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Abstract 

Våldtäkt har alltid förekommit i krig och konfliktsituationer men det är först 
sedan kriget i Bosnien-Hercegovina som våldtäkt i krig har fått allmän 
uppmärksamhet. Den här uppsatsen avser att genom poststrukturalistisk och 
postmodern feministisk teori hjälpa till att förstå varför kvinnor våldtogs 
systematiskt under kriget 1992-1995 i Bosnien-Hercegovina. Fallstudien har 
utförts genom en analys av tidigare forskning kring ämnet utifrån ovan nämnda 
teorier. Genom att titta på de konstruerade manliga och kvinnliga identiteterna i 
fredstid i Bosnien-Hercegovina har en bättre förståelse fåtts för användningen av 
dessa konstruktioner i krig och därmed även en förklaringsmodell till varför man 
våldtog kvinnor under kriget. Resultatet av analysen visar sammanfattningsvis att 
våldtäkt av kvinnor i kriget i Bosnien-Hercegovina användes som vapen mot 
mannen lika mycket som kvinnan, mot maskuliniteten som mot femininiteten och 
även mot nationen, genom attack mot de konstruerade genusidentiteterna.  
 

Nyckelord: Bosnien-Hercegovina, femininitet, feministisk teori, maskulinitet, 
nationalism, poststrukturalistisk, postmodern, våldtäkt  
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Förklaring: 
 

Beteckningen för befolkningen av Bosnien-Hercegovina är bosnier. Dessa kan 
sedan även delas upp i, till största delen, tre olika etniciteter: bošnjaker, 
bosnieserber och bosnienkroater. Bošnjaker är beteckning på invånarna i 
Bosnien-Hercegovina vars religiösa tro till största del är islam. Bosnienserber är 
beteckning på invånarna i Bosnien-Hercegovina vars religiösa tro till största del är 
kristen-ortodox. Bosnienkroater är beteckning på invånarna i Bosnien-
Hercigovina var religiösa tro är till största del är katolicismen. Vidare finns bla 
judar, zigienare, ateister m fl. Det är dessa beteckningar jag tänker använda mig 
utav i denna uppsats.   
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1 Inledning 

Foča är en stad i sydöstra Bosnien-Hercegovina, på gränsen till Montenegro i 
närheten av floden Drinas mynning. En gammal medeltida stad känd för sin unika 
orientaliska arkitektur med några av Europas vackraste moskéer från 1400-talet. I 
början av 90-talet beräknade man Fočas invånarantal till ungefär 40 000 varav lite 
över hälften var bošnjaker, lite mindre än hälften bosnienserber och resten av 
annan etnicitet. När Human Rights Watch 1998 skrev sin rapport A closed, dark 
place räknade internationella bevakare i området att invånarantalet sjunkit till ca 
28 000. Den icke-bosnienserbiska befolkningen hade också minskat till lite 
mindre än hundra personer, jämfört med över 20 000 innan kriget.  

Idag är Foča känd för de bestialiska krigsbrotten som utfördes mot mestadels 
den bošnjakiska befolkningen mellan 1992 och 1995. Här mördade, torterade och 
våldtog bosnienserbisk, serbisk och montenegrisk militär kvinnor, män och barn 
(jmf Mertus 2004, s.123). Våldtäktsläger slogs upp över hela staden i kända 
allmänna områden som caféer och sportarenor där man systematiskt våldtog 
kvinnor i överlägsen majoritet (Cartner 1998). Den text som följer är ett utdrag ur 
Human Rights Watch ovan nämnda rapport om våldtäkter mot kvinnor i Foča. 
Händelserna i Foča har bidragit som inspiration till denna uppsats och bidragit till 
min egen insikt om hur viktigt detta ämne är att skriva och läsa om. Den text som 
följer behandlar vittnesmål från kvinnor på diverse flyktingförläggningar i världen 
men som alla suttit instängda på sportarenan ”Partizan” i Foča: 

   
”Flera av dessa kvinnor rapporterade att de hade blivit våldtagna över hundra gånger under 

deras fångenskap. […] Även om kvinnor ibland våldtogs inför de andra i arenan, togs de även 

rutinmässigt ut ur arenan för att gruppvåldtas, ofta i övergivna hus eller lägenheter i närheten. 

En kvinna som gömde sig i en lägenhet nära arenan berättar att hon såg samma soldater föra 

bort kvinnor från arenan varje dag. Hon uppskattade att det rörde sig om femtio soldater som 

var inblandade i de dagliga våldtäkterna av fångarna […] En kvinna på en flyktingförläggning 

i Turkiet berättar om fyra tonårsflickor som aldrig återvände efter att de blivit tagna från 

Partizan en natt: ’När de för bort en, kan de döda en, så när man blir våldtagen är man glad, 

man lever i alla fall.’ ”(Cartner 1998).  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Våldtäkt i krig har en lika lång historia som företeelsen krig i sig, men det är 
först på sistone som det har uppmärksammats som brott mot mänskligheten. 
Våldtäkt sågs tidigare endast som en oundviklig biprodukt av krig och det fanns 
(till stor del fortfarande) en tyst acceptans bland militära och politiska ledare av 
sådana här brott. Man såg på våldtäkt och sexuellt våld som ”rättvis belöning” av 
män och till och med som en ”oundviklig skövling” (Farwell 2004, s.389). 
Våldtäkt i krig blev en negativ men ändock oundviklig och accepterad konsekvens 
av att skicka män ut i krig (Regan, Dorothy 1994).  

Krigen på Balkan mellan 1991 och 1999 bar många aspekter av så kallade 
”smutsiga krig”1 där fysisk och psykologisk terrorism mot civilbefolkningen 
betonasdes och krigskonventioner och lagar inte respekterades. Det sexualiserade 
våldet användes i hög grad mot civilbefolkningen och blev en klar och tydlig 
krigsstrategi i syfte av etnisk rensning (Kesic, 2000, s. 23-24, Farwell 2004, s.390, 
393-395). Våldtäkt har länge varit en direkt planerad del av den moderna 
krigsföringen. I kriget i Bosnien-Hercegovina tog dock detta en ny dimension då 
man massinrättade våldtäktsläger runt om i landet där man systematiskt våldtog 
kvinnor (och även män) som ett budskap till den andra etniska folkgruppen om 
deras oförmögenhet att kontrollera sin egen reproduktion och därigenom garantera 
gruppens ”renhet”. Våldtäkterna var inte enbart menade som en attack mot 
kvinnorna utan även som en nedvärdering av männen som inte klarade av att ta 
hand om den egna gruppen (Lindholm Schulz 2002, s. 42, Farwell 2004, s. 394-
395, jmf Oljujic 1998, s. 44-45).   

Denna uppsats syftar till att lyfta fram en förklaringsmodell av våldtäkt av 
kvinnor under kriget i Bosnien-Hercegovina. Detta görs genom en fallstudie av 
det sexualiserade våldet mot kvinnor i kriget med hjälp av poststrukturalistisk och 
postmodern feministisk teori som analysmodell. Jag anser det vara viktigt att inte 
enbart förklara våldtäkt i krig som en naturlig bieffekt utan att binda det till den 
genusstruktur som finns i den bosniska sociokulturella kontexten. Jag menar att då 
två aktörer med samma sociala struktur, eller med god kunskap om varandras 
sociala struktur, krigar kan våldtäkt användas som ett effektivt medel för att inte 
enbart skada kvinnan utan främst för att skada och förnedra mannen och nationen.  

Därmed lyder uppsatsens frågeställning: 
Hur kan man förstå systematisk våldtäkt av kvinnor under kriget i Bosnien-

Hercegovina utifrån poststrukturalistisk och postmodern feministisk teori? 

Valet av Bosnien-Hercegovina som fallstudie gjordes på grund av att 
konflikten ligger väldigt nära till hands att analysera. Det finns mycket tillgängligt 
material och det ligger väldigt nära i tiden. Tidsaspekten, men även den 
geografiska aspekten, underlättar en analys då jag som författare har en 
förförståelse av de samhälliga och sociala strukturer som präglar fallet. Dessutom 
har jag en personlig anknytning till Bosnien-Hercegovina eftersom jag själv 
kommer därifrån. Jag är medveten om att detta kan vara både positivt och 

                                                 
1 Termen kommer ursprungligen från Latin Amerika. 
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negativt, positivt på grund av mina språkkunskaper och kunskaper om landets 
historia och samhälliga strukturer, negativt på grund av en känslomässig 
anknytning som kan innebära en möjlig omedveten partiskhet i den dåvarande 
konflikten på grund av min egna etniska tillhörighet. 

