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Abstract 

I denna studie utforskas i vilket sammanhang en hög nivå av konfliktrelaterat 
sexuellt våld förekommer. Tidigare forskning sammanfattats till en 
förklaringsmodell med fem förklaringsfaktorer som appliceras på tre 
analysenheter: Demokratiska republiken Kongo (DRK), Elfenbenskusten och 
Sudan. Resultatet är att modellen är tillräcklig för att konstatera ett samband 
mellan de fem förklaringsfaktorerna och en hög förekomst av sexuellt våld, men 
inte tillräcklig för att nå djupare förståelse för omfattningen av våldet i DRK. Med 
anledning av detta inkluderas i vår studie även en processpårande fallstudie av 
DRK. Utifrån ett postkolonialt perspektiv har vi analyserat DRK med Janie 
Leathermans teori om global politisk ekonomi. Slutsatsen är att landets koloniala 
arvet i kombination med naturtillgångar är det som förklarar Demokratiska 
republiken Kongos ojämförbart höga förekomst av sexuellt våld. 
 
Nyckelord: konfliktrelaterat sexuellt våld, Demokratiska republiken Kongo, 
postkolonialism, global politisk ekonomi, Elfenbenskusten, Sudan 
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1  Inledning 

 
”It is more dangerous to be a woman than a soldier in modern conflicts.” 

   
– generalmajor Patrick Cammaert, f.d. befälhavare för FN:s mission i 

Demokratiska republiken Kongo (UNWomen 1) 
 
År 2008 förklarade FN sexuellt våld i konflikt som ett vapen i krig och 
internationellt krigsbrott. Över 400 000 kvinnor har under ett enda år fallit offer 
för konfliktrelaterat sexuellt våld i konflikten i Demokratiska republiken Kongo 
har. Detta innebär närmare femtio offer per dag eller fyra offer var femte minut. 
Konflikten som kallas ”Afrikas första världskrig” inleddes år 1998 och är den 
konflikt som har skördat störst antal dödsoffer sedan andra världskriget. Än idag 
befinner sig landet i ett krigsliknande tillstånd. Det konfliktrelaterade sexuella 
våldets omfattning i landet saknar motsvarighet i både nutid och historien.  

I denna uppsats utforskas i vilken kontext som konfliktrelaterat sexuellt våld 
är mest förekommande. Vi gör detta med hjälp av befintlig teoribildning och 
forskning på området. Studien görs på de tre länder i världen som rapporteras ha 
högst förekomst av konfliktrelaterat sexuellt våld, Demokratiska republiken 
Kongo (hädanefter benämnt DRK), Elfenbenskusten och Sudan. På grund av 
problemet omfattning i DRK kommer studien efter jämförelsen av de tre länderna 
övergå i en processpårande fallstudie av DRK. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Problemområdet för vår uppsats är konfliktrelaterat sexuellt våld och vilka 
förklaringsfaktorer som orsakar att fenomenet förekommer i hög utsträckning. 
DRK används som belysande exempel. Syftet med uppsatsen är att utforska det 
kausala sambandet mellan existerande forskning på området och hög förekomst av 
sexuellt våld. Vi använder DRK i en fallstudie för att nå djupare förståelse för 
fenomenet med anledning av problemets omfattning i landet. Vår studie består av 
två delar, den första delen behandlar hög nivå av sexuellt våld i tre länder. Vår 
frågeställning i första delen är: 

 
• Hur kan en hög förekomst av konfliktrelaterat sexuellt våld förklaras med 

existerande forskning? 
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I den andra delen använder vi DRK som ett belysande exempel på hög förekomst 
av sexuellt våld. Fallstudien genomförs med hypotesen att landets koloniala arv 
orsakat av stora naturtillgångar har påverkat förekomsten av konfliktrelaterat 
sexuellt våld. Frågeställningen är: 

 
• Hur kan den exceptionellt höga nivån av konfliktrelaterat sexuellt våld 

förklaras i Demokratiska republiken Kongo? 

1.2 Begreppsdefinitioner 

Konfliktrelaterat sexuellt våld. När vi pratar om sexuellt våld i konflikter syftar vi 
till FN:s definition av konfliktrelaterat sexuellt våld. Definitionen innefattar 
händelser eller mönster av sexuell karaktär i en konfliktsituation, såsom våldtäkt, 
tvång till prostitution, framtvingad graviditet, användande av slavar för sexuella 
syften, tvångssterilisering samt andra sexuella övergrepp mot kvinnor, män eller 
barn. För att ett övergrepp ska tas in under definitionen ska det på något sätt ha 
direkt eller indirekt anknytning till den väpnade konflikt i vilken övergreppet 
begås. Det kan handla om att övergreppet ses som ett vapen i konflikten och 
således kan betraktas som ett led i krigföringen, eller att det är ett resultat av 
omständigheter som omger konflikten (Säkerhetsrådet 2012, s. 3). Varje referens 
till sexuellt våld syftar till den definitionen. Valet av definition är gjord då FN är 
den organisation som avgjort vårt urval av analysenheter. 

