexuella trakasserier 

ytterst vanligt förekommande.
46

 Soldater som stridit ihop kommer ofta varandra mycket nära och 

knyter starka band till varandra. När banden mellan soldater blir oerhört starka kan en soldat bry sig 

om sina vänner så till den grad att han/hon hellre väljer döden än att göra sina kamrater besvikna. 

Grupptrycket får en stor påverkan på gruppen och i dessa situationer är det på intet sätt lätt att gå emot 
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strömmen eller att vägra utföra handlingar som gruppen tycker är acceptabla, även om det kan handla 

om mord eller våldtäkt.
 47

 De befintliga normerna kan ändras och istället skapas normer som säger att 

det är acceptabelt att våldta.
48

 Sexuellt våld påstås kunna stärka dessa band då det, likt ett socialt 

klister, sammanfogar och förenar gruppen.
49

 Gruppvåldtäkt är något som i stor utsträckning verkar 

stärka banden mellan förövarna.
50

 Detta tros också att vara en anledning till att militära ledare och 

chefer väljer att se åt ett annat håll när det handlar om sexuellt våld eller andra övergrepp i krig.
51

 

Vissa hävdar att sexuellt våld i väpnade konflikter inte kan förstås som ett isolerat fenomen. Det har 

sin bakgrund i hur det patriarkala samhället upprätthålls i så väl fred som krig.
52

  

3. Sexuellt våld i väpnade konflikter 

3.1 Begreppet sexuellt våld 

Sexuellt våld i väpnade konflikter tar sig form på många olika sätt. I en rapport från FN:s 

säkerhetsråds (UNSC) från 14 Mars, 2013, definieras konfliktrelaterat sexuellt våld enligt följande: 

”Begreppet sexuellt våld innefattar våldtäkt, sexuellt slaveri, tvingad prostitution, påtvingad 

graviditet, påtvingad sterilisering och andra former av sexuellt våld av jämförbar allvarlighet som 

begås mot kvinnor, män och barn med en direkt eller indirekt (världslig, geografisk eller kausal) 

koppling till en konflikt.”
53

 

Det sexuella våldet ser olika ut beroende på kulturella aspekter och är föränderlig över tiden.
54

 
55

 I 

samband med sexuellt våld kan ofta andra fenomen som tortyr, stympning och till och med 

kannibalism förekomma. Sexuellt våld kan förekomma både i stor och liten skala och innefattar såväl 

brott som begås av och mot enskilda individer till strategier för etnisk rensning eller folkmord.
 56

 

Sexuellt våld kan, enligt Rom-fördraget från 1998, utgöra delar av folkmord, brott mot mänskligheten 

och kan dessutom utgöra krigsbrott.
57

 

Sexuellt våld är på intet sätt ett nytt fenomen i väpnade konflikter. Det har under flera tusen år 

förekommit som en, mer eller mindre, naturlig del av kriget.
58

 Ingen del av världen har genom 
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historien varit skonad från sexuellt våld i krig.

59
 Man kan se tydliga spår av sexuellt våld i flertalet 

antika källor, däribland välkända verk som Illiaden och det gamla testamentet i Bibeln.
60

 Även om det 

sexuella våldet först på senare år erkänts som ett krigsbrott, och identifierats som både taktik och 

strategi, så finns det många historiska exempel på hur sexuellt våld använts som en integrerad del av 

kriget.
61

 

3.1.1 Våldtäkt 

Den kanske mest uppenbara delen av sexuellt våld sker i form av våldtäkt.
62

 Våldtäkt definieras olika 

beroende på vilken källa man utgår ifrån. I internationell lag finns det ingen fastställd juridisk 

definition av våldtäkt. De krigsförbrytartribunaler som berört ämnet har till följd av detta tvingats att 

själva formulera egna definitioner.
63

. En definition som förekommer i litteraturen lyder enligt följande: 

”Våldtäkt är ett sexuellt angrepp genom penetration med hjälp av en kroppsdel eller annat objekt, 

inklusive vaginalt samlag eller penetration av mun eller anus.” 
64

 Våldtäkt har sedan 1949 varit 

olagligt i internationell rätt i och med Geneve-konventionen. Våldtäkt behandlades länge som ett brott 

mot heder och skiljdes från våldsbrott som mord och tortyr. Första gången som våldtäkt togs upp som 

ett brott mot mänskligheten var under krigsförbrytartribunalerna efter konflikten i forna Jugoslavien på 

90-talet.
65

 Det stora problemet med att rättsligt behandla våldtäktsmål, oavsett om det sker i krig eller 

fred, är problematiken att bevisa att den sexuella handlingen skedde mot offrets vilja. Detta är något 

som rättsprocesser och tribunaler mot krigsförbrytare har haft stora problem med.
66

 
67

 Våldtäkt är dock 

på många sätt ett större ämne än själva brottet i sig. Våldtäkten handlar om mer än en påtvingad 

sexuell gärning. Det handlar också om hur offret, oavsett om det handlar om en man eller en kvinna, 

underordnas förgriparen och bekräftar och styrker förgriparens makt över offret.
68

 
69

 
70

En våldtäkt kan 

grunda sig i många drivkrafter som sexuellt begär, bekräftelse av makt eller känsla av erövring. Den 

kan dessutom vara ett led i en mer utstuderad plan till exempel att framkalla graviditet och tvinga 

offret att föda barnet.
71

 Dessutom kan fler än själva offren vara föremål för övergreppet. Våldtäkt av 

kvinnor har genom historien varit ett medel att förnedra motståndarens män. Genom att förgripa sig på 

motståndarens kvinnor signalerar man att motståndarens män inte klarar av att beskydda de sina och 

därigenom upprätthålla sin heder. Våldtäkten är alltså på många sätt en kraftfull bekräftelse av 

motståndarens förlust och markerar en total förnedring för hela samhället som den riktas mot.
72

 
73
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Våldtäkten bekräftar förövarens virilitet samtidigt som den bekräftar offrets impotens och kan tjäna 

som en symbolisk kastrering.
74

 
75

  

Våldtäkt begås dock inte bara mot kvinnor. Historiskt sett har våldtäkter riktade mot manliga soldater 

förekommit frekvent. Våldtäkten har i många fall varit avsedd att förnedra motståndarens soldater och 

avmaskulinisera dem. På samma sätt som de manliga krigarna förnedras för att de inte kan försvara 

sina kvinnor, förnedras krigarna för att de inte är kapabla att försvara sig själva. 
76

 Även i detta fall 

bekräftas förövarens virilitet och offrets impotens.
77

 Krig i forntidens Grekland och Mellanöstern 

följde ofta ett mönster där motståndarens män avrättades och kvinnorna våldtogs varpå kvinnor och 

barn togs som slavar av vinnaren.
78

 Rätten att våldta blir således ett erövrarens pris samtidigt som 

försvararens strid handlar om att försvara rätten till sina kvinnor.
79

 När Tyskland, efter andra 

världskriget, till stora delar ockuperades av ryska soldater hamnade de civila kvinnorna i en otroligt 

utsatt position. De hämndlystna ryska soldaterna betraktade de tyska kvinnorna som krigsbyte som de 

hade rätten att förfoga över. 
80

 
81

 
82

Våldtäkterna som begicks mot tyska kvinnor av ryska soldater 

uppskattas till miljontals. Enbart i Berlin föddes till följd av detta uppskattningsvis hundratusen barn.
83

 

Det var dock inte bara ryska soldater som begick våldtäkter under andra världskriget. Våldtäkter mot 

civilbefolkningen begicks frekvent under andra världskriget av samtliga sidor och deltagande 

nationer.
84

 Ett uppmärksammat exempel är de massvåldtäkter som begicks av japanska soldater i 

Nanjing. En av anledningarna till att dessa inträffade var att de japanska soldaterna var övertygade om 

att sex med en oskuld skulle göra deras krafter i strid starkare.
85

 

Det är lätt att inbilla sig att sexuella övergrepp är något som hör till forna krig eller moderna konflikter 

i tredje världen och att våldtäkter inte begås av västerländska soldater i någon större utsträckning. 

Detta stämmer dock inte. Några av de mer tydliga exemplen på detta i litteraturen rör den amerikanska 

krigsmakten. Exempelvis finns bevis som styrker att man, i försök att locka marinkårssoldater att 

anmäla sig frivilliga till tjänstgöring i Vietnamkriget, lockade med möjligheterna att begå sexuella 

övergrepp.
86

 Människor fruktar krig och därför är ofta belöningar viktiga för att få människor att bli 

soldater. Det kan handla om allt från materiella belöningar som krigsbyte, pengar eller sex till 

immateriella belöningar som utmärkelser, inflytande och heder.
87

 En annan belöning som soldater kan 
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få när de tjänstgör i krigszoner är permissioner avsedda för vila och rekreation. Under dessa 

permissioner har sex haft en framskjuten plats. Våldtäkter förekom frekvent i Vietnam och Thailand 

när amerikanska soldater hade permission från Vietnamkriget. Mer om detta under rubriken Tvingad 

Prostitution.
88

 

Sexuellt våld riktas dock inte bara mot motståndaren eller civila. Mycket tyder på att sexuella 

våldshandlingar också förekommer frekvent mot kvinnliga kombattanter inom den egna armén. 