 
 

1.2 Disposition 

I de avsnitt som följer tänker jag först och främst gå igenom teori och metod 
mer omfattande. Poststrukturalistisk och postmodern feministisk teori behandlas 
och förklaras noggrant som den analysmodell jag tänker använda mig utav. 
Därefter presenteras en relativt kortfattad bakgrund av våldtäkt i krig, Bosnien-
Hercegovinas historia och kriget på 90-talet samt våldtäkt under kriget i Bosnien-
Hercegovina. Sedan följer en analys av våldtäkt under kriget i Bosnien-
Hercegovina utifrån poststrukturalistiska och postmoderna feministiska idéer. 
Kapitlet kommer att inledas kort med en analys av genusförhållanden i landet i 
fredstid för att skapa större förståelse för användandet av våldtäkt under kriget. 
Därefter följer en slutsatts/sammanfattning av uppsatsen.  
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2 Teori och Metod 

Jag har valt att i denna uppsats analysera våldtäkt av kvinnor under kriget i 
Bosnien-Hercegovina utifrån poststrukturalistisk och postmodern feministisk 
teori. Därigenom ämnar jag göra en teorikonsumerande fallstudie där fallet/ämnet 
står i fokus och teorin/analysmodellen är på plats redan från början (Esaiasson m 
fl 2004, s.97). Poststrukturalismen och postmodernismen vilar på en hermeneutisk 
grund vilket innebär att den kunskap vi har om verkligheten varken är en direkt 
eller objektiv återspegling av den (Gustavsson & Tallberg 2006, s.126).  

I följande avsnitt tänker jag noggrant gå igenom feminismens, specifikt 
poststrukturalistiska och postmoderna feminismens, teoretiska grund. Jag anser 
detta vara viktigt eftersom min analys grundas på feminismens, specifikt 
poststrukturalistiska och postmoderna feminismens grundantaganden.  
 

2.1 Teori 

Feminismen har inte växt ur den sociala vetenskapen utan har sitt ursprung 
utanför den akademiska sfären som en ideologi av en kritisk och missanpassad 
social rörelse. Dens infiltrering in i den sociala och politiska vetenskapen har varit 
partiell och selektiv. Fortfarande idag finns det en märkbar klyfta mellan 
feminismen utanför och inom akademin (Randall, 2002, s.109). Feminismen 
täcker en stor mångfald av övertygelser, praxis och politiska åsikter som 
sammanfaller och interagerar med andra övertygelser, praxis och politiska åsikter. 
Detta gör det svårt att generalisera om feminismen som enhetlig strömning efter-
som det alltid kommer att finnas inriktningar som inte passar in i, eller inte vill 
passa in i, ramen för generaliseringen (Ramazanoglu, Holland 2002, s.5).  

Inom feminismen brukar det talas om första och andra vågens feminister. Den 
första vågen hade sitt ursprung i 1800-1900-talets kamp om kvinnors juridiska 
och mänskliga rättigheter. Andra vågens feminister har sitt ursprung i 1970-talet 
då feminismens politiska agenda förändrades avsevärt (Jindy Pettman 2001, 
s.673). I beskrivningen av andra vågens feminism väljer man att kategorisera den i 
tre löst sammansatta ursprungliga grupper, vilka är: liberal feminism, 
marxistisk/socialistisk feminism och radikal feminism. Nyare översikter har dess-
utom lagt till postmodern och poststrukturalistisk feminism med flera andra 
kategorier. Dessa kategoriseringar är viktiga i förståelsen av hur olika feministiska 
forskare positionerar sig i förhållande till varandra. Det varierar däremot ständigt 
vad man väljer att belysa då man ställer de olika kategorierna mot varandra, d v s 
om det är skillnaderna eller de gemensamma dragen som får uppmärksamhet 
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(Freedman 2003, s.13). Självklart ger inte dessa kategoriseringar rättvisa åt 
feminismens kulturitet.  Dessa försök att generalisera försvåras ytterligare av den 
globala aspekten och skillnaderna mellan olika länder men även inom feminismen 
och de olika kategorierna i sig (Jindy Pettman, 2001, s.673).  Skiljelinjen går inte 
enkelt och exakt mellan de olika feministiska kategoriseringarna utan det 
förekommer fundamentala splittringar på olika analysnivåer. Främst gäller detta i 
diskussioner kring hur man tacklas med att definiera ”kvinnor” och om det är 
jämlikhet eller skillnad som hamnar i fokus i förhållande till män. Ann Snitow 
väljer att beskriva denna spänning som en skillnad mellan ”minimerare” och 
”maximerare” (ur Freedman 2003, s.21). Ska man tilldela alla kvinnor en social, 
kollektiv identitet som utgör grunden för kampen och på det sätt maximera 
skillnaderna genom att återerövra kategorin ”kvinnor” och på det sätt förstärka 
kvinnors position? Eller bör man sträva efter att minimera skillnaderna mellan 
män och kvinnor för att kunna kräva lika rättigheter? Den risk som möts är att 
man genom att förstärka den ”kvinnliga identiteten” endast, om än i andra former, 
återskapar den definition av kvinnor som bygger på skillnader i samhället som så 
länge hållit kvinnor underordnade (Freedman 2003, s.21-23).  

 

2.1.1 Poststrukturalistisk och postmodern feministisk teori 

Som jag tagit upp ovan handlar de senaste diskussionerna inom feminismen om 
hur begreppet kvinna ska eller bör definieras. Med andra ord är det en diskussion 
om essentialism, tron om en feminin essens som existerar över och bortom de 
sociala och kulturella konstruktionerna. Det är kritik främst från svarta feminister 
och feminister från tredje världen som har fått vita feminister att omvärdera sina 
generaliserade teorier om kvinnors gemensamma förtryck och erkänna skillnader 
bland kvinnor som grupp. Problem som uppkommer då man erkänner dessa 
skillnader är hur man ska se på och hantera dessa olika former av förtryck så som; 
klass, sexuell läggning, ålder, förmåga, religion m.m. Somliga menar att detta 
problem undergräver hela det feministiska projektet. Det gör det omöjligt att hitta 
en universell teori/definition som går att tillämpa på alla kvinnor utan att falla 
tillbaka på essentiella föreställningar om vad det innebär att vara kvinna. På detta 
sätt är den feministiska ideologin dömd på förhand (Freedman 2003, s.126).  

En potentiell lösning på dilemmat vad gäller skillnad och essentialism 
kommer från poststrukturalismen och postmodernismen. För att försöka komma 
bort från problemen kring de två nyckelbegreppen; likhet och skillnad, som utgör 
dilemmat inom feminismen och kritiken av essentialism inom feministiskt 
tänkande, har poststrukturalistiska och postmoderna feminister valt att ta itu med 
problemet ”skillnad” och närma sig kvinnors erfarenheter och identiteter. Man har 
valt att avvisa föreställningen om en kvinnlig identitet och ser istället till 
skillnaderna inte bara mellan män och kvinnor eller mellan kvinnor själva utan 
skillnader inom det grundläggande för det kvinnliga subjektet, skillnader ”inom 
kvinnan”. 
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Poststrukturalistiska och postmoderna feminister diskuteras ofta tillsammans 
som en enda grupp av teorier, som om de båda var utbytbara. Men dessa två är 
som vilka andra kategorier som helst inom feminismen och täcker en rad skilda 
teoretiska positioner. Däremot kan det vara väldigt svårt att dra en gräns mellan de 
två. Kategorierna präglas dessutom båda av väldigt många gemensamma 
beröringspunkter, ursprung och metoder. Därför väljer forskare ofta att analysera 
de två feministerna som en och samma teori (Freedman 2003, s.129). Jag tänker 
använda mig av båda teorier tillsammans eftersom de analysmodeller som jag 
ämnar använda mig av har gemensamma beröringspunkter. Samtidigt som det 
finns forskare som menar att de båda begreppen kan klumpas ihop så finns det 
fortfarande de som är emot det. Judith Butler argumenterar mot tendenserna att 
sammanfläta de bägge och en alltför homogen användning av de båda termerna 
(ur Freedman 2003, s.130). Dilemmat handlar om definitionen av postmodernism 
respektive poststrukturalism, att definiera poststrukturalism tycks enligt vissa vara 
mycket lättare än att definiera postmodernism för att det förra kan vara kopplat till 
ett något mer begränsat verksamhetsfält än det andra. På det sättet blir 
poststrukturalism som en undergrupp till postmodernism eller i alla fall ett 
betraktelsesätt som liknar postmodernismen men ändå går att särskilja. Steve 
Smith och Patricia Owens beskriver de postmoderna feministiska teorierna som en 
utveckling av de poststrukturalistiska (Owens & Smith 2001, s.282). Då 
likheterna mellan de två olika feministiska kategorierna är mycket enklare att 
definiera än olikheterna är det lämpligt att som forskare behandla de två 
tillsammans (Freedman 2003, s.130-131). I de avseenden som jag tänker använda 
mig av, och de analysverktyg, finner jag det lämpligt att tala om och referera till 
både poststrukturalismen och postmodernismen då dessa två överensstämmer på 
de punkter relevanta för mig. Därmed väljer jag att göra så som Jane Freedman 
och behansla de två kategorierna tillsammans.  