Aktiv konflikt. Definition enligt Uppsala Conflict Data Programs (UCDP) som 
inkluderar statliga, icke-statliga samt ensidiga konflikter (UCDP 4).  

Sudan och Sydsudan. Med anledning av att Sydsudan blev självständigt först 
2011 och många av våra källor kommer från innan det året har vi valt att 
analysera Sudan och Sydsudan som en enhet. Varje referens till Sudan syftar 
således till Sudan och Sydsudan som en enhet. 

 

1.3 Avgränsningar 

Vi har begränsat vår studie till Afrika och aktiva väpnade konflikter.  
Både män och kvinnor utsätts för sexuellt våld relaterat till konflikter, men 

eftersom kvinnor oftare bedöms vara de direkta offren för våldet, ligger fokus i 
vår uppsats på det sexuella våld som drabbar kvinnor (Leatherman, 2011, s. 9). 

1.4 Material 
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Vår förklaringsmodell är sammanställd utifrån forskning som har analyserat 
fenomenet med sexuellt våld generellt, antingen utifrån samtliga världens 
konflikter eller i den subsahariska kontexten. Källorna i fråga är rapportering 
inom området från FN, en global sammanställning av fenomenet från Geneva 
Centre for the Democratic Control of Armed Forces samt en rapport från US 
Congressional Research Service. 

Vi har inte hittat jämförbara siffror av antalet offer för sexuellt våld i det 
material som finns tillgängligt på ämnet. Säkerställd statisk finns enbart gällande 
konflikten i DRK. De siffror som finns för andra länder skiljer sig ofta mycket åt 
mellan olika källor, vilket beror på det inneboende rapporteringsproblem med 
konfliktrelaterat sexuellt våld som orsakar stora mörkertal. Forskare som arbetar 
med insamlandet av uppgifter om offer och förövare relaterat till sexuella 
våldsbrott arbetar under extrema omständigheter eftersom att konfliktsituationer 
försvårar insamlandet av data. Offren har drabbats av djupa trauman och eftersom 
sexuella våldsbrott ofta orsakar skam och stigmatisering, undviker offer ofta att 
anmäla förövare. Detta gäller både i fredstid och i konflikt, sambandet tycks 
emellertid förstärkas i konfliktsituationer.  Etiska svårigheter och säkerhetsrisker 
för både offer och forskare begränsar möjligheten till korrekt datainsamling 
(Bastick m.fl. 2007, s. 23). Avsaknaden av jämförbara datanivåer av förekomsten 
av sexuellt våld utesluter möjligheten till en kvantitativ studie och gör att en 
kvalitativ studie lämpar sig bättre. 

Data från våra tabeller kommer från Quality of Government (QoG), ”QoG 
Standard Dataset” från den 30 april 2013 med data från år 2006-2012, eller 
databasens källor från samma tidsperiod. Bertelsmann Transformation Index 
redovisas som en separat källa eftersom indikatorn “Conflict intensity” inte 
inkluderas i QoG. 

Eftersom konflikten i DRK har skördat fler dödsoffer konflikterna i 
jämförelseländerna skulle antal dödsoffer utgöra en förklaring till att förekomsten 
av sexuellt våld är så hög i DRK. Forskning visar dock att högt antal dödade i 
konflikten korrelerar inte med nivån på det konfliktrelaterade sexuella våldet 
(Nordås & Cohen, 2012, s. 1). 

1.5 Metod och disposition 

Vår studie är uppdelad på två delar. Den första delen behandlar befintlig forskning 
om  konfliktrelaterat sexuellt våld och prövar huruvida den kan förklara hög 
förekomst av sexuellt våld i DRK, Elfenbenskusten och Sudan. Den andra delen 
kommer att analysera enbart DRK som fallstudie. 

Den första delen av vår studie är teoriprövande då vi har valt att utforma en 
förklaringsmodell med fem stycken oberoende variabler från existerande 
forskning. De oberoende variablerna presenteras i den forskning vi tagit del av 
som förklaringsfaktorer till den beroende variabeln, det vill säga som förklaring 
till hög förekomst av konfliktrelaterat sexuellt våld. 
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På grund av bristande datauppgifter över antal offer för konfliktrelaterat 
sexuellt våld har vi valt att använda FN:s rapportering om fenomenet som 
indikator på en hög förekomst. Länderna förekommer i samtliga rapporter som 
FN:s generalsekreterare genomfört gällande sexuellt våld i konflikt från 2012 och 
2013. Också FN:s Team of Experts on Rule of Law/Sexual Violence har angett 
våra valda länder som prioritetsområden gällande sexuellt våld i konflikt i sin 
rapport från 2011 (Säkerhetsrådet 2012, Säkerhetsrådet 2013, FN, 2011, s. 3).Att 
förekomsten av våldet är hög i de valda länderna styrks av rapportering från 
Human Rights Watch, Amnesty och Sida. Tillvägagångssättet för att fastställa en 
hög nivå av sexuellt våld i olika länder genom att använda sig av FN:s och andra 
människorättsorganisationers rapportering om fenomenet, återfinns i en rapport 
från US Congressional Research Service (Arieff, 2009). 