Undersökningar om förekomsten av detta inom den amerikanska militären har funnit att så många som 

var tredje kvinnlig militär utsätts för någon typ av sexuella övergrepp inom loppet av sin tjänstgöring 

och att en av sju kvinnliga Afghanistan- och Irakveteraner som söker medicinsk hjälp också lider av 

sexuellt trauma.
89

 

Förutfattade meningar om hur en kvinna borde reagera på en våldtäkt ur ett maskulint perspektiv blir 

ofta något av en själuppfyllande profetia. Om det antas att våldtäktsoffer tvingas leva med känslan av 

skam och förtvivlan så lämnas mycket litet utrymme för de som inte reagerar likadant. Denna syn på 

kvinnan som det eviga offret förstärker bilden av att kvinnan är det svagare könet som måste 

beskyddas.
90

 Om den allmänna uppfattningen är att det är skamligt att utsättas för våldtäkt är det 

troligt att offret i sin tur känner skam även om hon/han inte kände det i någon större utsträckning 

innan. I kulturer där kvinnan har en tydligt underordnad roll gentemot mannen riskerar en kvinna att 

råka illa ut även efter en våldtäkt. I exempelvis Afghanistan under talibanstyret var en kvinna tvungen 

att uppbringa fyra manliga vittnen som kunde vittna till hennes fördel för att kunna bevisa att hon 

blivit våldtagen. Om inte, löpte hon en stor risk att själv bli åtalad för äktenskapsbrott eller otukt.
91

  

Kvinnor och flickor tenderar att inte berätta om de övergrepp de utsatts för då de fruktar att det ska dra 

vanära över familjen och i sin tur leda till allvarliga konsekvenser för kvinnan i fråga, exempelvis att 

bli övergiven av sina närstående, bli utsatt för hedersmord eller tvingas begå självmord.
92

 

 

3.1.2 Tvingad prostitution 

Tvingad prostitution och sexuellt slaveri är två begrepp som, i mångt och mycket, är svåra att skilja 

från varandra. Dock finns det skillnader och olika infallsvinklar som gjort att jag valt att belysa dessa 

aspekter under två olika rubriker.  

Prostitution och krig i historien går hand i hand. Ett talande exempel på detta är att det engelska 

slanguttrycket för prostituerad, hooker, härstammar från militären. En amerikansk general vid namn 

Joseph Hooker hade, under amerikanska inbördeskriget, en enhet bestående av prostituerade kvinnor 

som följde med hans armé. Därför benämndes dessa kvinnor som Hookers flickor. Den spanska armén 

under 1500-talet innehöll enheter bestående av 1200 prostituerade, varav 400 var hästburna. Dessa 
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leddes, precis som andra militära enheter, av officerare.

93
 Genom historien har arméer åtföljts av en 

stor skara människor som inte varit soldater. Under förflyttning följde soldaternas familjer ofta med 

och förutom soldater behöver en armé också människor som sköter andra sysslor så som matlagning, 

tvätt och liknande sysslor som soldaterna själva inte utför. Dessa skaror av människor har ibland 

utgjort fler individer än själva arméerna. Dessa skaror bestod till allra största del av kvinnor och 

historiker har många gånger antagit att en del av dessa kvinnor också varit prostituerade. I vissa fall 

har detta dock varit felaktiga antaganden och i vissa krig har prostituerade oftast verkat utanför lägret 

och inte varit inkluderade i den skara som officiellt följde armén.
94

 När polis försökte stänga ner 

prostitutionsverksamhet utanför militärbasen Pearl Harbor på Hawaii under 1942 gick de prostituerade 

ut i strejk och hävdade att de var nödvändiga för de amerikanska truppernas välmående. Detta i 

samband med upplopp av soldater som inte kunde besöka prostituerade fick till följd att polisen gav 

upp sina ansträngningar och prostitutionen fick fortgå.
95

 

Många kvinnor tvingas in i prostitution på grund av sin ekonomiska och sociala situation efter krigets 

slut. En våldtagen kvinna riskerar att bli förskjuten av sina anhöriga och ibland är prostitution den 

enda utvägen för att överleva. Att råka ut för trafficking och sexuellt slaveri är också en överhängande 

risk.
96

 Det kan tyckas uppenbart när någon tvingas in i prostitution. Prostitution är dock ibland ett svårt 

ämne att få grepp om. I Tyskland efter andra världskriget blev sex något av en handelsvara. Tyska 

kvinnor sökte sig i stor utsträckning till amerikanska soldater. Anledningarna till detta kan vara flera. I 

vissa fall handlade det om jämförelsevis okomplicerade sexuella relationer. I andra fall handlade det 

snarare om att de amerikanska soldaterna hade tillgångar till varor som de tyska kvinnorna inte hade, 

så som mat och cigaretter.
97

 En annan aspekt av det hela är de ryska soldaterna som ockuperade de 

östra delarna av Tyskland. De ryska soldaterna var hämndlystna och såg de tyska kvinnorna som 

krigsbyte som de hade rätt att förfoga över.
 98

 
99

 
100

Enligt uppskattning ägde miljontals våldtäkter, 

begångna av ryska soldater, rum och som följd föddes uppskattningsvis hundratusen barn, enbart i 

Berlin.
101

 Det är inte en orimlig tanke att tyska kvinnor hellre frivilligt ingick relationer med 

amerikanska soldater än riskerade att bli våldtagna av ryska soldater. Kvinnor sökte sig dock inte bara 

till amerikaner utan ibland också till en enskild rysk soldat. Det är i konflikter vanligt att kvinnor 

väljer att ty sig till en soldat som flickvän för att på det sättet åtminstone bli skyddad från övergrepp av 

andra soldater.
102

 
103

Prostitutions-begreppet hamnar här i något av en gråzon. Är det att betrakta som 

                                                           
93

 Goldstein; s.342 
94

 Goldstein; s.381-383 
95

 Goldstein; s.345 
96

 Leatherman; s.90 
97

 Goldstein; s.337 
98

 Eboe-Osuji; s.91 
99

 Heineman; s.6 
100

 Muravyeva; s.28 
101

 Eboe-Osuji; s.91 
102

 Leatherman; s.99 
103

 Grossman, Atina. The “big rape”: Sex and sexual war, and occupation in post-world war II memory and 

imagination; i  Heineman, Elizabeth D. red. (2011). Sexual violence in conflict zones – from ancient world to era 

of human rights; s.139 



 

 
                  

MILITÄRHÖGSKOLAN KARLBERG Datum Beteckning  2013-05-24          

         

Sida 13 (34) 
         

 OP 10-13  

Självständigt arbete 
      

 

           
 

 
prostitution om kvinnan, mer eller mindre frivilligt, på grund av ett yttre hot som svält eller våldtäkt 

inleder sexuella förhållanden för att få en drägligare situation?  

I Bosnien, under konflikten i forna Jugoslavien, tvingades muslimska kvinnor in i prostitution av 

Serbiska styrkor. Bland köparna av sexuella tjänster av dessa kvinnor fanns bland annat FN-soldater 

stationerade i Bosnien. Efter kriget ska poliser och militärer i FN-tjänst varit inblandade i flera affärer 

av prostitution, trafficking och sexuellt slaveri i Östeuropa. I Kosovo, i slutet på 90-talet, ökade 

prostitutionen kraftigt på grund av närvaron av internationella trupper.
104

 Vissa studier tyder på att 

kombattanter som inte har tillgång till prostituerade, kvinnor som följer arméerna, eller villiga civila 

istället tenderar att ta till våldtäkt.
 
Vissa militära ledare betraktar våldtäkt som ett instrument som 

soldater använder för rekreation när de inte har tillgång till sex i någon annan form.
 105

 Detta synsätt 

ligger till stor del grund för det sexuella slaveri och tvingade prostitution som kvinnor från ockuperade 

områden kom att tvingas till av japanerna under andra världskriget. Synen på sex, prostitution och 

våldtäkt som instrument för rekreation återfinns dock inte bara i Japanska armén utan har påvisats 

också bland chefer i exempelvis amerikanska armén.
106

 När USA ockuperade Japan i slutet på andra 

världskriget organiserade de Japanska myndigheterna något som gick under namnet särskilda 

rekreationscenter. Detta var prostitution sanktionerad av de militära befälhavarna. Transporter gick 

regelbundet mellan dessa rekreationscenter och militärbaserna och militärpolisen var ständigt 

stationerad där för att hålla ordningen.
107

 

Inställningen att kontrollerad prostitution minskar risken för att soldater begår våldtäkter är utbredd. 