Den poststrukturalistiska och den postmoderna feminismen är hängiven 
principen om skillnad och förskjutning och fastställer aldrig betydelser en gång 
för alla. Kvinnligheten och manligheten är ständigt omvandlande begrepp och 
subjektiviteten, som andra diskurser försöker fixera, är ständigt föremål för 
uppsplittring. Postmoderna och poststrukturalistiska feminister förutsätter alltså 
att kvinnlighet och manlighet inte har några fasta betydelser överhuvudtaget. Som 
tre betydelsefulla franska ”tänkare”, Derrida, Lacan och Foucault - alla 
poststrukturalister, menade: kön och genus är konstruerat och det är viktigt att 
dekonstruera de processer genom vilka vissa egenskaper kom att fastställas som 
manliga och kvinnliga (Alcoff 1989, s. 305-308; jmf även Owens & Smith 2001, 
s. 282-283 och Freedman 2003, s. 132-133). Dessa tre författare, alla även kallade 
post-humanister och post-essentiallister tog denna dekonstruktion till en annan 
nivå. De menade alla att subjektet inte är en källa av självständig medvetenhet 
överhuvudtaget. Subjektet har ingen essentiell identitet eller en autentisk kärna. Så 
på ett sätt finns det inget förtryck ur den humanistiska synvinkeln eftersom det 
inte finns en essentiell kärna som är naturlig för oss att förtrycka (Alcoff 1989, s. 
305). 
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Den poststrukturalistiska feministiska teorin syftar alltså till att analysera 
identiteten väldigt noggrant. Hur blir vi kvinnor respektive män och hur 
konstrueras femininitet respektive maskulinitet (Kegan Gardiner 2002, s.9)?  

Poststrukturalismens och postmodernismens huvudsakliga kritik mot andra 
feministiska teorier är att deras såkallade lösning på problemet med den sexistiska 
maktens förtryck i själva verket bara hjälper till att cementera de mekanismer som 
föder förtrycket.  Detta genom att återkonstruera subjektet som påtvingar individ-
en en redan i för väg fast identitet. En kvinna binds till föreställningen om hennes 
identitet som kvinna även om denna är skapad av feminismen och detta anser man 
inte är en lösning på sexismen.  Kategorin ”kvinna” är endast en konstruerad 
identitet som måste upplösas för att vi ska kunna uppnå ett jämlikt samhälle 
(Alcoff 1989, s.305, 307; jmf även Yuval-Davis 1997, s.8-10). Post-
strukturalisterna tror alltså att alla subjektiva identiteter är konstruerade och därför 
även det biologiska könet liksom genus. Då förtrycket upphör kommer kvinnor 
och män att elimineras som distinkta människogrupper och först då kommer 
individuella subjekt kunna formas bortom könskategorierna (jmf Freedman 2003, 
s. 30-31).  Som Foucault och Derrida säger; vi människor har väldigt lite att säga 
till om de vi är. Vi som människor, vårt biologiska kön och vår konstruerade 
identitet är överkonstruerat av den sociala diskursen och den kulturella praktiken 
(Alcoff 1989, s. 306; jmf även Yuval-Davis 1997, s. 8-10).  

Nira Yuval-Davis, en poststrukturalist inom den feministiska diskursen, tar i 
sin bok Gender and Nation konstruerandet av identiteter till en ny dimension gen-
om om att kombinera genus och nation. Hon menar att för att kunna förstå kons-
truktionen av genus- och nationsidentiteter måste man förstå hur de båda är 
integrerade och konstruerade av varandra. Interagerandet mellan genus och nation 
konstruerar både individers subjektivitet och sociala liv men även staters och na-
tioners sociala och politiska identitet och handlande (Yuval-Davis 1997, s. 21-22).  

Sammanfattningsvis menar poststrukturalistiska och postmoderna feminister 
att både maskulinitet och femininitet är konstruerade begrepp liksom man och 
kvinna är konstruerade subjekt och i förväg tilldelade identiteter. Det biologiska 
könet är konstruerat precis som genusidentiteterna. Judith Butler skriver att då 
genus börjar ses som konstruerat av kulturen på samma sätt som man nu ser könet 
konstruerat av biologin kommer kulturen och inte biologin att bli ”ödet”. Därmed 
menar även Foucalt och Laqueur att själva behovet av att dela upp mänskligheten 
i olika kön är historiskt och därmed kulturellt (ur Yuval-Davis 1997, s.8-9).  

Både genus och kön är delar ur identitetskonstruktions diskursen men de båda 
med olika baktankar. (Yuval-Davis 1997, s.9). Dessa identiteter formar vår värld 
och präglar allt från individers identitet till nationers och staters. Både genus och 
kön är konstruerat, om inte vår uppfattning om en kvinnas kön och dess utseende 
fanns skulle det inte vara en kvinnans kön utan kunde lika gärna ha varit en mans.  

 

2.1.2 Analysverktyg 
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De analysverktyg som jag tänker använda mig av från den 
poststrukturalistiska och postmoderna feministiska teorin är följande: 

Min huvudsakliga analys av systematisk våldtäkt av kvinnor i kriget i 
Bosnien-Hercegovina kommer att byggas runt konstruerandet av identitet. Som 
jag tidigare nämnt kretsar den poststrukturalistiska och postmoderna feministiska 
teorierna krig konstruktionen av identiteter så som kvinna och man. Jag kommer 
således att titta på hur man konstruerat dessa identiteter av maskulinitet respektive 
femininitet i Bosnien-Hercegovina och hur dessa kan ha använts i kriget. Jag 
kommer likvärdigt att lyfta fram skapandet av maskulinitet och femininitet vilket 
är något som inte ofta görs eller har gjorts inom feminismen men som de 
poststrukturalistiska feministerna menar är viktigt. De båda interagerar med 
varandra och för att förstå vad det är för strukturer som ligger bakom att en kvinna 
kan våldtas anser jag att man måste förstå vad det är för strukturer som ligger 
bakom att en man kan våldta. Jag kommer dessutom att använda mig av 
konstruktionen av nationens identitet, som Yuval-Davis speciellt tar upp, i min 
analys och hur denna kan hjälpa att förstå systematisk våldtäkt av kvinnor i kriget.  

Slutligen tänker jag även titta på systematisk våldtäkt av kvinnor i krig utifrån 
de konstruerade biologiska identiteter som appliceras på kvinnor och män.   

 
 

2.2 Metod 

Jag tänker göra en teorikonsumerande studie där fallet Bosnien-Hercegovina 
analyseras genom den poststrukturalistiska och den postmoderna feministiska 
teorin. Jag anser att en fallstudie i detta fall ger möjlighet för en djupare analys 
och granskning av systematisk våldtäkt mot kvinnor, i detta fall under kriget 
1992-1995 i Bosnien-Hercegovina. Jag tänker använda mig utav kvalitativ 
textanalys genom vilken jag ämnar undersöka mitt material, alltså genom en 
renodlad litteraturstudie. Detta syftar till att ta fram det väsentliga innehållet 
genom en noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext den ingår i. 
Man ska plocka fram helheten i texten och även söka efter den underliggande 
meningen. Metoden är väldigt vanlig inom statsvetenskapen och används praktiskt 
taget av alla som knyter an till tidigare forskning i sina studier (Esaiasson m fl, 
2004, s. 233).  

De kvalitativa metoderna används främst vid fallstudier varvid man ser 
mycket ingående på ett enda fall. Den här typen av forskningsmetod har ett 
relativt stort tillämpningsområde och kan i vissa fall användas i generaliserande 
syfte. De kvalitativa forskningsmetoderna hamnar främst under den hermeneut-
iska vetenskapsteorin. Hermeneutiken avvisar idén om kausalitet i samhällsveten-
skapen och menar att sociala fenomen är sammanlänkade i en kultur helhet. Det 
går således inte att särskilja vilket fenomen som påverkar ett annat, eftersom 
påverkan sker i alla riktningar (Lundquist 1993, s. 41-42, 105). Min frågeställning 
handlar till stor grad om att förstå förekomsten av våldtäkt i krig och 
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hermeneutikens grunduppgift är att försöka skapa förståelse, att finna en mening 
eller betydelse hos sociala fenomenen (Lundquist 1993, s.42-43).  