Vi har valt analysenheter enligt fastställt värde på beroende variabel, det vill 
säga hög nivå av konfliktrelaterat sexuellt våld, för att i studien undersöka värdet 
på de fem oberoende variablerna sett utifrån de valda analysenheterna. 
Analysenheterna för vår studie är konflikterna i DRK, Elfenbenskusten och Sudan 
som samtliga har hög förekomst av sexuellt våld.  

Forskningsdesignen liknar en omvänd mest lika-design eftersom vi har känt 
värde för beroende variabel och saknar kunskap om värdet på den oberoende 
variabeln. Våra analysenheter liknar varandra på de faktorer som kan antas 
samvariera med vår beroende faktor. Länderna tillhör det subsahariska Afrika, de 
är före detta kolonier och har en pågående aktiv konflikt. Eftersom vi saknar 
korrekt data på nivån av förekomsten av sexuellt våld har vi inte funnit en 
analysenhet med variation på beroende variabel. Istället har våra tre analysenheter 
ett fastställt högt värde på beroende variabel. Detta skiljer vår forskningsdesign 
från en mest lika-design. Variation på beroende variabel är nödvändig för att 
kunna bestämma styrkan på sambandet mellan oberoende och beroende variabel. 
Eftersom vår forskningsdesign inte har tillräcklig variation på beroende variabel 
kommer vi inte att kunna fastställa sambandets styrka. Detta problem har vi dock 
redan accepterat i vårt val av att genomföra en kvalitativ och inte en kvantitativ 
studie. Eftersom vi har genomfört en kvalitativ studie ligger vårt fokus på att 
bevisa att ett samband existerar, inte på sambandets styrka. Vidare vill vi söka 
efter ytterligare eller djupare förklaringar till konfliktrelaterat sexuellt våld som 
kan ge oss svar på hur och varför sexuellt våld uppkommer (Esaiasson m.fl., 
2012, s. 76, 102f). Eftersom våra analysenheter har liknande egenskaper och 
liknande nivå på beroende variabel förväntar vi oss att analysenheterna antar 
liknande värden på oberoende variabler förutsatt att förklaringsmodellen stämmer. 

För att illustrera jämförbara nivåer för var och en av de fem 
förklaringsfaktorerna har variablerna operationaliserats till indikatorer som ligger 
så nära de oberoende variablerna som möjligt. De operationella indikatorerna 
kommer att presenteras i teoridelen. För en utförlig beskrivning av metodologin 
bakom indikatorerna hänvisas till QoG:s Codebook (samt originalkällornas 
kodböcker) (Teorell m.fl., 2013). 

Den första delen kommer att avslutas med en sammanfattande diskussion av 
resultatet och val av analysobjekt till andra delens fallstudie. 
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Andra delen av vår uppsats utgör en processpårande fallstudie av förekomsten 
av sexuellt våld i DRK och syftar till att nå djupare förståelse för fenomenet i det 
landet. Den begränsande externa validiteten och generaliserbarheten som 
kännetecknar fallstudien förbättras genom valet av en processpårande fallstudie. 
En sådan fallstudie kan vara potentiellt komparativ eftersom metoden innebär att 
vi undersöker eventuella kedjor av händelser mellan oberoende faktorer och 
beroende faktor genom att analysera och tolka struktur, aktörer och deras 
handlande, vilket är fallstudiens styrkor (Gustavsson 2013). Valet av analysenhet 
för fallstudien har genomförts utifrån det resultat vi nått i första delen. Med 
anledning av DRK:s definierande koloniala arv har vi valt att anlägga ett 
postkolonialt perspektiv med fokus på global politisk ekonomi i vår analys av 
DRK. 



 

 6 

2 Teori 

I detta avsnitt kommer vi att presentera de teorier som används i vår studie. I 
studiens första del kommer vi att använda förklaringsfaktorer för konfliktrelaterat 
sexuellt våld från tidigare forskning som vi har sammanställt till en 
förklaringsmodell. I den andra delen av vår studie kommer vi att använda 
postkolonialismen och teorin om global politisk ekonomi. 
 