Många militära befälhavare verkar dela denna bild och de arbetar hårt för att bordeller ska hållas 

öppna och tillgängliga för soldaterna.
108

 Dessutom är ett stort problemen med utbredda sexuella 

kontaktnät att sexuellt överförbara sjukdomar sprids. Då detta är ett potentiellt stort problem för en 

armé så har detta också bidragit till att militären själva försökt kontrollera prostitutionen. Det finns 

dock få belägg för att förekomsten av prostitution minskar förekomsten av våldtäkter. Exempel som 

motsäger detta kan man hitta i exempelvis andra världskriget, amerikanska inbördeskriget och 

Vietnamkriget.
109

 
110

 
111

 I konflikter som första och andra världskriget hörde militärt kontrollerad 

prostitution till normalbilden. I anslutning till bordeller upprättades ofta mottagningar där soldaterna 

fick genomgå medicinska undersökningar. Även om det funnits tryck från hemma-opinionen att stänga 

bordeller har militära befälhavare undvikit att göra det på grund av rädslan att det skulle drabba 

truppernas moral negativt.
112

  Under 60-talet fanns amerikanska militärbaser på Filipinerna. 
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Prostitutionen var utbredd i anslutning till dessa. Lokala myndigheter var inblandade i driften då de 

var rädda för att våldtäkter annars skulle ske på ön om de inte tillhandahöll sexuella tjänster till 

soldaterna. Att de tjänade pengar på prostitutionen är självfallet också en anledning. Militära 

befälhavare bekostade hälsoundersökningar för prostituerade kvinnor för att upptäcka sexuellt 

överförbara sjukdomar. Om en prostituerad upptäcktes bära på en sjukdom så fästes, på befälhavarens 

order, en bild upp på anslagstavlor på militärbaserna för att varna soldater för henne. Någon hjälp till 

kvinnan tillhandahölls eller betaldes dock ej av den amerikanska militären.
113

 

Under Vietnamkriget var det vanligt att soldater, under permissioner för vila och rekreation, åkte till 

Thailand. Amerikanska fartyg uppges också ha lagt till i Thailand på väg hem efter Gulfkriget 1991 

för att tillhandahålla sex till soldaterna. Även om prostitution förekommit i Thailand redan innan 

närvaron av amerikanska soldater blivit utbredd så var det under dessa permissioner som Thailand, 

och orter som Bangkok, kom att bli centrerat runt sex. Institutioner som barer och nattklubbar, som nu 

betjänar turister, skapades av amerikanska soldater på permission. Kvinnorna kom i stor utsträckning 

från socialt nedgångna samhällen och lurades in i prostitution med löften om höga löner. I slutet på 70-

talet led cirka 70 % av kvinnorna av sexuellt överförbara sjukdomar. Utöver detta for de socialt 

mycket illa. Denna prostitution stoppade heller inte soldater från att begå våldtäkter. Tusentals kvinnor 

uppges ha blivit våldtagna av amerikanska soldater, bland annat i södra Vietnam. 
114

 

 

3.1.3 Sexuellt slaveri och trafficking 

Sexuellt slaveri är en mycket gammal företeelse. Även här finns flertalet historiska källor som talar för 

detta. I forntida grekisk krigföring var det mer eller mindre praxis att kvinnorna i ett erövrat samhälle 

förslavades eller åtminstone våldtogs.
115

 Ett än mer talande exempel är Bibelns Gamla testamente där 

det fastslås att hebreiska män får ta kvinnliga fångar i krig som slavar eller konkubiner. Det framgår 

också, på ett tämligen detaljerat sätt, hur proceduren skall gå till när en tillfångatagen kvinna tas som 

fru av den hebreiska mannen.
 116

 Detta tyder på att det var ett tämligen socialt accepterat fenomen då 

det till och med finns riktlinjer i en helig skrift. Som tidigare nämnts har det, i forntida krig varit 

vanligt att männen dödats, kvinnorna våldtagits och därefter tillsammans med barnen tagits som 

slavar.
117

  Detta styrker återigen att kvinnan ofta ses som vinnarens pris i ett krig.
 118

 Ofta tvingas 

kvinnor som tvingats in i slaveri att utföra hushållsarbeten och liknande uppgifter dagtid och blir 

förutom detta också våldtagna.
119

 

Den japanska armén under andra världskriget utvecklade ett koncept där kvinnor från ockuperade 

områden tvingades in i sexuellt slaveri. Dessa kvinnor kallades för tröstkvinnor – (Comfort women) - 

och tvingades under mycket odrägliga förhållanden tillhandahålla sexuella tjänster till japanska 
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soldater. 

120
 
121

Dessa tröstkvinnor stationerades vid utposter, baser och tvingades till och med att följa 

soldaterna på marsch. Hur många kvinnor som tvingades in i detta slaveri är oklart men en 

uppskattning säger att det rör sig om någonstans runt 100,000 kvinnor. De flesta verkar ha kommit 

från Korea och varit mellan 14 och 18 år gamla. Anledningarna är att de i liten utsträckning bar på 

sexuellt överförbara sjukdomar samt betraktades av japanerna som erövrat gods. 
122

 
123

 Att dessa 

siffror är oklara beror till stor del att detta fenomen mörkades och glömdes bort under en lång tid. 

Kvinnorna utsågs, strax innan krigsslutet, till civila befattningshavare exempelvis sjuksystrar och all 

dokumentation kopplat till detta förstördes. Offren kom att, på grund av skam och rädsla, tiga om vad 

de utsatts för. Först på 90-talet uppmärksammades detta åter. 
124

 En anledning till att detta system 

infördes var för att motverka förekomsten av våldtäkt och liknande bland soldaterna. Detta visade sig 

få motsatt effekt då systemet med tröstkvinnorna snarare ledde till att soldaterna fick uppfattningen att 

kvinnors välmående inte spelade någon roll och att våldtäkt var accepterat. Våldtäkter förekom 

frekvent under kriget, exempelvis vid den mycket uppmärksammade massakern vid Nanjing och det 

fanns en utbredd tro bland de japanska soldaterna att sex med en oskuld stärkte deras krafter i strid.
125

 
126

 Detta trots att våldtäkt faktiskt var ett brott enligt såväl japanska arméns och flottans lagar. 
127

 

Sexuellt slaveri förekom under samma tid även i Europa. I flera av de stora, tyska 

koncentrationslägren inrättades lägerbordeller där kvinnor tvingades till sexarbete. Kvinnorna lurades 

ofta med falska löften om att de skulle bli frigivna efter att ha arbetat i 6 månader. Dessutom förekom 

sexuella övergrepp mot kvinnliga fångar.
128

 
129

 

I konflikter i Afrika, exempelvis i Sierra Leone, är det vanligt att kvinnor tvingas in i sexuellt slaveri 

och därefter tvingas att gifta sig med rebeller.
130

 I vissa konflikter, som i Tanzania under sent 1800-tal 

eller Indiska upproret 1947, har kvinnor tenderat att, mer eller mindre frivilligt, stanna kvar i de 

giftermål som de tvingats in i på grund av att de upplever att de, och eventuella barn som våldtäkter 

har resulterat i, får ett drägligare liv där.
 131

 
132

 Något som bekräftats i många fall då kvinnor har 

återvänt till sina tidigare samhällen och farit illa.
 133

 När människor runt omkring i allt mindre 
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omfattning talar om omständigheterna bakom hur kvinnan i fråga kommit dit och folk från yngre 

generationer inte känner till bakgrunden så kan kvinnan i större utsträckning betraktas som en kvinna i 

gemenskapen. Det finns många anledningar till varför människor tvingas in i sexuellt slaveri och det är 

omöjligt att inom ramen för detta arbete redogöra för alla. Dock är det tydligt att sociala och 

ekonomiska faktorer har viss påverkan. Ett motiv till att kvinnor tvingas till giftermål och/eller slits 

från tidigare förhållanden är att förövarna tack vara kriget kan ta en fru som de annars inte skulle 

kunna få, eller ha råd att betala hemgift för.
134

 Ett annat kan vara att lösensummor ibland utkrävs för 

att få tillbaka sina anhöriga från sexuellt slaveri.
135

 Det är vanligt att barn kidnappas och utnyttjas för 

arbete, soldattjänst eller sexuella tjänster. Barn som kidnappas och görs till barnsoldater möter ofta 

olika öden beroende på deras kön. Pojkar blir oftast soldater medan flickorna ibland blir fruar (”Army 

Wives”). Även om flickor löper större risk att utnyttjas sexuellt är det mycket vanligt att även pojkar 

utsätts för sexuella övergrepp.
 136

 

Trots att sexuellt slaveri varit ett vanligt förekommande fenomen under 1900-talet, inte minst under 

andra världskriget så kom det inte att definieras som ett brott mot mänskligheten förrän frågan togs 

upp i krigsförbrytartribunaler som upprättades efter konflikten i forna Jugoslavien.
137

  

 

3.1.4 Påtvingad graviditet 

En sannolik konsekvens av en våldtäkt på ett kvinnligt offer är graviditet. Detta kan få förödande 

konsekvenser.
138

 Detta är ett fält inom sexuellt våld där kunskapsläget är lågt och mer forskning 

behövs. Existerande forskning visar dock att kvinnor som föder barn efter en våldtäkt i stor 

utsträckning blir utstötta av sina släktingar och tvingas leva i stor fattigdom.
139

 
140

 
141

 Det saknas 

dessutom oftast tillgång till möjligheter att kunna avbryta graviditeten, till exempel genom att 

genomföra en kvalificerad abort, efter att graviditeten konstaterats. Detta resulterar ofta i att kvinnan i 

fråga måste välja mellan att föda det oönskade barnet eller genomgå osäkra och farliga aborter.
142

 I de 

fall där kvinnan föder barnet är det vanligt barnet överges efter födseln.
143

 Barnadödlighet, till följd av 

vanvård av barnen, är också ett vanligt förekommande fenomen. Barnen som föds riskerar, oavsett om 

de överges eller ej, att tvingas utstå svåra konsekvenser, både sociala och ekonomiska.
144

 Barnen 

förkroppsligar på många sätt skammen som våldtäkten innebar och blir på det sättet en ständig 

påminnelse om den inträffade våldtäkten. Inte bara för modern utan för hela samhället, inklusive 
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barnet självt.