Det material som jag har samlat ihop har jag främst delat upp i tre delar. Den 
första är material som vi tidigare använt i metodkurser, den andra är material som 
beskriver feministiska teorier och den tredje allmänt vetenskapligt och politiskt 
material om våldtäkt i krig och i synnerhet Bosnien-Hercegovina. Då allt material 
jag använder mig utav är andrahandskällor är det viktigt att vara källkritisk. För 
att få en ökad reliabilitet och validitet i min forskning har jag därför försökt att 
använda mig av många källor och inte acceptera en enskild forskares åsikt då detta 
är möjligt. I vissa fall finns endast väldigt lite forskning kring ämnet och där är 
detta tyvärr inte möjligt. Ett exempel på detta är material om konstruktionen av 
femininitet och maskulinitet i fredstid i Bosnien-Hercegovina. Maria B. Oljujic är 
den enda forskare jag hittat som tagit sig an detta, det är även till hennes arbete de 
andra, i andra stycken använda referenskällor, refererar till. Hennes forskning på 
detta område kan tyckas vara väldigt generell då den ofta applicerar vissa 
genuskonstruerade identiteter på hela sydöstra Europa och inte heller definierar 
utförligt för de begrepp hon använder sig utav. Främst handlar detta om 
”heder/skam kulturen”, något som inte bör kopplas till den ”heder/skam kultur” 
som förknippas med hedersrelaterat våld. Denna kultur är istället utmärkande i 
sydöstra Europa och borde därigenom ha definierats bättre kan det tyckas. Det kan 
även antas att de genuskonstruerade identiteterna inte är identiska i hela den 
sydöstra Europa, att det finns tydliga skillnader mellan olika etniska och kulturella 
grupper. Däremot på grund av min förkunskap (bakgrund från Bosnien-
Hercegovina) anser jag att denna generalisering ändå går att applicera på Bosnien-
Hercegovina och de etniska grupperna där. Generaliseringen kan även vara en 
fördel för en uppsatts av detta djup.  

Men det finns även mycket som förenar de alla och jag kommer därigenom att 
använda mig av denna generella analys och forskning av genusidentiteter i 
sydöstra Europa då mera införlig analys av genusidentiteter av de olika etniska 
grupperna i landet inte finns. Jag anser att detta bör gå att göra då de olika etniska 
grupperna i landet även interagerar under kriget och på detta sätt kan jag få en 
generell bild av både den sociokulturella kontext vari både offrens och förövarens 
genusidentiteter är konstruerade.  

I kriget i Bosnien-Hercegovina våldtog män från alla etniciteter däremot 
utgjordes majoriteten av dessa våldsdåd av bosnienserber/serber som angrep den 
bošnjakiska befolkningen. Men eftersom detta är ett väldigt känsligt ämne tänker 
jag inte använda mig av specifika etniska benämningar då jag generellt talar om 
våldtäkt i Bosnien-Hercegovina. Däremot tänker jag göra detta då källa finns att 
ange eller då det tydligt anknyter till en tidigare del i uppsatsen där de etniska 
beteckningarna redan diskuterats (ex: våldtäkt i syfte av etnisk rensning, då etnisk 
rensning var en tydlig bosnienserbisk/serbisk krigstaktik).  

Jag kommer inte att översätta citat utan använda mig av original citat ur texter, 
samtliga på engelska. 
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2.2.1 Definition av: ”systematisk våldtäkt”, ”vapen” och ”attack”- 
Operationalisering av ”systematisk våldtäkt som vapen i krig” 

Min uppsats går ut på att förstå systematisk våldtäkt av kvinnor i krig genom 
fallstudie. Jag utgår dessutom ifrån att systematisk våldtäkt mot kvinnor används 
som vapen i krig och gjordes även så i Bosnien-Hercegovina. Här under följer en 
kort definition/operationalisering av ”systematisk våldtäkt” och ”vapen i krig”. De 
definitioner/operationaliseringar jag valt att använda mig av är de Nancy Farwell 
använder i sin artikel War Rape: New Conceptualizations and Responses då jag 
anser att de passar även mitt syfte. 
   Definitionen av ”systematisk våldtäkt” är hämtad ur FN:s “Sub-Commission on 
Preventation of discrimination and protection of Minorities” rapport: 
Contemporary forms of slavery: Systematic rape, sexual slavery and slavery like 

practices during armed conflict av Gay J. McDougall. För att anknyta systematisk 
våldtäkt till vapen i krig har jag valt att definiera/operationalisera begreppen 
“vapen” och “attack”. Genom att definiera dessa kan definitionen av systematisk 
våldtäkt förstås som ett vapen i syfte av attack på civil befolkning. Definitionen av 
”vapen” är hämtad från www.dictonary.com och definitionen av ”attack” är 
hämtad från ICTY:s dom mot Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac och Zoran 
Vukovic (prosecutor v. Kunurac m fl.). Jag har valt att använda de ursprungliga, 
engelska definitionerna av samtliga ord med en kort sammanfattning på svenska. 
 
Systematic rape (systematisk våldtäkt):  

“An act of rape, in addition to being a crime in its own right, may fall within a larger pattern of 

widespread or policy-based attacks on a targeted group […]. 

‘Rape’ should be understood to be the insertion, under conditions of force, coercion, or duress, 

of any object, including but not limited to a penis, into a victim’s vagina or anus; or the 

insertion, under conditions of force, coercion, or duress, of a penis into the mouth of the 

victim. Rape is defined in gender neutral terms, as both men and women are victims of rape. 

However, it must be noted that women are more at risk of being victims of sexually violent 

crimes and face gender-specific obstacles in seeking redress” (McDougall, 1998). 

 
Weapon (vapen): 

1. any instrument or device for use in attack or defense in combat, fighting, or war, as a 

sword, rifle, or cannon.   

2. anything used against an opponent, adversary, or victim: the deadly weapon of satire.   

3. Zoology. Any part or organ serving for attack or defense, as claws, horns, teeth, or stings 

(Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language 1997, s. 1616). 

 
Attack (attack): 

1. there must be an attack, 

2. the acts of the perpetrator must be part of the attack, 

3. the attack must be directed against any civilian population, 

4. the attack must be widespread or systematic, 

5. the perpetrator must know of the wider context in which his acts occur and know that his 

acts are part of the attack. (Prosecutor v. Kunarac m fl, 2001, §410). 
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Alltså, under kriget i Bosnien-Hercegovina angrep/attackerade militär, utspritt 

och systematiskt civila kvinnor. Deras attacker var medvetna och handlingar i en 
större kontext. De använde olika instrument varav även deras egna kroppar som 
föremål i attacken mot kvinnorna. Det sexuella våldet var i högsta grad påtvingat 
och även spritt och därmed systematiskt.  
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3 Bakgrund  

3.1 Våldtäkt i krig 

Våldtäkt i krig har aldrig behandlats som ett brott mot mänskligheten och 
fördömdes för första gången efter kriget i Bosnien-Hercegovina. Även då såg man 
det som händelser som fram till dess saknade jämförelse. Detta är dock fel, 
våldtäkt i krig har aldrig avgränsats till ett område eller en viss tid utan har alltid 
varit en del av konflikter (Farwell 2004, s. 389). Följande är exempel på våldtäkt i 
krig och konflikt i vår närmaste historia: Det senaste århundradet finns det 
rapporter om våldtäkt från andra världskriget som utfördes av olika förövare, 
bland annat av nazister och sovjetiska soldater. Under 70-talet våldtog pakistanska 
soldater kvinnor i Bangladesh och turkiska soldater kvinnor i Cypern. I Bosnien-
Hercegovina och Rwanda användes våldtäkt systematiskt i de båda etniska 
konflikterna. Peru, Jammu, Kashmir och Somalia är ytterligare platser där sexuellt 
våld förekommit som del av konflikt den senaste tiden, bland många andra. 
Självklart är inte våldtäkt i krig helt avgränsat som brott mot kvinnor, det 
förekommer även våldtäkt mot män och barn. Kvinnor är dock helt klart 
överrepresenterade, det är även på grund av detta, anser många, som våldtäkt i 
krig inte varit omdiskuterat utan snarare varit accepterat (Regan, Dorothy 1994). 

Det är först i och med kriget i Bosnien-Hercegovina som våldtäkt erkänts som 
brott mot mänskligheten. De internationella domstolarna i Haag och Arusha är de 
första som dömt brottslingar för systematisk våldtäkt i Bosnien-Hercegovina 
respektive Rwanda. Båda konflikter har hjälpt till att starta en efterlängtad diskus-
sion kring våldtäkt i krig och därigenom även (med tid) utplåna missförstånd kring 
våldtäktens förekomst, funktion och motivation i krig (Regan, Dorothy 1994).  
 