2.1 Förklaringsmodell för hög förekomst av sexuellt 
våld 

Vi har sammanställt existerande forskning på ämnet i en förklaringsmodell för 
hög förekomst av sexuellt våld. Vi beskrive varje variabels teoretiska ramverk i 
kapitel 4. Förklaringsfaktorerna vi använder oss av är följande: 

• Vapen i krig med etniska motsättningar 
• Maskulinitet och könsroller 
• Militär- och institutionsstrukturer 
• Straffrihet 
• Naturtillgångar 

2.2 Postkolonialismen 

Postkolonialismen representerar ett relativt nytt teoretiskt perspektiv inom 
internationella relationer. Teorin studerar och utgår i stor utsträckning från 
kolonialismen och teorin syftar till att se på det koloniala historiska arvet, att se på 
historien utifrån de koloniserades perspektiv och fylla vad perspektivets teoretiker 
hävdar är luckor i en historieskrivning där liten hänsyn tagits till den koloniala 
historien (Sylvester, 2011, s. 184ff). 

Postkolonialismen tillämpar en ”bottom-up”-strategi snarare än en ”state-
down” vid studerandet av internationella relationer. Enligt postkolonialismen är 
det internationella systemet präglat av en strukturell konflikt där maktförhållanden 
och fördelning av resurser är starkt orättvis. Perspektivet fokuserar på den 
utbredda exploatering som skett i världen där framförallt västvärlden/nord 
utnyttjat stora delar av världen, i synnerhet stora delar av Afrika och Asien. Det 
postkoloniala perspektivet ställer i centrum och studerar de effekter och 
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konsekvenser kolonialiseringen fått för de koloniserade människorna områdena 
(Sylvester, 2011, s. 186ff). 

När vi tillämpar det postkoloniala perspektivet gör vi det med avsikten att 
använda det som utgångspunkt och hjälpmedel för att studera de effekter 
kolonialismen gett på analysenheten för vår fallstudie, DRK. Vi studerar DRK:s 
nuvarande situation utifrån landets koloniala arv och undersöker hur eller om 
kolonialismen påverkar hur det i DRK ser ut idag gällande situationen med 
konfliktrelaterat sexuellt våld. 

2.3 Global politisk ekonomi 

Professor i politik och internationella relationer vid Fairfield University, USA, 
Janie Leatherman, presenterar en förklaringsmodell till sexuellt våld i konflikt. 
Hon kopplar samman konfliktrelaterat sexuellt våld med ekonomiska intressen på 
global nivå, en teori kallad global politisk ekonomi (eng. global political 
economy). Leatherman menar att global politisk ekonomi förklarar sexuellt våld i 
väpnade konflikter genom att ekonomiska intressen underbygger och förstärker 
förekomsten av konfliktrelaterat sexuellt våld. Hon illustrerar sambandet med 
följande citat: ”… women’s bodies are the battleground of an economic war.” 
(Leatherman, 2011, s.116, 131). 

De områden i världen som är allra mest plågade av sexuellt våld och konflikt 
sammanfaller ofta med de områden där inhemska och internationella ekonomiska 
intressen ligger. I länder och områden med mycket naturfyndigheter förekommer 
det att multinationella företag ingår avtal med berörd regering för att få 
möjligheten att utvinna fyndigheterna. Utvinningen och exploateringen möjliggörs 
av att civilbefolkningen i de aktuella områdena drivs bort av militära grupper 
genom olika våldshandlingar, däribland sexuellt våld som skrämmer, splittrar och 
bryter ned sociala och samhälleliga strukturer (Leatherman, 2011, s. 136f). 
Eftersom gruvor och liknande i konfliktdrabbade regioner i mer eller mindre 
utsträckning kontrolleras av militära grupper, krävs det för att få tillgång till dem 
oftast kontakt och avtal också direkt med de militära grupperna. I utbyte mot 
vapen, pengar eller liknande kan de kontrollerande grupperna ge externa aktörer 
tillgång till naturresurserna. Detta innebär att internationela företag i praktiken 
med sina ekonomiska intressen som motiv är med och finansierar en fortsatt 
konflikt och således det sexuella våldet (Leatherman, 2011, s. 125ff). 

Exploatering och utnyttjande av människor i konfliktdrabbade områden är ett 
utbrett fenomen och har lett till att hundratusentals människor tvingats bort från 
sina hem och samhällen har splittrats. De stora ekonomiska intressen och 
möjligheter som finns i områden med tillgång på värdefulla naturtillgångar, leder 
till att högt uppsatta militärer och lokala politiker kan sluta lukrativa avtal med 
internationella företag, vilket skapar en ekonomisk exploatering och i 
förlängningen en terrorisering av den lokala befolkningen. Enligt Leatherman 
förenklas exploatering när samhälleliga funktioner i en konfliktsituation upphör 
att fungera, det vill säga då det råder ett samhälleligt och institutionellt kaos. 
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Leathermans slutsats gällande sambandet mellan sexuellt våld i konflikt och 
ekonomiska intressen är att det sexuella våldet möjliggörs och orsakas av global 
politisk ekonomi. I förlängningen militariseras den globala politiska ekonomin 
genom att det sexuella våldet används som vapen för att generera ekonomiska 
vinster för multinationella företag (Leatherman, 2011, s. 6ff, 137f). 
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3 Bakgrund till konflikterna 

För att få en helhetsbild av varje konfliktsituation beskrivs i detta avsnitt kortfattat 
bakgrunden till de tre konflikterna i DRK, Elfenbenskusten och Sudan. 