145
 
146

 Om barnet dessutom uppvisar fysiska attribut som förknippas med motståndaren, 

exempelvis etniskt utseende, löper barnet större risk att drabbas då kopplingen till våldtäkten blir än 

tydligare. Barnen förknippas med fienden och får ofta öknamn som anspelar på deras släktskap med 

fienden, exempelvis Devil’s children.
147

 Eftersom man i många kulturer räknar blodlinjen på faderns 

sida och om fadern tillhör en annan etnicitet än det samhället som barnet föds in i så kan barnet att 

komma att betraktas tillhöra en annan etnicitet.
148

 Manliga barn löper ibland större risk för att bli 

utsatta för repressalier då de kan komma att betraktas som blivande fiendekombattanter.
 
 I exempelvis 

Kongo är andelen pojkar i flyktingläger ovanligt nog högre än andelen flickor. Då pojkar ofta värderas 

högre brukar det vara tvärtom. Det finns dock en utbredd rädsla att pojkar ska växa upp och vända sig 

mot sina föräldrar.
149

 Många kvinnor berättar inte om de övergrepp som de utsatts för under kriget på 

grund av rädsla för att dra vanära och skam över familjen, vilket dessutom kan leda till en rad 

konsekvenser för kvinnan, exempelvis hedersmord. 
150

 Kvinnor som träder fram och berättar om de 

sexuella övergrepp hon utsatts för blir ofta själva anklagade för att ha begått brott och straffas.
151

 En 

graviditet, till följd av en våldtäkt, gör det svårt för kvinnor att tiga om de övergrepp hon utsatts för. 

En graviditet, till följd av en våldtäkt betraktas dessutom som olaglig i vissa länder och kvinnorna 

riskerar att arresteras och fängslas. I vissa kulturer är det dessutom förbjudet för kvinnor att äga land 

och sitt eget hem, eller för den delen styra sig själv. Om kvinnans make, far eller manliga släktingar är 

döda kan detta vara en orsak som gör att kvinnan väljer att stanna hos den som våldtog henne då det 

upplevs som säkrare för både henne och barnet.
152

 Exempel på hur kvinnor väljer ett liv tillsammans 

med den man som fört bort dem, istället för att återvända till tidigare äktenskap, finns redan från 

medeltiden.
153

  

Graviditeter kan utgöra mer än endast en konsekvens av ett genomfört sexuellt övergrepp. I vissa fall 

sker våldtäkter med syftet att uppnå graviditet och i vissa fall tvingas dessutom offret att genomgå hela 

graviditeten och föda barnet.
154

 Anledningarna till detta förfarande kan vara många. Under 

inbördeskriget i Sierra Leone tvingades många kvinnor av rebellstyrkor att fullfölja sina graviditeter 

efter våldtäkter då de var oroliga att det höga talet döda i kriget skulle innebära en 

befolkningsminskning. Barnen skulle alltså motverka befolkningsminskningen.
155

 Att kvinnor 

tvingades föda barn efter våldtäkt var vanligt i konflikten i forna Jugoslavien och en del av en strategi 

för etnisk rensning. Eftersom, som tidigare nämnts, blodlinjen oftast räknas på faderns sida så räknas 

barnet tillhöra samma etnicitet som fadern och inte modern. Alltså skapas en situation där barnet inte 
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passar in i gemenskapen i det samhälle som det föds in i. Detta tillvägagångssätt användes frekvent av 

serberna under konflikten i forna Jugoslavien i sin strävan efter etnisk rensning av muslimer.
156

 

3.1.5. Stympning och skändning 

Även stympning och skändning kan utgöra sexuellt våld. 

En metod att femininisera motståndaren är genom att attackera det som gör motståndaren till man, 

hans könsorgan. Kastrering är något som frekvent förekommit i krig över hela världen genom 

historien. Det kan till exempel handla om att avlägsna testiklar och/eller penis. Det har, i vissa 

kulturer, varit vanligt att döda fiender kastreras efter strider. I gamla egyptiska målningar finns 

avbildningar av hur motståndarens penisar samlas ihop efter strid. Uppenbart är att kastrering sker 

med syftet att avmaskulinisera motståndaren och ta ifrån honom det som gör honom till man, och 

därigenom beröva honom på sin kraft. Offret blir symboliskt kvinnlig.
157

 Under konflikten i forna 

Jugoslavien tog sexuellt våld mot män ofta formen av stympning och skändning genom kastrering. 

Tillfångatagna män kastrerades och tvingades själva kastrera andra fångar, ibland tvingades offren till 

och med att bita av den andres testiklar. De fick utstå elchocker mot könsorganen och i vissa fall fick 

de sina könsorgan avskurna.
158

 
159

 

Skändning och stympning är vanligt förekommande mot kvinnor. Efter våldtäkter och/eller mord 

lämnas ibland de döda offren i provocerande och obehagliga ställningar.
 160

 
161

 Våldtäktsoffer utsätts 

också ofta för stympningar av sexuella organ, kroppsdelar förknippade med sex eller specifika etniska 

attribut. Inte heller gravida kvinnor är fredade från våldtäkt eller stympning. Ibland skärs gravida upp 

och till och med fostret skändas.
162

 Dessa grymheter är menade att beskådas av andra och är inte bara 

övergrepp riktade mot offret. Detta skapar rädsla bland andra, sänder ut signalen att motståndarens 

eller det civila samhällets män inte klarar att beskydda sina kvinnor och bekräftar förövarnas makt och 

hänsynslöshet.
163

 
164

 

Franska kvinnor som sällskapat med tyska soldater tvångsrakades på huvudet som straff och hämnd. 

Rakningen av kvinnornas hår, som är ett tecken på kvinnlighet, med tvång kan påstås vara kopplat till 

sexuellt våld då man attackerar offrets femininitet.
165
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3.1.6. Offer och förövare 

Våldtäkt ses ofta som ett skamligt brott och detta drabbar ofta offret. Offret blir förpassad från den 

sociala gemenskapen i samhället. Många våldtäktsoffer förskjuts av sina närstående. De får själva 

hantera de konsekvenser som detta medför, så som fattigdom, social misär, psykisk och fysisk ohälsa, 

oönskad graviditet och ibland också sexuellt överförbara sjukdomar.
166

 Sexuellt våld riktas mot såväl 

kvinnor som män i alla åldrar.
167

 
168

 
169

 I Nanjing våldtogs till exempel 70-åriga kvinnor såväl som 8-

åriga flickor.
170

 Även om förövarna oftast är män så förekommer kvinnliga förövare både genom att 

uppvigla till sexuellt våld eller själv utföra exempelvis våldtäkter. Exempel på detta kan man hitta i 

exempelvis Rwanda eller i Abu-Graib-skandalen.
171

 

 

3.2. Taktiska och strategiska aspekter av sexuellt våld 

Sexuellt våld har, som nämnts ett flertal gånger, varit ett vanligt inslag i krig sedan långt tillbaka. 

Under 2000-talet har sexuellt våld fått mer uppmärksamhet och belysts ur ett perspektiv som är 

intressant ur ett krigsvetenskapligt perspektiv. Sexuellt våld kan, enligt Rom-fördraget från 1998, 

utgöra delar av folkmord, brott mot mänskligheten och utgör dessutom krigsbrott.
172

 I Resolution 1820 

fördömer FN sexuellt våld i väpnade konflikter. Än mer intressant är dock att de fastslår att sexuellt 

våld inte enbart utgör krigsbrott utan uttryckligen påpekar att sexuellt våld kan utgöra taktik i krig.
173

 

Syftet med denna taktik är, enligt resolutionen, att ”[…] förödmjuka, dominera, ingjuta rädsla, 

skingra och/eller med våld förflytta civila medlemmar av ett samhälle eller etnisk grupp.”
174

  

Trots den frekventa förekomsten av våldtäkter i krig har våldtäkt länge ansetts som ett brott, i så väl 

krig som fred.  Exempel på att soldater åtalats för våldtäkt redan under medeltiden går att finna i 

historien. Dock verkar åtalen vara riktade mot individer och inte mot grupper eller kopplade till en 

specifik militär aktion.
175

 Under Nürnberg-rättegångarna, där tyska krigsförbrytare åtalades, nämndes 

inte våldtäkt en enda gång. De rättegångar som hölls med anledning av de japanska krigsförbrytelserna 

under samma tid ledde inte till en enda fällande dom för de våldtäkter som ägde rum, exempelvis i 

Nanjing.
176

  Efter andra världskriget låg det i amerikanernas intresse att skapa goda relationer med den 

forne fienden Japan. Man var mer intresserade av att upprätta goda relationer än att utkräva ansvar för 
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de krigsbrott som begicks under kriget, exempelvis massvåldtäkterna i Nanjing eller det storskaliga 

sexuella slaveriet.
177

 Detta är dock troligtvis bara en del av förklaringen. 