 

3.2 Bosnien-Hercegovina                     

Bosnien-Hercegovina ligger på Balkan inbäddad mellan Kroatien i väster och 
Serbien i öster. Ett litet land som under århundraden präglats av etniska och 
politiska olikheter och konflikter mellan folket som bebott det. 1991 års folk-
räkning visade att av landets 4,3 miljoner invånare var 44 % bošnjaker, 31 % 
bosnienserber och 17 % bosnienkroater. Resten av befolkningen bestod av judar, 
zigenare, och andra grupper (Utrikespolitiska institutet 2007). 
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Den text som följer är en historiskt sammanfattning av Bosnien-Hercegovina 
och bygger till stora dela på Snyder, Gabbard, May, Zulcic 2006 On the 
Battleground of Women's Bodies: Mass Rape in Bosnia-Herzegovina, s.184-185 
och Donia och Fine, 1994 Bosnia and Hercegovina, a tradtion betrayed. 

 På grund av sin unika geografiska position fick Balkan mottaga missionärer 
från både den katolska och ortodoxa kyrkan under medeltiden. Den katolska 
kyrkan konverterade Kroatien medan den ortodoxa kyrkan konverterade Serbien. I 
Bosnien skedde denna utveckling mycket långsammare. Den dåvarande bosniska 
kyrkan var väldigt unik i sin form och även om ett fåtal människor valde att 
konvertera antigen till den ortodoxa eller den katolska kyrkan, behöll den sin 
position i det bosniska samhället fram till det Ottomanska rikets erövring av 
landet 1463. Kyrkan saknar motsvarighet i världen och kan som bäst beskrivas 
som en tidig form av protestantismen. Därefter började en gradvis religiös 
förändring i samhället, människor började i långsam takt att konvertera till islam. 
Fram till mitten av 1900-talet kom Bosnien även att tillhöra Österrike-Ungern och 
det Jugoslaviska kungadömet. 

Efter andra världskriget och segern mot tyskarna på Balkan, bildades den 
socialistiska Jugoslaviska republiken av Josip Broz Tito. Den kom att binda 
samman sex stater på Balkan; Bosnien, Kroatien, Makedonien, Montenegro, 
Serbien och Slovenien. Fram till Titos död 1980 försökte han bygga upp ett land 
där alla de olika etniska grupperna på Balkan kunde samlas. Han förespråkade en 
ny sort av socialism som kom att kallas titoism; arbetares självständighet och 
decentralisering av makten var viktigast. I det socialistiska Jugoslavien förbjöds 
religiös fundamentalism och offentlig religiös utövning tystades gärna ner, alla 
skulle vara lika; bröder och systrar. Efter Titos död började republiken att rasa. De 
religiösa och nationalistiska fundamentalister som tidigare konstant hade tystats 
kom då upp till ytan. År 1991, samtidigt som socialismen tog ett sista andetag runt 
om i Europa, drog sig Slovenien och Kroatien ur den förenade republiken. Detta 
resulterade i ett tiodagars- respektive ettårs-krig med serbiska irreguljära styrkor 
och ”JNA” (Jugoslaviska folkets armé) i de båda länderna (jmf Oljujic 1998).  

Bosnien var den del av Jugoslavien som hade den största blandningen av olika 
etniska grupper. Då Serbien och Kroatien båda ville utöka sina egna gränser föll 
det sig naturligt för de båda att vilja göra detta över det bosniska territoriet 
eftersom där fanns människor tillhörande den ”egna” etniska gruppen. Bosnien-
Hercegovina blev alltså snabbt ett föremål för dessa två makters konspirerande i 
syfte att omdefiniera dess gränser och rensa ut den bošnjakiska befolkningen. Då 
Bosnien-Hercegovina förklarade sig självständig från Jugoslavien 1992, påbörjade 
serbiska nationalister det förödande kriget som drabbade hela den bosniska 
befolkningen hårt. Kriget kom att avslutas i och med Daytonavtalet 1995 (Snyder 
m fl 2006, s.189).  
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3.2.1 Våldtäkt under kriget i Bosnien-Hercegovina 

Under kriget i Bosnien-Hercegovina räknar man med att ungefär 20 000 kvinnor 
våldtogs. Siffran är dock förmodligen en grov underskattning på grund av att 
väldigt få kvinnor vågat berätta om det de blivit utsatta för (Hansen 2001, s.56; 
Skjelsbeak 2001, s. 53-54; Oljujic 1998, s.40). Enligt en studie gjord av UNHCR 
2000, användes genusrelaterat våld under kriget som en avsiktlig systematisk 
handling för att förolämpa, nedvärdera, skrämma och förstöra integriteten av 
individer och etniska grupper (Edwards 2000, s. 16).  

Den internationella domstolen för brott i före detta Jugoslavien i Haag, ICTY, 
dömde i februari 2001 tre ledare för aktioner av ”etnisk rensning”; våldtäkt, tortyr 
och slavtaganden. Dessa tre fall markerade första gång som en internationell 
domstol dömt någon endast för våldsbrott mot kvinnor och ett viktigt steg av 
bekämpningen av sexuellt våld inom den internationella lagen (UNIFEM 2006, 
Prosecutor v. Kunurac m fl, 2001).   

Våldtäkterna under kriget i Bosnien-Hercegovina skedde främst i privata hem, 
på offentliga platser, i koncentrationsläger och våldtäktsläger. Fastän våldtäkt 
begicks av män från alla etniciteter, begicks den stora majoriteten av serbiska 
soldater. Det var de som hade resurserna och det var de som använde sig av 
systematisk våldtäkt som en medveten krigsstrategi med avsikt av etnisk rensning 
(Snyder m fl 2006, s. 189).  1995 fick ”Human Rights Watch” in rapport där 
kvinnor berättade om att de soldater som våldtog de sade att de med avsikt gjorde 
de gravida så att de genom hela livet skulle bli påminda om våldtäkterna (Helsinki 
Watch 1993). 
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4 Analys 

Jag menar att för att kunna analysera våldtäkt i krig och varför det används som 
vapen måste man först analysera de konstruerade identiteterna av män och 
kvinnor i den sociokulturella kontext brotten förekommit i. Jag anser att det är då 
en aktör har kunskaper om en annan aktörs sociokulturella kontext och dess 
konstruerade identiteter som dessa kan utnyttjas och möjligtvis användas som 
vapen i krig. Jag menar att det är detta som skedde i Bosnien-Hercegovina och 
kommer vidare i min analys titta på de olika konstruerade identiteterna i Bosnien-
Hercegovinas (och allmänt den sydeuropeiska) sociokulturella kontexten.   

Man kan inte analysera genus- och könsförhållanden i en sociokulturell 
kontext endast genom att titta på den konstruerade femininiteten och vad den 
innebär i samhället, som så många andra feministiska teorier gör. Jag tycker att 
det är precis lika viktigt att se på den konstruerade maskuliniteten. De båda är 
beroende av varandra då båda könsrollerna är uppbyggda kring varandra. Då vi 
ser på systematisk våldtäkt i krig är det kanske den konstruerade maskuliniteten 
som är intressantast att se på. Något som ofta blir förbisett i analyser av kvinnors 
utsatthet. Våldtäkt i krig riktas mot hela samhället, även mot männen som ska 
vara överhuvuden i samhället. Samtidigt som detta är en våldshandling mot 
kvinnan är det från förövarnas sida även en indirekt våldshandling mot mannen. 
Kvinnans utsatta, svaga roll underlättar det hela, men jag menar att det är de 
konstruerade idéerna om maskuliniteten som möjliggör attacken och gör att 
handlingen fungerar som ett vapen av skam även mot männen i samhället.  

Jag ska alltså titta på hur man konstruerar identiteterna bakom maskulinitet 
och femininitet, kvinna och man i Bosnien-Hercegovina i fredstid för att sedan 
kunna titta på hur och varför man använder sig av dessa identiteters symbolik i 
krig. Jag tänker titta på hur dessa identiteter används för att skapa nationens 
identitet och tillslut även hur de konstruerade biologiska identiteterna används för 
att systematisk våldtäkt av kvinnor i krig ska vara effektivt i en större kontext av 
etnisk rensning.  

4.1 Genusförhållanden i fredstid i Sydöstra Europa 
(Bosnien-Hercegovina) 

Maria B. Oljujic skriver i sin undersökning om genusrelaterat våld i freds- och 
krigstid i Kroatien och Bosnien-Hercegovina hur viktigt det är att se till det 
genusrelaterade våldets kulturella betydelse i fredstid, hur metaforer kring kropp, 
sexualitet och heder skapas för att kunna manipulera den sociala strukturen i ett 
land (Oljujic 1998, s 31).  
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Genusrelaterat våld i krig baseras på de betydelser av sexualitet som finns inom 
den sociokulturella kontexten i fredstid. I sydöstra Europa är mäns kontroll och 
skydd av kvinnor och deras sexualitet fortfarande idag en allmän förklaring och 
ett rättfärdigande av mäns dominanta ställning gentemot kvinnor.  