3.1 Demokratiska republiken Kongo 

Demokratiska republiken Kongo blev självständigt år 1960 och efter det har vad 
som kallas ”Afrikas första världskrig” pågått i landet. Omkring 5,4 miljoner 
människor beräknas ha mist livet i de två Kongokrigen. Första Kongokriget ägde 
rum 1996-1997 och följdes snart åt av andra Kongokriget, 1998-2003. Trots att 
andra Kongokriget officiellt anses avslutat råder det krigstillstånd i många delar 
av DRK än idag och oroligheterna anses vara värst i landets östra delar 
(Säkerhetspolitik 1). Konflikten ses av många som en symbol för en kollapsad 
stat. Landet är sönderslitet av komplexa konflikter på regional, nationell såväl 
som lokal nivå. Olika rebellgrupper har inte enbart bekämpat regeringen, utan 
även varandra och den civila befolkningen som fallit offer för stridigheterna. 
Särskilt drabbade är områdena Ituri samt Södra och Norra Kivu, där ett antal 
beväpnade grupper såsom Mai Mai och Interahamwé-milisen, fortsätter att begå 
grova människorättskränkningar, däribland sexuellt våld (UCDP 2, Bastick m.fl., 
2007, s. 40f). 

3.2 Elfenbenskusten 

I över trettio år efter självständigheten från Frankrike år 1960 åtnjöt 
Elfenbenskusten stabilitet i etnisk mångfald under ett enda lagligt parti med Félix 
Houphouët-Boigny som president. Landets ekonomi var en av de starkaste i 
Afrika. Mycket arbetskraftsinvandring ledde till att landet till en tredjedel består 
av invånare som härstammar från grannländerna. Under 1980-talet började 
Elfenbenskustens tidigare stabila ekonomi att avta och skulden lades på landets 
stora grupp av arbetskraftsinvandrare. Politiska reformer inriktade på etnisk 
polarisering beskrivs som viktiga förklaringsfaktorer till den konflikt som startade 
år 2002 (NE 3). 

Reformerna under 1980-talet som kallas ”ivorisationen” och går ut på att de 
ursprungliga ivorianerna premieras, har lett till allvarliga brott mot mänskliga 
rättigheter, interna konflikter samt bidragit till initierandet av ett inbördeskrig. 
Konflikterna har varit särskilt koncentrerade till de västra delarna av landet som 
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kommit att kallas Vilda Västern (UCDP 2). Valet år 2010 skulle representera 
slutet på de våldsamma åren. När maktskiftet stoppades av att den avgående 
presidenten Laurent Gbagbo vägrade lämna sin post drabbades landet återigen av 
stridigheter som pågår än idag. Båda sidor i konflikten anklagas för brott mot 
mänskligheten (Säkerhetspolitik 3). 

3.3 Sudan 

Sudan var från och med 1882 till och med 1956 en lydstat under Storbritannien. 
Tiden efter Sudans självständighet kantades av oroligheter och militärkupper. 
Afrikas tidsmässigt sett längsta konflikt har utspelat sig i landet och stridigheterna 
som ägt rum har i stor utsträckning handlat om motsättningar mellan Sudans två 
största etniska grupper, araber och dinkafolket (UCDP 3, Säkerhetspolitik 4). 

2003 utbröt strider i Darfur, den västliga delen av Sudan. Striderna uppkom 
när svarta, icke-arabiserade rebeller startade ett väpnat uppror mot regeringen. 
Fram till april 2008 beräknades minst 300 000 människor ha dödats och omkring 
2,7 miljoner ha fördrivits från sina hem (NE 1). Den utbredda fördrivningen av 
människors görs genom en systematisk terror präglad av våldtäkt som vapen 
(UNAction, 2009). 2011 beslutades det genom en folkomröstning att Sydsudan 
skulle bildas och bli fritt från Sudan. Sydsudans självständighet genererade 
ytterligare oroligheter och 2012 utbröt stridigheter mellan Sudan och Sydsudan 
(UCDP 3). 
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4 Orsaker till hög förekomst av 
sexuellt våld 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för den empiri för varje land som enligt vår 
förklaringsmodell orsakar konfliktrelaterat sexuellt våld. Modellen är uppdelad på 
fem förklaringsfaktorer och länderna kommer att analyseras och jämföras i 
anslutning till varje avsnitt. För att få en översiktlig jämförbar bild av 
analysenheternas värden på förklaringsfaktorerna inkluderas operationaliserade 
värden för varje förklaringsfaktor. 