Kopplingen mellan förekomsten av sexuellt våld och militär taktik och strategi är inte okomplicerad. 

Även om soldater begår våldtäkter behöver det inte nödvändigtvis innebära att dessa handlingar är 

sanktionerade eller beordrade av militära ledare och chefer.
178

  På många sätt kan förekomsten av 

sexuellt våld påverka de militära ambitionerna negativt. Soldaters sexualdrift kan skapa stora problem 

som renderar stora utmaningar för militära befälhavare. Ofta ligger det i befälhavarnas intresse att 

stävja krafter som riskerar att försvåra arbetet att nå de politiska målen.  

När sexualdriften tar sig extrema uttryck och resulterar i exempelvis våldtäkt kan det få stora 

konsekvenser för de militära ledarna, även om sexuellt våld inte används som en medveten strategi. 

1995 våldtogs en ung skolflicka i närheten av en amerikansk militärbas på den japanska ön Okinawa 

av amerikanska marinkårssoldater. Detta kom att få stora politiska konsekvenser och ledde i 

förlängningen till att USA påbörjade en nedrustningsprocess på Okinawa. De amerikanska 

militärbaserna på Okinawa är viktiga för amerikanernas förmåga till operationer i östra Asien. Detta 

exempel visar tydligt hur en våldtäkt kan innebära stora konsekvenser på en politisk och strategisk 

nivå.
179

  

En annan utmaning militära befälhavarna möter är risken att prostituerade kan agera spioner åt 

motståndaren. Exempel finns från Vietnamkriget och andra världskriget där soldater ibland fick höra 

om nästa uppdrag från prostituerade kvinnor innan de fick höra om det från sina chefer. Officerare, 

som också besökt prostituerade, hade talat om detta för kvinnorna som sedan spridit informationen 

vidare, inte bara till soldater på samma sida utan ofta också till motståndaren.
180

 Det är vanligt i 

konflikter, exempelvis i Afrika, att rebellstyrkor och/eller regeringstrupper tvingar kvinnor att agera 

spioner genom att tvingas inleda sexuella kontakter med män från motståndarsidan.
181

 Det har också 

förekommit fall, exempelvis i andra världskrigets Frankrike, då prostituerade uppmanats att medvetet 

smitta motståndarens soldater med sexuellt överförbara sjukdomar. Det största problemet som 

soldaters sexualdrift kan skapa för de militära befälhavarna är nämligen den stora spridningen av 

sexuellt överförbara sjukdomar då det får stor negativ påverkan på armén. Sjukdomarna sprids inte 

lika snabbt när en armé är under förflyttning eller stannar på samma plats under en begränsad tid. När 

armén varit stationerad i ett och samma område under längre tid sprids sjukdomarna hastigt bland 

leden. Under fransk-tyska kriget var en tysk enhet stationerad i Frankrike över en femmånadersperiod. 

Under den tiden ökade förekomsten av sexuellt överförbara sjukdomar från 10 till 78 procent. Dessa 

problem har ofta fått militära chefer att organisera såväl prostitution som medicinska undersökningar 

för att få bukt med problemet.
182

 Man kan argumentera för att smittspridningen kan utgöra en taktisk 

utmaning då befälhavarna måste avdela resurser för att motverka och hindra spridning av sexuellt 
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överförbara infektioner. Man kan också argumentera för att metoden att använda spridningen av 

sexuellt överförbara sjukdomar för att påverka motståndaren är starkt kopplat till taktik. Ett exempel 

då spridandet av sexuellt överförbara sjukdomar öppet användes som en del i en större strategi om 

etnisk rensning är folkmordet i Rwanda. Under folkmordet begicks ett stort antal sexuella övergrepp, 

upp emot 500,000 kvinnor våldtogs. I många fall våldtog HIV-positiva förövare kvinnor i syfte att 

smitta dem med HIV. En beräkning som gjordes 15 år efter folkmordet har uppskattat förekomsten av 

HIV bland de överlevande våldtäktsoffren till 70 procent.
183

 I vissa konflikter, som i Kongo, har 

våldtäkter också förekommit i stor skala men inte som en uppenbar del i en större strategi utan till stor 

del på grund av en utbredd tro på att sex med en oskuld kan bota HIV.
184

 Sexuellt våld i Rwanda 

skedde dock inte enbart med syftet att sprida HIV. De sexuella övergreppen var en del av den etniska 

rensningen. I upptakten till konflikten förekom en stor mängd hatpropaganda riktad mot just kvinnor 

där de bland annat målades upp som hot. Detta tyder på att det sexuella våldet inte bara var något som 

ägde rum på grund av, eller i skuggan av folkmordet, utan tvärtom var en integrerad del av det.
185

 

Även i Bosnien, under konflikten i forna Jugoslavien, användes som tidigare berörts sexuellt våld som 

ett instrument för etnisk rensning. Antalet kvinnor som våldtogs har uppskattats till mellan 20,000 och 

50,000 beroende på vilka som utfört uppskattningen.
186

 

En förklaringsmodell man kan finna i litteraturen för hur sexuellt våld kan beskrivas som strategi och 

taktik i krig bygger på två olika förklaringar. Användandet av sexuellt våld uppkommer enligt denna 

förklaringsmodell antingen genom att idéerna kommer uppifrån och ner eller sprids underifrån. Om 

detta kommer uppifrån och ner så är det ofta exempel på strategi som är sanktionerad av befälhavare, 

kan ta sig olika former och kan syfta till att uppnå etnisk rensning, straffa utvalda grupper eller 

tillhandahålla belöningar till trupperna till en låg kostnad.
 187

 Om ledaren eller den militära hierarkin är 

tillräckligt stark så verkar de kunna styra inriktning för trupperna, oavsett om det handlar om att ställa 

sig bakom eller fördöma användandet av sexuellt våld eller att tolerera det. Detta kan till exempel 

handla om att soldater som bryter mot regler och normer tydligt straffas. Om den militära hierarkin 

inte är tillräckligt stark för att vidmakthålla de beslut och bestämmelser som finns, eller inte fattar 

tydliga beslut, kan detta innebära att de tappar kontroll över soldaternas agerande och normer som 

finns inom grupper eller till och med hos individer får större utrymme.
188

 Detta kan då leda till 

förekomsten av sexuellt våld genom att det sprids underifrån. Enskilda kombattanter eller små grupper 

kan, på eget initiativ, utöva sexuellt våld utan att detta blivit beordrat. Anledningen är att de själva 

uppfattar detta som en effektiv taktik av liknande anledningar som ledare kan se det. Författaren 

bakom denna förklaringsmodell slår fast att det, när det sprids underifrån, inte är strategi utan taktik då 

det implementeras på låg nivå.
189
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Det kan finnas många orsaker till varför man vill förbjuda sexuellt våld inom väpnade styrkor, både 

normativa och praktiska.  Normativa anledningar kan exempelvis vara en ideologisk ståndpunkt som 

gör att en sida i en konflikt betraktar sig som moraliska förkämpar och anser att sexuellt våld inte är 

förenligt med den bilden. Exempel på praktiska skäl kan vara att ledaren identifierar det som 

kontraproduktivt för de politiska målen och till exempel riskerar att vända opinionen emot den egna 

sidan.
190

 Exempelvis minskade förekomsten av sexuellt våld i konflikten i forna Jugoslavien från och 

med november 1993 då media i stor utsträckning började uppmärksamma användningen av sexuellt 

våld. Detta tyder på att militära ledare hade förmåga att motverka förekomsten av detta om de hade en 

vilja att göra det.
191

 Användandet av sexuellt våld i retoriken har genom historien använts flitigt av 

militära ledare, bland annat för att påverka opinion eller sprida föreställningar om motståndaren eller 

den egna sidan. När Henrik V av England intog staden Harfleur tillät han stadens kvinnor att lämna 

staden, eskorterade av beväpnade vakter för att de inte skulle våldtas av soldater ur hans egen armé. 