Den dynamiska relationen av mäns kontroll och beskydd av den kvinnliga 
hedern har sitt ursprung i de traditionella kulturerna av den slaviska befolkningen 
i sydöstra Europa.  Här var familjen den centrala delen av den patriarkala 
strukturen. Kvinnan i familjen bar rollen av modern och arbetaren. Det var till stor 
del hon som representerade familjens heder och kunde bringa upp familjens skam, 
detta genom den strikta patriarkala hierarkin som rådde inom familjen (Oljujic 
1998, s. 33-34).  

Konstruktionen av maskulinitet och femininitet var i sydöstra Europa till 
väldigt hög grad bunden till de normativa patriarkala kategorierna. Mannen 
representerade styrkan och visheten medan kvinnan var omhändertagande och 
sysselskötande. Det var mannens familj som kvinnan giftes in i, det var även 
mannens blod som ansågs vara den som fördes vidare i familjen och inte 
kvinnans. Kvinnans sexualitet var kontrollerad av de män som fanns i hennes liv, 
pappan, brodern och den äkta mannen. Inom samhället rådde dessutom en 
heder/skam kultur som till en grad bars av kvinnan, som nämnts ovan. Mycket av 
den hängde på kvinnans oskuld, kyskhet, äktenskapsdygd och fertilitet. För 
kvinnor var heder basen för moraliteten och underbyggde till stor del statusen av 
den äkta maken, familjen och byn. Våldtäkt innan kriget i före detta Jugoslavien 
sågs ihållande genom ljuset av dessa moraliska värderingar om skam och heder 
trots de många politiska förändringarna i landet, så som ekonomiska reformer och 
statlig transformation under kommunismen (jmf Oljujic 1998, s. 34-39). Fastän 
dessa moral var grundläggande i samhället fanns där skillnad mellan olika 
religiösa och kulturella grupper.  

Dessa familjevärderingar har fortfarande idag ett väldigt stort fäste i regionen 
som grund för den sociokulturella kontexten, men har sedan dess upplösts från 
dess ursprungliga konservativa/fundamentala form. De tog en ny form efter andra 
världskriget då den heteronormativa kärnfamiljen började dominerar i samhället, 
ofta med den närmaste släktskaran inte alltför långt bort. Familjen stod fortfarande 
på patriarkal grund men med tiden ökade även jämlikheten mellan kvinnan och 
mannen.  Trots Titos kommunistiska regims reformer höll sig däremot de 
hierarkiska patriarkala strukturerna väl cementerade i samhället. Kvinnorna 
behandlades inte jämlikt med männen gällande saker som arv, egendoms 
rättigheter, familjejuridik och exkluderades även från positioner av ledarskap och 
politisk auktoritet. Samtidigt gjordes modesta framsteg inom den kvinnliga 
maktkampen och kvinnan fick en ny roll som arbetaren. Detta blev en kamp i sig 
då det fortfarande var hon som skulle sköta om hushållet och barnen. Våldet inom 
hemmen fortsatte att vara vanligt och ökade även, kanske på grund av kvinnors 
blygsamma framsteg och det hot de då representerade (Snyder m fl 2006, s.187-
188).  

Genusförhållanden innan kriget i sydöstra Europa var som till stor del i dag 
präglade av den patriarkala strukturen. Mannen kontrollerade både sin egen och 
”sin kvinnas” sexualitet. Femininiteten identifierades av en kvinnas fertilitet och 
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omhändertagandekapacitet medan maskuliniteten identifierades av mannens 
förmåga att skydda kvinnan och barnen och försörja familjen.  

Jag anser att dessa könsroller är välförankrade i den sydöst europeiska 
mentaliteten. Även om samhället utvecklats avsevärt sedan dessa könsrollers 
glansdagar, ligger de under ytan och är fortfarande idag normsättande. Jag tror att 
det är dessa roller och gamla sociala koder som man valt att trycka på och 
använda sig av som vapen i kriget. Detta underlättades då samtliga aktörer inom 
kriget kommer från en liknande sociokulturell bakgrund och har dessutom god 
kunskap om det som skiljer varandras etniska grupper åt.  

4.2 Konstruktionen av maskuliniteten (och 
femininiteten) – användning av sexualiserat våld i krig 

Cynthia Enloe skriver i sin bok The morning after att varken maskulinisering eller 
militarisering av en etnisk grupps nationalistiska medvetenhet är automatisk. 
Genom detta menar hon att det är viktigt att ta del av de soldater som våldtar och 
deras erfarenheter och upplevelser. Hon tycker att man bör vara mera nyfiken 
kring vad rapporterna om våldtäkt av kvinnor i Bosnien-Hercegovina säger om 
militariseringen och maskuliniseringen av Serbisk, Kroatisk och Bosnisk 
nationalism (Enloe 1993, s. 240).  

Militären är till största del en maskulin institution i termer av dess medlemmar 
och policyn. Den bestämmer och återupprättar hierarkier av makt inom och 
mellan stater och därigenom återupprättar och återskapar den genusförhållanden 
och patriarkala strukturer (Farwell 2004, s.394).  

De identiteter som man skapar i fredstid blir ännu tydligare i krig (Walsh 
2000, s.4). Konstruktionen av maskuliniteten som den hierarkiskt starkare uttrycks 
på ännu mer fundamental sätt i krig, maskuliniteten bygger på uppfattningen av 
mannen som den starka individen, som krigaren och detta förstärks endast vid en 
militarisering av nationen. Kvinnan blir istället den svaga och kategoriseras som 
offer med barnen, ett offer som mannen måste beskydda vilket utgör en orsak att 
ge sig ut i krig (se Powell i Yuval-Davis 1997, s.15). Det är viktigt att inte endast 
ta dessa konstruerade identiteter som givna utan att analysera deras ursprung och 
ställning för att på så sätt kunna närma sig en större förståelse om krig och våld i 
krig (Zalewski 1995, s. 339).  

Åren efter Titos död i före detta Jugoslavien började djup nationalism att 
frodas mellan de olika etniska grupperna i landet. Människor som tidigare hade 
levt tillsammans och kallat sig själva för ett folk började nu lyfta fram skillnader 
och gamla konflikter upp till ytan. I den här processen av att röra upp nationen 
innan ett krig utbryter kan man anta att även de identiteter som skapats i den 
sociokulturella kontexten blir allt viktigare och allt tydligare. Samtidigt som de 
olika etniska grupperna och deras skillnader blev allt mer framträdande i 
samhället så blev även mannens maskulinitet allt viktigare och hans förmåga att 
skydda sin egen heder genom att skydda kvinnan. Kvinnans femininitet blev 
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viktig eftersom det är den som är symbolen för att föra nationen och den egna 
etniska gruppen framåt genom sin  biologiska uppgift att föda barn (Yuval-Davis 
1997, s. 26). 

  Men precis som Cynthia Enloe skriver, för att förstå våldtäkt i krig måste vi 
oundvikligen förstå de män som våldtar och deras anledningar. Jag anser att 
våldtäkt under kriget i Bosnien-Hercegovina var en medveten krigshandling som 
beordrades på högre nivå än ett impulsivt beslutsfattande av de soldater som 
begick brotten. De massivt inrättade våldtäktslägrarna och kvinnorna som talar 
om att deras våldtäktsmän sagt till de att detta var en order samt de domar som 
ICTY redan utfört mot militärer som verkade i Foča under kriget är alla 
incitament som tyder på detta (se Prosecutor v. Kunurac m fl, 2001). Men ett 
vapen skadar ingen om det inte är någon som använder det, hur kommer det sig då 
att soldater var villiga att systematiskt våldta och skada kvinnor?  

Jag anser att ett svar finns inom de strukturer som byggs upp i och med 
militariseringen av en nation, det vill säga maskuliniseringen av män som ska ge 
sig ut i krig förenat med ett aggressivt propagerande av hat mot den grupp som är 
måltavlan.  