4.1 Vapen i krig med etniska motsättningar 

4.1.1 Teori 

Sexuellt våld används i konflikt som en del av krigföringen. Systematisk 
våldföring används militärstrategiskt med mer eller mindre insyn från 
överordnade för att tortera, terrorisera och förödmjuka civilbefolkningen. 
Taktiken kan användas för att kontrollera offer vid tvångsrekrytering, säkerställa 
lydnad, straffa motståndaren för väpnat angrepp eller straffa samhällen som 
stödjer motståndaren (Arieff, 2009, s. 7). Våldet brukas även för att fördriva 
civilbefolkningen från en plats till en annan, både inom landet och mellan 
statsgränser (Säkerhetsrådet 2013, s. 3). 

Särskilt framträdande används det sexuella våldet systematiskt vid konflikter 
som präglas av etniska motsättningar och riktas då mot en specifik etnisk eller 
social grupp, kallad ”genocidal rape”. Med intentionen om etnisk rensning eller 
folkmord förekommer sexuellt våld som vapen för att fördriva en folkgrupp från 
sitt land, förhindra reproduktion genom att de utsatta kvinnorna ofta får svåra 
fysiska skador efter brutala våldtäkter, samt sarga den sociala strukturen. Familjer 
och samhällen splittras när offren för sexuellt våld stigmatiseras och ofta tvingas 
bort från samhället. Våldet kan även vara upptakt till mord (Arieff, 2009, s. 8). 

4.1.2 Data 

Från Bertelsmann Transformation Index från 2012 kommer variabel “Conflict 
Intensity” som är ett index mellan 1 (bäst) och 10 (sämst). Indexet beskriver hur 
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allvarlig en konflikt är relaterat till etniska, sociala och religiösa motsättningar. 
Indexet inkluderar hur polariserat och splittrat samhället är samt hur 
användningen och spridningen av våldet ser ut (BTI 2012). Här mäts alltså inte i 
vilken utsträckning sexuellt våld används som vapen, utan enbart huruvida 
konflikten kan kopplas till etniska motsättningar. 

 
Tabell 1 Conflict Intensity som indikator på konflikter med etniska motsättningar 
Land Conflict Intensity (1-10) 
DRK 8 
Elfenbenskusten 8 
Sudan (inklusive Sydsudan) 9 

Källa: BTI 2012 

4.1.3 Analys 

Alla tre länder har ett högt värde på ”Conflict Intensity” enligt tabell 1. 
Konflikterna i länderna har etnisk polarisering som definierande karaktärsdrag. 
Gemensamt för länderna är ett stort antal etniska grupper. DRK beräknas ha över 
200 olika etniska grupper, Elfenbenskusten har runt 60 olika och Sudan över 400 
(NE 1, NE 2, NE 3). Förekomsten av sexuellt våld som vapen för etnisk rensning, 
liknande vad som kallas ”genocidal rape” finns rapporterad för alla länder (UCDP 
1, UCDP 2, UCDP 3). 

I DRK har alla stridande parter, inklusive den nationella armén, gjort sig 
skyldiga till våld riktat mot civila, däribland en utbredd användning av sexuellt 
våld som vapen och som del i krigföringen. Användandet av sexuellt våld har ofta 
motiverats som del i etnisk rensning av en specifik grupp, det vill säga att en viss 
etnisk grupp på grund av sin etniska tillhörighet blivit särskilt utsatt av det 
konfliktrelaterade sexuellt våldet (Bastick m.fl., 2007, s. 41f, UCDP 1). 

Elfenbenskustens olika etniciteter delar landet. I allmänna ordalag utgörs 
befolkningen i södra Elfenbenskusten av kristna eller animister, medan 
befolkningen i den norra delen av landet till stor del muslimsk. När landets stora 
grupp av arbetskraftsinvandrare användes av ledande politiker som syndabock för 
den dåliga ekonomin på 1980-talet, ledde detta till motsättningar landets etniska 
grupper emellan, när vissa grupper marginaliserades politiskt (UCDP 2). De 
etniska motsättningarna har fått effekter på det sexuella våld som finns i landet 
och man tror att en del av våldet riktas mot specifika etniciteter. Vissa av 
rebellgrupperna begår övergrepp av kulturella och etniska skäl och motiverar sina 
handlingar därefter (Bastick m.fl., 2007, s. 39). 

Konflikten i Sudan har sitt ursprung i Sudans historia som har lett till enorma 
etniska och religiösa motsättningar. Islam är landets mest utbredda religion hos en 
befolkning som består av arabiserade etniska folkgrupper. Den södra delen är 
huvudsakligen bebodd av afrikanska kristna eller animister (UCDP 3). Det går att 
se att etniska grupper blivit olika hårt drabbade av det sexuella våldet. Icke-
arabiserade grupper har varit särskilt utsatta medan andra mer arabiserade grupper 
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i större utsträckning har blivit förskonade från den typen av våld (Hagan m.fl., 
2009). 