Han proklamerade att ingen fick röra kvinnorna och att motståndarens män skulle vara de skyldiga om 

kvinnorna sedan blev våldtagna utanför staden. Detta är ett exempel på hur sexuellt våld används som 

politik.
192

 Att sprida bilden att det är motståndaren som våldtar, inte den egna sidan, är ett exempel på 

hur man kan använda sexuellt våld i politisk retorik. Rädslan för sexuella övergrepp är ett mäktigt 

propagandavapen. Självklart genererar användandet av sexuellt våld i en konflikt en rädsla att bli utsatt 

för den.
193

 I historiska källor finns många exempel på hur aktörer i konflikter använt sexuellt våld och 

plundring som politiska repressalier, däribland våldtäkt till döds mot kvinnor.
194

 Rädslan kan dock 

också användas för att ingjuta rädsla bland de egna leden. Historien är full av exempel på hur man 

spridit bilden av att motståndaren kommer för att våldta.
195

 
196

 Det existerar också många redogörelser 

för hur adliga riddare räddar kvinnor från att bli våldtagna av soldater. Sexuellt våld var, åtminstone 

som de framställdes i enlighet med den chevalereska traditionen, inget som riddare begav sig åt. 

Förövarna tillhörde andra stånd. Ytterligare ett exempel på hur sexuellt våld politiserats.
197

  

Våldtäkter i Bosnien av Serbiska soldater filmades och såldes som pornografi. Dessutom sändes dessa 

videor i nationell tv med pålagt ljud för att få det att verka som att det i själva verket var serbiska 

kvinnor som våldtogs av kroatiska eller bosniska män.
198

 Även här ser vi exempel på hur sexuellt våld 

kan användas i propaganda för att utgöra ett politiskt vapen.  

Vissa analytiker hävdar att även specifika övergrepp i krigstid måste tolkas som en del i en större 

våldsstrategi som riktar sig mot kvinnor och deras etno-religiösa samfund.
199

 Detta är svårtolkat. Om 

man med detta menar att sexuella övergrepp aldrig kan ses som en isolerad händelse i krig och alltid 
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grundar sig i något större så är det en intressant infallsvinkel. Den amerikanske andra världskrigs-

generalen Patton var på förhand säker på att hans egna soldater skulle begå våldtäkter. Han resonerade 

för att våldtäkter otvivelaktigen skulle förekomma och att han, när det inträffat ville få information om 

detta så att de skyldiga skulle kunna hängas.  Vidare förklarar han att man inte kan släppa lös djuret i 

människan och sedan plötsligt tygla det igen vid ett givet ögonblick. Dessa två uttalanden är 

intressanta av flera anledningar. Patton erkänner våldtäkter som en del av kriget och dessutom 

konstaterar att det otvivelaktigt kommer att inträffa. Dessutom kopplar han våldtäkten till att djuret i 

människan släpps löst.
 200

 Detta antyder att våldtäkt är något som är naturligt för människan och att det 

finns en koppling mellan våld och våldtäkt. Att djuret släpps löst antyder att våldet som kriget innebär 

utlöser det sexuella våldet eller åtminstone förstärks av det. Utifrån resonemanget om att militära 

ledare och den militära hierarkin kan förhindra att sexuellt våld förekommer så länge de är kraftfulla 

nog att vidmakthålla beslut så skulle detta kunna innebära att sexuellt våld inte är så okontrollerbart 

som Patton antyder. Det går att, utifrån detta antagande, argumentera för att befälhavare för parter som 

brukar sexuellt våld då borde kunna hållas ansvariga då det borde finnas möjligheter att förhindra detta 

som inte vidtagits eller inte varit kraftfulla nog.
201

  

I antiken förekom sexuellt våld framförallt i fyra olika former; parasitiskt, rovdjurslystet, som hämnd 

eller i expansionistiska syften. I de två första formerna ingår att våldta eller tillfångata kvinnor bland 

annat för sexuellt slaveri. När hat för motståndaren fanns förekom i regel våldtäkter, ofta med 

sadistiska inslag som ofta innebar att kvinnorna dog till följd av övergreppen. När sexuellt våld sker i 

expansionistiska syften dödades männen men kvinnorna skonades och angriparna tog istället männens 

plats. Man använde alltså befintlig infrastruktur och kvinnorna för att skapa ett nytt samhälle. Ofta var 

naturtillgångar en viktig anledning att man ville åt just det område man anföll.
202

  

I en rapport som utkom efter kriget i forna Jugoslavien presenterades ett antal mönster för hur sexuellt 

våld tar sig form för att underlätta analys. Mönstren som redovisades var allmängiltiga så tillvida att 

de inte tar hänsyn till vare sig offrens eller förövarnas identitet. Dock är de baserade på konflikten i 

forna Jugoslavien och är rimligtvis färgade därefter.
 203

  

A). Individer eller små grupper begår sexuella övergrepp, innan konflikten på allvar blommat ut i 

området och regelrätta strider brutit ut. Detta sker i samband med plundring och trakasserier och är 

ofta riktat från en etnisk grupp mot en annan i förstadiet av en konflikt. Sporadiska våldtäkter med en 

eller två förövare är vanligast och förekommer oftast i samband med inbrott, stöld och misshandel.
204
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B). Individer eller små grupper begår sexuella övergrepp i samband med strider i området. Vanligtvis 

sker våldtäkter i samband med belägring av ett samhälle, en by eller motsvarande. Våldtäkter sker ofta 

både offentligt och i hemmen. Invånarna transporteras ofta efteråt till läger.
205

  

C). Sexuella övergrepp mot människor i fångenskap. Förövarna består oftast av individer eller 

grupper. Män och kvinnor skickas ofta till olika läger. Ibland dödas männen och kvinnorna skickas till 

läger. Våldtäkter sker frekvent och kontrollen på vilka som har tillgång till lägren är liten. Soldater, 

milis och till och med civila kan få tillträde till lägren för att våldta kvinnorna som hålls fångna där. 

Kvinnorna kan också hämtas ut från lägren för att våldtas och sänds efteråt tillbaka eller dödas. 

Gruppvåldtäkter, tortyr och misshandel är vanligt förekommande fenomen i anslutning till 

våldtäkterna och våldtäkterna sker ibland inför andra fångar eller exempelvis ledaren för lägret. Det är 

också vanligt med sexuella övergrepp mot män. Män blir utsatta för sexuella övergrepp och tvingas 

också ibland att själva begå sexuella övergrepp mot andra fångar. Stympning och kastrering är vanligt 

förekommande och ibland tvingas andra fångar att utföra dessa gärningar.
206

  

D). Sexuella övergrepp sker som en del i etnisk rensning genom att sätta skräck i, och kränka kvinnor. 

I vissa läger är våldtäkt själva syftet till varför kvinnor hålls fångna och ett sätt att till exempel uppnå 

den etniska rensningen. Våldtäkter sker ofta framför andra fångar och ofta förekommer också tortyr 

och misshandel. I vissa fall vill förövarna att offren skall bli gravida och hindras därefter från att 

kunna avbryta graviditeten för att barnet ska födas. Eftersom blodslinjen i många kulturer räknas på 

faderns sida så kommer barnet som föds att betraktas som av en annan identitet än modern. 
207

 

E). Kvinnor hålls fångna med ett enda syfte, att tillhandahålla sexuell underhållning för soldater. Detta 

är inte en del i en större strategi om etnisk rensning eller motsvarande. Kvinnorna tvingas att utföra 

sexuella tjänster på bordeller. I många fall far kvinnorna i dessa institutioner mycket illa och löper 

högre risk att bli dödade eller sålda vidare än kvinnor som hålls fångna under andra former.
208

   

4. Analys 

Sexuellt våld som Strategi och taktik 

Sexuellt våld i väpnade konflikter är ett omfattande fenomen och har genom historien förekommit som 

en mer eller mindre naturlig följeslagare till krig och, även om det tagit sig olika former beroende på 

tiden och geografisk plats, förekommit i alla världens kontinenter. Identifieringen av sexuellt våld som 

strategi och taktik gör det hela än mer intressant. Kathy L. Gaca jämför studierna av krig med studier 

av månen. Hon menar att den största delen av forskningen har handlat om själva krigandet och 

striderna i konflikter som om det vore den ljusa sidan av månen och den enda sidan av månen som är 

värd att lägga fokus på. Vidare menar hon att studier av exempelvis hur kriget drabbar kvinnor och de 
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sociala orättvisorna kopplade till krig utgör månens mörka sida. En sida som behöver belysas.

209
 Ett 

intressant utlägg som jag ska återkomma till senare. Hur kan man då, utifrån litteraturen, se på sexuellt 

våld som strategi eller taktik i krig och konflikter?  

Som jag ser det så finns det två sätt att se det på, ett direkt och ett indirekt sätt. Strategi har definierats 

som ”konsten att fördela och sätta in militära medel för att uppnå politiska mål”.
 210 211 

Låt oss börja i 

denna ände. Om sexuellt våld ska kunna anses utgöra exempel på strategi eller taktik borde det gå att 

koppla detta till citatet ovan i någon bemärkelse. Det skulle kunna röra sig om att sexuellt våld är ett 

militärt medel som används för att nå ett mål. Det skulle också kunna vara så att det sexuella våldet i 

sig utgör ett delmål eller till och med ett politiskt mål i sig. Det skulle dock också, som jag ser det, 

kunna innebära att sexuellt våld på ett mer indirekt vis har en koppling till strategibegreppet genom att 

det påverkar både fördelningen av militära medel och möjligheterna att uppnå politiska mål.  