I ovan nämnda bok talar Enloe med en soldat som deltog i våldtäkterna i 
Brezovo Polje, en by i östra Bosnien-Hercegovina. Han talar om sitt liv innan 
kriget med ett stort missnöje. Det hade gått dåligt för honom i skolan, han drack 
mycket, hade en dålig relation med sin far och ett värdelöst jobb. Han var väldigt 
missnöjd med kvinnor och hade länge önskat sig en flickvän, men hade aldrig 
tidigare varit våldsam i sina relationer. Det var först i och med hans rekrytering 
till en av de serbiska militanta grupperna som han förenade sina stora missnöjen i 
livet till starkt hat. Han fick förklarat för sig av äldre serbiska män inom militären 
hur den bošnjakiska befolkningen hade orsakat serbernas olycka ända sedan det 
Ottomanska riket och att det var de som var ansvariga för hans olycka. Han 
berättar även att det först var i militären som han fick tillgång till de saker han 
tidigare endast bara drömt om; videon, TV-apparater och kvinnor. Han lydde utan 
ifrågasättning sin officierares order om att våldta bošnjakiska kvinnor (Enloe 
1993, s. 240).  

Våldtäkterna i Bosnien-Hercegovina separerade de olika etniska grupperna 
från varandra och kvinnor ifrån män och tillbringade därigenom 
överlägsna/underlägsna genus- och nationsidentiteter till dessa subjekt. 
Konsekvenserna av våldtäkterna blev således en dubbel konstruktion av 
femininitet och maskulinitet. De belyste vikten av genus samtidigt som de 
implementerade olika konstruktioner av femininitet och maskulinitet i de olika 
samhällena. Samtidigt som förövarna utförde en attack mot offrens etniska grupp 
utförde de en attack mot deras upfattning av de konstruerade genusidentiteterna 
om kvinnor och män. Kvinnorna skulle förödmjukas genom våldtäkt och mannen 
skulle förödmjukas genom våldtäkt av kvinnan han i så fall inte kunde skydda. På 
det sättet införde man nya identiteter av förorenade kvinnor och 
avmaskuliniserade män. Som Susan Brownmiller skriver:  

 

”Destroying the social fabric of the conquered population by driving a wedge between 

polluted females and emasculated males” (Brownmiller, ur Lene Hansen 2001, s. 56).  
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4.3 Konstruktionen av nationens identitet (i krig) ur 
genusaspekten 

Inom före detta Jugoslavien började det rustas för krig långt innan krigets faktiska 
början. Det socialistiska samhället rasade ihop och nationalismen frodades. De 
tidigare förenade staterna började använda sig av sin religiösa, kulturella och 
historiska bakgrund för att bygga upp sina egna nationer och stärka nationalismen. 
Ständigt rapporterades det om slumpvisa massaker, kidnappningar och 
mobilisering av människor utan att någon riktigt visste om var eller vem det 
handlade om. Människor manipulerades i att känna ett falskt hot från den andra 
etniska gruppen och likt soldaten som jag nämner ovan, bortförklarades den egna 
olyckan med att ge skulden till den andra etniska gruppen. Den civila 
befolkningen medverkade i detta till allra största grad som både offer och förövare 
(jmf Kesic 2000, s. 24).  

Jag menar att den nya konstruktionen av nationens identitet bidrog till att 
tydliggöra de konstruerade manliga och kvinnliga identiteterna och att placera de 
intill de nationella identiteterna vilket gjorde detta inte endast till ett etniskt krig 
utan även i allra högsta grad till ett genuskrig. Ett genuskrig utifrån de mål man 
hade om att krossa den andra etniska gruppens hela sociokulturella kontext vilken 
vilade på de könsroller som fanns och som präglade individerna, familjen och hela 
samhället. ICTY hade detta i åtanke då man i en dom mot Radislav Krstic fastslog 
att massakern i Srebrenica 1995 var ett folkmord, domstolen såg den klara 
genusaspekten som bosnienserberna hade i åtanke då de dödad runt 8 000 
bošnjakiska män och pojkar:  

 
“by the disastrous consequences for the family structures on which the Srebrenica part of the 

Bosnian Muslim group was based” (Prosecutor vs Krstic, 2004).  
 
Det genusrelaterade våldet var alltså väldigt klart och tydligt i Bosnien-

Hercegovina både genom massaker på män som då i sin tur orsakade kollaps av 
hela den patriarkala familjestrukturen men även genom våldtäkter mot kvinnorna.  

Många forskare i området menar att konstruktionen av nationens identitet 
hänger tätt ihop med konstruktionen av femininiteten. Att då social och politisk 
uppvälvning råder i ett land blir kvinnorna oftast en symbol som får representera 
kulturen och/eller den etniska nationsidentiteten och därigenom något som måste 
skyddas. Kvinnans identitet, femininiteten, står som symbol för den mjuka 
modern, den oskuldsfulla, den omhändertagande och den fertila. Dessa är alla 
metaforer som även tillämpas på nationen, på moderlandet (Giles, Hyndman 
2004, s. 9; se även Yuval-Davis 1997). Däremot är själva nationskonstruktionen i 
sig starkt patriarkalt hierarkisk. Samtidigt som kvinnan och hennes identitet 
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symboliserar nationen som något som måste skyddas, är mannen och dennes 
identitet den krigare som ska skydda den, det är mannens uppgift att kontrollera 
nationen. Julie Mostov skriver om denna symbolik i sin artikel Our women/Their 
women: 

 
[Men] forge their identities as males, as agents of the nation, over the symbolic and physical 

territory of the feminine “homeland.” The latter must be secured and protected from 

transgression, for it holds the seeds and blood of past and future warriors. Over and through 

the actual bodies of women who reproduce the nation, men define its physical limits and 

preserve its sanctity. Over the battleground of women’s bodies, borders are transgressed and 

redrawn (Mostov, 1995).  

   
I krig blir hela konceptet av familj och blodsband förlängt till hela den etniska 

gruppen, i detta fall tre grupper: bosnienserber, bosnienkroater och bošnjaker. 
Blodsbanden skapar en symbolisk kropp och därigenom ett geografiskt territorium 
både i form av land och i form av de fysiska kroppar som militären kunde hantera. 
Denna kropp, denna samlade blodsband som binder den etniska gruppen bär 
samma symbolik och konstruktion som den enskilda familjen. Kvinnan är en 
viktig del av familjestrukturen, därigenom är en våldtäkt mot kvinnan av en viss 
etnisk grupp en våldtäkt mot hela gruppen och därigenom även symbolik för 
våldtäkt/invasion av hela det geografiska territoriet (jmf Oljujic 1998, s. 45).  

Interaktionen mellan individen/kollektivet och nationen/könen kan även 
förstås genom symboliken av befruktningen av en kvinna genom våldtäkt. 
Kvinnan blir en passiv bärare av ett foster som senare anses ha våldtäktsmannens 
etnicitet. Den individuella våldtäkten blir på detta sätt en symbol för våldtäkten av 
hela kollektivet (den etniska gruppen) då fostrets framtida identitet förkroppsligar 
fiendenationen. (Hansen 2001, s. 60, jmf Yuval-Davis 1997, s. 29). Denna del av 
symboliken kring våldtäkt av kvinnor i krig diskuteras vidare nedan.  

 

4.4 Våldtäkt av kvinnor i krig som biologiskt vapen 

Det finns ytterliggare en sida av systematisk våldtäkt av kvinnor i krig som 
bör analyseras, detta är våldtäkt som ett biologiskt vapen i syfte av etnisk 
rensning. Den poststrukturalistiska och den postmoderna teorin menar att det 
biologiska könet är konstruerat precis som genusidentiteterna, de naturliga 
skillnaderna skapar en genus uppdelning i den kulturella diskursen (Yuval-Davis 
1997, s.8-9). I kriget i Bosnien-Hercegovina användes våldtäkt främst av 
bosnienserber och serber, som ett vapen i syfte att etniskt rensa befolkningen på 
”orent serbiskt blod” i syfte av etnisk rensning (Kesic, 2001, s.24). För att förstå 
detta måste vi även här förstå symboliken bakom de konstruerade biologiska 
identiteterna av män och kvinnor.  

Som jag tidigare nämnt kategoriseras kvinnor i Bosnien-Hercegovina till stor 
del som mödrar, deras biologiska egenskap av barnafödande sätts i stort fokus 
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både i fredstid men även som nationsbyggande och nationsbevarande kraft i 
konflikt. Den största delen av en kvinnas konstruerade identitet bygger alltså på 
hennes förmåga att få barn och hennes fertilitet. Moderskapet är väldigt viktigt för 
kvinnorna i sydöstra Europa, att vara omhändertagande, lärande och skyddande 
anser många kvinnor som sin allra största uppgift. Genom att utgå ifrån att även 
den biologiska identiteten är konstruerad kan man därigenom i sydöstra Europa se 
en klar patriarkal struktur byggd på den biologiska identiteten grundat i 
reproduktionen, den som så många tar för den sanna identiteten av män och 
kvinnor. Kvinnan som barnafödande och barnauppfostrande, mannen som med sin 
fysiska styrka är till för att skydda/kontrollera både kvinnan och barnen. Det är 
fadern som är överhuvud i familjen, det är faderns familj – faderns namn som 
kvinnan och barnen kommer att tillhöra. Dessa biologiska identiteter anser jag kan 
utgöra en väldigt stabil grund för att bygga en patriarkal hierarki på.  