4.2 Maskulinitet och könsroller 

4.2.1 Teori 

En förklaringsfaktor till sexuellt våld i väpnade konflikter är genusrelaterad och 
utgör en manifestation av vad som är socialt konstruerat som feminint och 
maskulint. I en rapport från UNWomen betonas att konfliktrelaterat sexuellt våld 
är nära relaterat till de könsroller som finns i samhället (Goetz & Treiber, 2012). 
Den sociala konstruktionen av könsroller beskrivs i denna kontext som att våldet 
utövas för att förstärka kombattanternas aggressivitet och brutalitet, egenskaper 
som tillhör konstruktionen av vad som utgör en krigare och hur en man ska agera. 
Enligt denna konstruktion kan övergreppen användas som ”moralbooster” samt 
”belöning efter mod” för förövarna i konfliktsituationer. Individens motiv för 
sexuellt våld kan följaktligen beskrivas som en reflektion av förövares uppfattning 
om sin könsidentitet i relation till den socialt konstruerade kollektiva 
uppfattningen. Sexuellt våld manifesterar förövarens dominerande maskulinitet i 
relation till offrets dominerade femininitet. Det konfliktrelaterade sexuella våldet 
är ett uttryck för dominans, maskulinitet och styrka (Bastick m.fl., 2007, s. 14f). 

Sexuellt våld riktas mot och drabbar hela familjer, större grupper eller ett helt 
samhälle. Då kvinnan anses vara ”bärare av heder” riktas våldet mot främst 
flickor och kvinnor i syfte att förnedra, förutom offret även hennes make och 
familj, samt det samhälle hon är en del av. Också den utsatta kvinnans man blir 
förödmjukad då han inte lyckats försvara, vad som i vissa samhällsstrukturer 
anses vara, hans kvinna. Den förnedring och skam som sexuellt våld ger upphov 
till leder ofta till att den utsatta blir starkt stigmatiserad vilket i många fall leder 
till splittring av familjer och hela samhällen (Bastick m.fl., 2007 s. 9, 14f) 

4.2.2 Data 

Denna variabel bestäms utifrån i vilken utsträckning landet har antagit och infört 
institutioner och vidtagit åtgärder för att genomdriva lagar och politik som främjar 
lika villkor för kvinnor och män ekonomiskt, socialt och juridiskt. Skalan är 1 
(sämst) till 6 (bäst) (Teorell m.fl., 2013). Även om detta inte är en indikator på 
konfliktens specifika könsrollsfördelning tenderar en konfliktsituation att 
förstärka ojämlika könsfördelningar (Goetz & Treiber, 2012). Av denna anledning 
har vi valt att använda denna indikator. 

 
Tabell 2 Gender Inequality som indikator på könsroller i konflikt 
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Land Gender Inequality (1-6) 
DRK 2,5 
Elfenbenskusten 2,5 
Sudan (inklusive Sydsudan) 2,5 

Källa: Teorell m.fl., 2013 

4.2.3 Analys 

De tre länderna har alla det lägst uppmätta värdet, 2,5, för Gender Inequality 
(Teorell m.fl., 2013). 

Inom militära grupper i Elfenbenskusten och DRK används sexuellt våld för 
att befästa och förstärka de idéer och uppfattningar kring vad som är 
kännetecknande för det maskulina och feminina (Barker & Ricardo, 2005, s. 27f, 
Eriksson Baaz & Stern, 2010, s. 49ff). Våldet används för att öka soldaternas 
brutalitet och aggressivitet, två egenskaper som är maskulina enligt sociala 
konstruktioner (Bastick m.fl., 2007, s. 41f). Även tankar kring män som potenta, 
med en förutbestämd stark sexuell drivkraft förstärker polariseringen av vad som 
är manligt respektive kvinnligt och av vad som utgör de specifika könsrollerna i 
Elfenbenskusten och DRK (Barker & Ricardo, 2005, s. 27f, Eriksson Baaz & 
Stern, 2010, s, 49ff).  

I Elfenbenskusten tar sociala uppfattningar om könsroller sig uttryck 
beträffande sexuellt våld. Den sociala attityden är att våldtäkt är ett ringa brott, 
och kostnaden för ett läkarintyg som bekräftar det sexuella våldet som krävs för 
att göra en polisanmälan är 100 dollar. Också i Sudan är könsroller i samhället ett 
allvarligt problem för inställningen till sexuellt våld. I FN:s säkerhetsrådets 
rapport från 2013 beskrivs hur mörkertalet i landet är kopplade till social stigma, 
rädsla för att själva bli straffade och även hot vid anmälan från 
myndighetspersoner (Säkerhetsrådet 2013). En omfattande studie av södra Sudan 
presenterar en mycket hög tolerans för våld mot kvinnor. Argumentation förs för 
att en såpass hög tolerans påvisar stor ojämlikhet mellan könen och att det är ett 
tecken på socialt konstruerade könsroller. I förlängningen påverkar dessa faktorer 
förekomsten av konfliktrelaterat sexuellt våld i Sudan (Scott m.fl., 2013).   