Enligt Resolution 1820 syftar sexuellt våld som taktik till att ”[…] förödmjuka, dominera, ingjuta 

rädsla, skingra och/eller med våld förflytta civila medlemmar av ett samhälle eller etnisk grupp.”
212

 

Ett tydligt sätt som detta sker är när sexuellt våld förekommer inom ramen för en strategi om etnisk 

rensning. Folkmorden i Rwanda och forna Jugoslavien är tydliga exempel på detta. I Rwanda 

användes uppmaningar om sexuellt våld i propaganda redan innan folkmordet bröt ut och våldtäkter 

var en del i en större attack mot en hel etnicitet. Att våldtäkter i flera fall dessutom syftade till att 

medvetet sprida HIV talar också för att det inte bara var brott som förekom i anslutning till 

folkmordet. Om det politiska målet med strategin i detta fall var etnisk rensning så kan helt klart det 

sexuella våldet vara en direkt tillämning av strategin på lägre nivå, det vill säga taktik. I forna 

Jugoslavien förekom också sexuellt våld i stor utsträckning. Läger där kvinnor stängdes in fungerade i 

många fall som våldtäktsläger. I dessa läger förekom också andra brott av sexuell natur som tortyr och 

stympning. Även om mestadels kvinnor drabbades förekom ofta sexuellt våld riktat mot män. Men 

sexuellt våld drabbar ofta fler än själva offren. Våldtäkt mot kvinnor handlar ofta om att förnedra 

motståndarens män och signalera att de inte klarar att beskydda sina kvinnor. Att det dessutom är 

vanligt i konflikter att män inte längre vill veta av sina anhöriga efter att de blivit våldtagna av fienden 

stödjer argumentet att våldtäkt kan vara ett medel som används för att skingra familjer och etniska 

grupper. Det faktum att exempelvis serbiska soldater medvetet strävade efter att göra motståndarens 

kvinnor gravida och tvingade dem att föda barnen är också ett exempel på detta. Barnen får en annan 

etnicitet än sin familj och klyftor skapas. Om man jämför detta med citatet ovan från Resolution 1820 

och definitionen av strategi som presenterats, kan man se tydliga tecken på att även detta är ett 

exempel då sexuellt våld utgör taktiska tillämpningar inom ramen för en strategi om etnisk rensning.  

Här har vi alltså några exempel på hur sexuellt våld kan utgöra medel för att uppnå politiska mål, i 

detta fall etnisk rensning. Existerar det exempel när sexuellt våld kan ses som målet i sig? Jag har inte, 

vare sig i litteraturen eller i andra källor, funnit något som tyder på det. Möjligheten att utföra sexuellt 
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våld har ofta utgjort belöningar eller lockelser för soldater som deltar i krig och skulle mycket väl 

kunna utgöra en enskild soldats mål med sin medverkan, men dessa belöningar finns troligtvis för att 

få soldater att ställa upp. Utifrån detta synsätt går det att argumentera för att sexuellt våld, även här, är 

ett medel för att uppnå sina målsättningar då det är ett medel till att locka soldater som i förlängningen 

själva är ett medel för att kunna uppnå de politiska målen. Dock kan man fråga sig om det faktum att 

man, exempelvis i antiken, har fört med sig kvinnor och barn som slavar efter konflikter skulle kunna 

utgöra ett politiskt mål. Om behovet av arbetskraft i form av slavar, där ibland sexslavar, var en 

betydande anledning till att konflikten uppstod borde det kunna ses som, åtminstone delvis, ett 

exempel på ett politiskt mål. Om denna anledning har varit drivande för att genomföra krig i historien 

har jag dock tyvärr ej funnit svar på i litteraturen och det förblir på sin höjd en spekulation.  

Förklaringsmodellen som beskriver att sexuellt våld uppkommer uppifrån och ner eller sprids 

underifrån är intressant av flera anledningar. Till att börja med påstår den att militära ledare alltid har 

ansvaret och en möjlighet att motverka sexuellt våld och motsäger de påståenden som säger att 

våldtäkt är en naturlig följeslagare till krig. Näst intill alla aktörer i väpnade konflikter som litteraturen 

beskriver använder sig av sexuellt våld i någon form. Tyder detta på att utbredda våldtäkter är något 

som är omöjligt att begränsa eller motverka i krig eller speglar detta snarare en vinkling i litteraturen 

och där med en onyanserad bild av ämnet? Om det, som förklaringsmodellen säger, är ledaren eller 

den hierarkiska strukturen som styr om detta sker eller ej är dock bristfälligt motiverat med källor eller 

hänvisningar till historiska exempel på detta. Dock är det en viktig ståndpunkt att diskutera och en 

viktig aspekt av att beskriva den strategiska och taktiska påverkan som sexuellt våld har på en 

konflikt. Den andra modellen, att idéerna sprids underifrån, gör det hela mycket intressant. Tanken om 

att trupper på lägre nivå själva kan identifiera sexuellt våld som taktik och implementera den ger oss 

en ny infallsvinkel. Det är då nödvändigtvis inte befälhavare på olika nivåer som styr strategi och 

taktik utan den påverkas också underifrån och skulle på det sättet kunna beskrivas som både ett 

strategiskt och taktiskt problem då befälhavare måste motverka, stödja eller ignorera det faktum att det 

förekommer. Alla tre förhållningssätten borde kunna få konsekvenser på taktisk, strategisk och politisk 

nivå, exempelvis på liknande sätt som våldtäkten av den japanska skolflickan på Okinawa fick 

omfattande konsekvenser.  

Hur kan man då se på de exempel på sexuellt slaveri som exempelvis japanerna gjorde sig skyldiga till 

under andra världskriget? Är detta ett exempel på taktik eller strategi? Detta sexuella slaveri förekom, 

trots att brott som våldtäkt var förbjudna enligt de egna lagarna, i stor skala under kriget. Innebär det 

att de japanska befälhavarna var ovetandes om att det föregick? Det är en fråga som jag inte kan 

förklara utifrån litteraturen men min förmodan, utifrån mina fynd i litteraturen, är att det åtminstone 

indirekt taktar mot taktik. Två av anledningarna till att det japanska systemet med tröstkvinnor 

infördes var att motverka förekomsten av våldtäkter och att minska spridningen av könssjukdomar. 

Detta är ett intressant ämne och dessa anledningar förekommer också som förklaringar till varför 

många militärmakter sett sig nödgade att reglera prostitution under militär kontroll. Exempel på detta 

kan man bland annat finna i uppsatsen från amerikanska inbördeskriget, hos flera aktörer under första 

och andra världskriget och i anslutning till amerikanska militärbaser i Asien.  Enligt litteraturen 

förekommer få belägg för att prostitution skulle motverka våldtäkt. Snarare påstås det japanska 
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sexuella slaveriet fått till följd att soldaterna fick en osympatisk inställning till kvinnor och snarare 

skulle detta lett till att fler våldtäkter begicks. Om vi kopplar även detta till definitionen av strategi 

som konsten att fördela och sätta in militära medel för att uppnå politiska mål så kan man 

argumentera för att kontrollerad prostitution, oavsett om den är tvingad eller ej, och sexuellt slaveri 

utgör strategiska och taktiska aspekter av krig. Jag vill hävda att det handlar om hur resurser fördelas 

för att soldater skall kunna strida och i förlängningen uppnå politiska mål. Detta är ett exempel på när 

sexuellt våld enligt mitt sett att se det på har en indirekt koppling till strategibegreppet. Om sexuellt 

överförbara sjukdomar utgör ett problem som påverkar soldaters stridsvärde, eller om våldtäkter anses 

vara kontraproduktiva för krigföringen och prostitution ses som en lösning på detta så är det ett tydligt 

exempel på hur resurser fördelas för att lösa ett problem. Om detta inte är verksamhet som är 

sanktionerad på hög nivå så borde det ändå kunna betraktas som taktik om ledare på lägre nivå 

identifierar detta som något viktigt. Speciellt om det handlar om prostitution kontrollerad av militären 

eller om sjukstugor där soldater undersöks för könssjukdomar upprättas. Att sexuellt slaveri, 

exempelvis i Kongo, som sker genom tvingade giftermål etcetera borde också kunna utgöra en taktisk 

aspekt då det, åtminstone till del, fungerar som en belöning för kombattanterna och då utgör en metod 

för att locka soldater till sig.  

Man måste vara tydlig med att litteraturen till stor del beskriver sexuellt våld, inte bara som en 

medveten taktik eller strategi utan som ett stort problem som i stort grundar sig i sociala normer och 

genusföreställningar runt om i världen. Då sexuellt våld förekommer över hela världen även i fred så 

är det inte rimligt att betrakta det som uteslutande kopplat till strategi. Dock uppstår en intressant 

tanke när man reflekterar över något som framkommer tydligt. Det sexuella våldet ser olika ut 

beroende på kulturella aspekter och är föränderlig över tiden. Vad är anledningen till detta? Min 

uppfattning är att det är en fråga som är alldeles för stor för att rymmas inom ramen för detta arbete. 