Nancy Farwell skriver om hur den patriarkala hierarkiska strukturen 
kombinerat med militariseringen av ett land ger näring åt de könsförhållanden 
som i krig möjliggör våldtäkt av kvinnor. Det är inom denna kontext som kvinnan 
ses som mannens egendom som han bör skydda. Den religiösa och kulturella tron 
inför patriarkala teorier vilket ger stöd åt denna ”skyddsstruktur” i relationen 
mellan män och kvinnor. Konstruktionen av den biologiska identiteten bygger 
således på fortplantning och den symbolik genom vilken den kvinnliga kroppen 
och mannens relation till den förstås. Till exempel kan kvinnan ses som ett kärl 
för mannens säd, denna symboliks konstruktion är väldigt viktig i förståelsen av 
våldtäkt i krig. Mannen äger sädet och därigenom även fostret och kärlen som 
sädet planteras i. Kvinnan bär fostret och ger den näring från sin kropp men det är 
mannens säd och blod som bestämmer fostrets etniska identitet. Denna skydds-
struktur kan knytas till symboliken av nationen som kvinna. Något för mannen att 
skydda från fiender för att rädda hedern av moderlandet. Män är alltså både 
våldsutförare och skyddare av kvinnan och nationen. Våldtäkt mot kvinnan är 
således inte enbart riktad mot henne individuellt utan även mot den mannen som 
inte kunde skydda henne. På samma sätt blir systematisk våldtäkt av kvinnor i 
krig, som de i Bosnien-Hercegovina, inte enbart dåd mot kvinnorna utan en 
symbolisk våldtäkt mot hela nationen och mot de män som inte kunde skydda den 
(Farwell 2004, s. 394-395; Oljujic 1998, s. 44-45; Skjelsbeak 2001, s. 54-55). 

På samma sätt blir våldtäkt ett effektivt vapen i syfte av etnisk rensning. 
Genom att befrukta de kvinnor av den andra etniska gruppen som man våldtar 
sprider mannen sin säd och infekterar deras blodsband. På samma sätt menar man 
då att denna kvinna föder ett ”rent” etniskt barn eftersom barnens etnicitet 
bestäms av faderns blod. Våldtäkt av kvinnor blir ett sätt för den ena etniska 
gruppen att sprida sitt säd på. Dessutom bör detta ses i sammanhang med min 
tidigare analys av familjestrukturer. Våldtäkt mot kvinnan rasar hela denna 
struktur då kvinnan genom att ha blivit våldtagen symboliskt bringar familjen och 
därigenom mannen skam (Farwell 2004, s. 395-396; Hansen 2001, s. 63; Milillo 
2006, s. 199).  
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5 Slutsats 

Denna uppsats visar att våldtäkt av kvinnor i krig inte går att bortförklara som 
enbart ett oundvikligt ont, som en oundviklig konsekvens av att män ger sig ut i 
krig. Företeelsen är mycket mer komplex än så och användningen av våldtäkt som 
vapen är mycket grymmare och mera uträknad än enbart en ”bieffekt av krig”.  

Jag anser att den poststrukturalistiska och postmoderna feministiska teorin kan 
hjälpa oss att förstå användandet av systematiskt våldtäkt i kriget i Bosnien-
Hercegovina genom de konstruerade genusidentiteterna. Dessa teorier menar att 
hela konceptet av mannen och kvinnan är baserat på konstruerade identiteter och 
symboliken kring dessa. Jag anser att det är kunskapen om dessa symboler som i 
kriget i Bosnien-Hercegovina sedan kom att användas som vapen.  

Kunskapen om ens fiendes sociokulturella kontext kan utifrån detta perspektiv 
vara mera värt än något vapen i krig, speciellt då krigets syfte är att utplåna en hel 
etnisk grupp. Genom kunskap om landets konstruerade kvinnliga och manliga 
identitet och hur dessa håller ihop samhället och familjen och hur den i sin tur 
håller ihop nationen, kunde förövarna genom sin genomtänkta attack på 
civilbefolkningen samtidigt attackera hela nationen. Våldtäkt av kvinnor blev ett 
vapen mot både de konstruerade feminina och maskulina identiteterna, de 
konstruerade biologiska identiteterna men även mot nationens identitet. 

I syfte av etnisk rensning kan bosnienserbernas och serbernas användning av 
våldtäkt ses som ett biologiskt vapen för att få bošnjakiska kvinnor att föda fram 
serbiska barn. Den bošnjakiska biologiska identiteten säger att det är kvinnan som 
bär och ger näring åt barnet men att det är pappans blod som är det som 
bestämmer barnens etnicitet. Genom våldtäkt menar man då att man renar den 
andra etniska gruppen, i detta fall bošnjakerna, genom att tvinga de föda serbiska 
barn.  

Till sist blev våldtäkt av kvinnorna en våldtäkt mot hela den etniska gruppen 
och mot Bosnien-Hercegovina som nation. Genom att systematiskt våldta kvinnor 
ville man bringa skam till hela den etniska gruppen och därigenom nationen och 
på detta sätt nedvärderade den till intet. Att våldtäkt kunde användas på det här 
sättet förutsatte de konstruerade identiteterna som fanns i den sociokulturella 
kontexten och den uppfattning/kunskap den bosnienserbiska/serbiska militären 
hade om de.  

Våldtäkt i krig kan förstås genom förklaringsmodellen om genusidentitets 
konstruktion i detta fall. Det är viktigt dock att påpeka att denna förklaringsmodell 
främst syftar till att förklara varför man våldtar i krig, därigenom blir de 
kunskaper om genusidentitets konstruktioner på grund av vilka man våldtar, 
snarare förövarnas uppfattning än en nödvändig sanning.  

Jag tror att en större medvetenhet och nolltolerans om våldtäkt i krig är 
essentiell för att i framtiden kunna bekämpa just sådana sexuella brott. Våldtäkt 
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av kvinnor i krig har alltid pågått men har först nu kommit att betraktas som ett 
brott mot mänskligheten och är sedan 2002 uppfört som krigsbrott enligt 
Romstadgan för den internationella domstolen i Haag (Flyborg, 2006). Kanske är 
det genom kunskapen om sådana här extrema produkter av vår genuskonstruerade 
värld som vi kan börja titta på vårt eget samhälle och vad de identiteter vi 
konstruerar idag kan ha för konsekvenser i framtiden. 

Enligt denna förklaringsmodell lyckades inte kriget förstöra den bosniska 
sociokulturalla kontexten eller rensa Bosnien-Hercegovina på bošnjaker.  De 
systematiska våldtäkterna av kvinnor som skulle göra detta genom vanhedring av 
hela den etniska gruppen misslyckades. En stor anledning till varför våldtäkt i krig 
på senare år kunnat studeras har varit på grund av att våldtäkterna under kriget i 
Bosnien.Hercegovina fick den uppmärksamhet som de fick. Medan kriget pågick 
använde den bosniska regeringen sig av publicitet kring massvåldtäkterna för att 
få världssamfundet att reagera på det som hände i landet (Snyder 2006, s.191). 
2001 dömdes tre personer för första gången för sexuellt våld i krig och detta 
resulterade i att våldtäkt i krig 2002 blev ett brott mot mänskligheten enligt 
Romstadgan, mycket tack vara alla de kvinnor som var villiga att vittna 
(Prosecutor v. Kunurac m fl 2001, Flyborg 2006). Dessa exempel tyder på att 
våldtäkterna varken vanhedrade de bosniska genusidentiteterna eller förstörde 
nationen.  

Vidare forskning av denna fallstudie hade tydligare kunnat ta upp de 
konstruerade genusidentiteter som finns i de olika etniska och kulturella 
grupperna i Bosnien-Hercegovina och på detta sätt kunnat ge sig ännu mera in på 
djupet efter en förklaringsmodell. Forskning av själva ämnet ”våldtäkt i krig” 
hade kunnat utvecklas på väldigt många olika sätt. Det hade varit nyttigt att göra 
en djup fallstudie av alla konflikter i senare tid där våldtäkt använts som vapen 
tex: Rwanda, Bangladesh och den pågående konflikten i Darfur, Sudan. Djupare 
forskning skulle kunna medföra bättre generella slutsatser kring ämnet och 
därigenom öka vår kunskap och underlätta vår bekämpning av våldtäkt i krig.  
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