Vad som dock ryms inom denna ram och är högst relevant för min frågeställning är vad som styr 

vilken utformning det strategiska sexuella våldet får i en konflikt. Kan man koppla detta till de sex 

faktorerna som påverkar hur en strategi uppkommer? Sex stycken faktorer har påståtts påverka vilken 

utformning Strategi får i olika länder. (Se punkten 2.1.2.) Är dessa faktorer lämpliga också för att 

analysera sexuellt våld inom ramen för strategi? 

Låt oss börja med att se på ideologiska faktorer. Man kan argumentera för att strategiskt sexuellt våld 

har en tydlig koppling till ideologiska faktorer. Ett exempel är folkmordet i Rwanda där en etnisk 

grupp målades upp som ett hot mot den egna etniska gruppen. Kvinnorna fick en framskjuten del i 

propagandan och beskrevs även de som ett hot. Den sexualiserade propagandan fick troligtvis stor 

påverkan på hur det sexuella våldet sedan förekom. Inga tydliga exempel på att någon sida i en 

konflikt medvetet undviker att använda sexuellt våld har hittats i litteraturen. Detta kan tyda på en viss 

vinkling av litteraturen. Ett omvänt förhållande borde kunna existera, där en part i en konflikt inte 

använder sexuellt våld av ideologiska anledningar. Det vill säga att de identifierar sexuellt våld som 

något som inte är gynnsamt för deras strategi. 

När det kommer till det politiska systemet har jag inte funnit något som egentligen tyder på att sexuellt 

våld påverkas av detta, förutom den uppenbara kopplingen mellan ideologi och politik. Ingen av 
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böckerna lyfter fram skillnader grundat på konfliktens utformning, exempelvis om det finns några 

genomgripande tendenser i irreguljära eller reguljära konflikter etcetera. Flera av böckerna belyser 

skillnader och samband mellan krig och fred men på grund av avgränsningarna i arbetet har detta inte 

ägnats någon större uppmärksamhet.  

Ekonomiska faktorer borde gå att koppla till exempelvis våldtäkt och sexuellt slaveri som belöning till 

kombattanter. Då detta används för att belöna soldaterna skulle man kunna argumentera för att detta 

till del är kopplat till hur man finansierar ett krig.  Det skulle också kunna påstås att ekonomisk 

utsatthet och svält, som driver kvinnor in i prostitution, har viss påverkan i den bemärkelse att 

prostitution åtminstone har en indirekt påverkan på strategin, som jag argumenterat för innan. 

Befälhavare verkar ha beordrat, godkänt eller ignorerat förekomsten av sexuellt våld av flera 

anledningar, bland annat för att få soldater att ställa upp, belöna soldater eller för att inte sänka 

moralen bland trupperna. Prostitution och sexuellt slaveri har dessutom många gånger kontrollerats av 

militären för att minska risken för spridning av sexuellt överförbara sjukdomar. Det går att 

argumentera för att detta har en koppling till den grundläggande förmågan uthållighet. Genom att ta 

kontrollen över soldaternas utlopp för sexuella behov strävar man efter att minska risken att det leder 

till oönskade konsekvenser som påverkar stridsvärdet negativt.  

Litteraturen visar att uppkomsten av sexuellt våld till stor del grundar sig i utformningen av kultur, och 

sociala normer. Att djuploda i frågor om kultur och sociala normer är inte rimligt inom ramen för 

denna uppsats. Därför är det svårt att dra några väl överlagda slutsatser om detta. Man skulle kunna 

tänka sig att det, åtminstone till del, skulle kunna kopplas till geografiska, ideologiska och politiska 

faktorer. Detta blir dock på sin höjd endast en spekulation. 

Att litteraturen visar att sexuellt våld förekommer frekvent inom västerländska krigsmakter, så som 

den amerikanska, är anmärkningsvärt. Exemplen bör inte tolkas som en indikation på att amerikanska 

soldater är värre än andra, men att den amerikanska militären som har ett rykte om sig att vara 

professionella och disciplinerade och dessutom står för ”västerländska värden” som demokrati och lika 

rättigheter, kan begå handlingar av sexuellt våld, visar på hur utbrett och svårhanterligt problemet 

faktiskt är.
213

  

Sexuellt våld som strategi är ett fenomen som till stor del är svårt att analysera. Sexuellt våld är, som 

uppsatsen tydligt visat, ett fenomen som förekommer så frekvent i krig att det med rätta kan beskrivas 

som en vanligt förekommande del av krig. Ändå tyder det faktum att det först på senare år belysts som 

strategi på att det länge betraktats som särskilt från kriget. Ytterst få av författarna till böcker jag har 

granskat är militärer eller har en uttalad krigsvetenskaplig inriktning. Kan anledningen till att sexuellt 

våld så pass sent identifierats som strategi i krig tyda på att detta tidigare inte setts som ett 

krigsvetenskapligt ämne? Jag gör inga ansatser att presentera statistik eller motsvarande på hur stora 

delar av forskarna inom forskningsområden som knyter an till sexuellt våld, men det leder till en 

intressant reflektion. I uppsatsen har jag redogjort för flera tolkningar på hur strategi och sexuellt våld 

kan kopplas samman. Om detta stämmer, och min hypotes om att krigsvetenskapliga studier är 
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underrepresenterade i forskningen om sexuellt våld är riktig, så kan man argumentera för att detta är 

ett forskningsområde som bör ägnas mer uppmärksamhet. Detta kan vara ett ämne värt att undersöka i 

framtida forskningsarbeten.  

Då sexuellt våld förekommer i stor utsträckning och får stora konsekvenser på individer och samhällen 

samt verkar vara sammanlänkat med strategi bör det vara något som är intressant att belysa ur ett 

folkrättsligt, humanitärt och krigsvetenskapligt perspektiv. Om det ska kunna bekämpas behövs en 

förståelse för fenomenet i dess rätta kontext. Jag vill återknyta till liknelsen i början av analysen där 

studierna av krig liknades vid månen. Att likna forskningen om sexuellt våld med den mörka sidan av 

månen ger en intressant bild av vad det handlar om. Sexuellt våld är en del av kriget, det är tydligt. 

Dock verkar lite fokus legat på denna aspekt av kriget i relation till den fokus som kretsat kring strider 

och politik etcetera. Trots att den mörka sidan ej ägnats lika mycket uppmärksamhet som den ljusa är 

den fortfarande en obestridlig del av helheten. Sexuellt våld är inte ett marginaliserat fenomen som 

förekommer i anslutning till krig. Sexuellt våld är en del av kriget. 

5. Diskussion 
Genom analys av litteraturen har flera samband, både direkta och indirekta, mellan sexuellt våld, 

strategi och taktik funnits. Jag har inte för avsikt att redogöra för alla resonemang som tyder på detta 

här. Detta för att undvika att detta kapitel endast blir en sammanfattning eller upprepning av tidigare 

kapitel. För att ta del av de reflektioner och slutsatser som dragits hänvisas läsaren till kapitel 4.  

Litteraturen visar att sexuellt våld är en obestridlig del av krig men ändå har det dröjt lång tid innan 

detta kopplats samman med taktik och strategi. Den största slutsatsen jag kan dra är att det behövs mer 

forskning, med krigsvetenskapliga ansatser, på ämnet.  

Att litteraturen uppvisade ett samband mellan sexuellt våld, taktik och strategi var minst sagt väntat då 

det av organisationer som FN identifierats som just det. Dock är det anmärkningsvärt att litteraturen i 

mycket liten utsträckning uttryckligen förklarade sambandet mellan sexuellt våld, strategi och taktik 

annat än då det berörde användandet av sexuellt våld som en integrerad del av en strategi om etnisk 

rensning.  Tolkningarna som framkommer i uppsatsen har kommit till genom att begrepp jämförts, 

lagts ihop och tolkats utifrån ett militärstrategiskt synsätt. Även om litteraturen oftast inte uttryckligen 

beskriver olika fenomen som kopplade till strategi kan man, genom att jämföra fenomenen med 

taktiska och strategiska begrepp finna samband. De slutsatser och tolkningar som arbetet resulterat i 

kan dock anses som undermåligt motiverade. Att försöka formulera exempelvis teorier utifrån dessa 

tolkningar bedömer jag som svårt. Jag anser dock att ett flertal väl underbyggda hypoteser som skulle 

kunna ligga till grund för vidare forskning kan formuleras. Uppsatsen kan ses som ett steg mot 

förståelse och en problematisering av ämnet. Fortsatt och mer ingående forskning på ämnet behövs 

innan slutsatser och tolkningar i uppsatsen kan tillskrivas någon större tyngd. Denna uppsats har aldrig 

utgetts för att leda fram till en teori om sexuellt våld som strategi utan ansatsen har hela tiden varit att 

utröna hur man, utifrån den granskade litteraturen, kan beskriva sexuellt våld som ett taktisk och 

strategisk begrepp. Det anser jag att uppsatsen har gjort. 
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