4.3 Militär- och institutionsstruktur 

4.3.1 Teori 

Det sexuella våldet samvarierar med nivån på den generella kollapsen av lag och 
ordning samt den institutionella strukturen i ett land under pågående konflikt. En 
dålig institutionsstruktur har ett positivt samband med sexuellt våld. Nivån av 
fungerande institutioner kan emellertid inte fristående förklara det sexuella våldet, 
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men skapar omständigheter där våldet är mer förekommande (Bastick m.fl., 2007, 
s. 14f). 

En mer framträdande institutionsstrukturell faktor är den militärstrukturella. 
Ineffektiva kommandostrukturer och bristande disciplinmekanismer påverkar 
förekomsten av våldet som då kan normaliseras av gruppen och leda till en 
acceptans av sexuellt våld. Oregelbunden eller utebliven ekonomisk ersättning för 
kombattanterna leder till att sexuellt våld inkluderas i den plundring på tillgångar 
av civilbefolkningen som gruppen då ser som en rättfärdigad del av deras 
underhåll. Ofta ingår inte förbudet mot sexuellt våld i den militära 
uppförandekoden och kan därför inte leda till några konsekvenser för förövarna 
(Arieff, 2009, s. 7, 10). 

En korrelation mellan våldet och misslyckade säkerhetsreformer såsom 
program kallade Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR) inom 
FN:s fredsbevarande operationer har påvisats.  Då felaktigt utbildade eller 
utvärderade ex-kombattanter eller säkerhetsstyrkor omplaceras i närheten av civila 
centra har incidenter av ökat sexuellt våld uppmätts. Ytterligare exempel finns när 
liknande ex-kombattanter deserterar från nationella armén som ett resultat av 
misslyckad integration. I praktiken innehar nationella armén samt andra militära 
grupper makt som inkräktar på statens monopol på våldsutövande i ett samhälle 
med svag institutionell struktur (Säkerhetsrådet 2013, s. 2f). En bristande 
militärstruktur i kombination med svaga institutioner i övrigt kan följaktligen 
förklara korrelationen mellan institutionsstruktur och förekomsten av sexuellt 
våld. 

4.3.2 Data 

Variabeln ”Stateness” mäter statens institutionella styrka i en skala 1 (sämst) till 
10 (bäst). Den mäter exempelvis i vilken utsträckning staten har våldsmonopol 
och basala administrativa strukturer. I QoG och databasens källor finns ingen 
indikator på militärstruktur. Vi har därför valt att använda den institutionella 
strukturen i tabellen, med reservation för att den endast ska betraktas som en del 
av den institutionsstrukturella förklaringsfaktorn. 

 
Tabell 3 Stateness som indikator på institutionsstruktur 
Land Stateness (1-10) 
DRK 5 
Elfenbenskusten 4 
Sudan (inklusive Sydsudan) 3,5 

Källa: Teorell m.fl., 2013 

4.3.3 Analys 

Sudan och Elfenbenskusten har tredje lägsta, respektive femte lägsta värdet av 
samtliga världens länder. DRK har plats nummer elva (Teorell m.fl., 2013). Med 
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reservation för att denna indikator enbart tar hänsyn till staten och inte militärens 
institutionella struktur kan ändå fastslås att samtliga länder, speciellt Sudan och 
Elfenbenskusten uppvisar extremt låga värden. 

Den kongolesiska militärstrukturen kan beskrivas i en mer historisk kontext. 
Den kongolesiska armén FARDC (Forces Armées de la République du Congo) 
saknar historisk erfarenhet av en fungerande nationell armé. Militärens relation till 
civilbefolkningen i DRK påverkas av att den kongolesiska armén historiskt sett 
har används för att skydda makthavare gentemot sin befolkning, detta både under 
kolonialtiden samt under Mobutos regeringstid. FARDC har aldrig använts som 
en nationell armé bör användas, nämligen som ett skydd för sitt lands befolkning 
mot externa hot (Ericsson-Baaz & Stern, 2010, s. 17ff). 

En aspekt relativt specifik för Elfenbenskusten och dess militärgrupper och 
arméer är att många av deras ledare i första hand inte drivs av en ideologisk 
övertygelse. Drivkraften är istället i stor utsträckning makt. Brutaliteten i 
krigföringen med sexuella övergrepp som en komponent härleds till ledarnas 
motiv. Är syftet inte av politisk art och strävan inte är att man vill förändra 
situationen, utan istället syftar till ens egen personliga vinning antas medlen för att 
uppnå detta bli brutalare och mer hänsynslösa (Barker & Ricardo, 2005, s. 27ff). 
Vidare har år av våldsamheter i Elfenbenskusten lett till att institutioner och 
grundläggande samhälleliga funktioner brutits ner vilket föranleder en situation 
präglad av laglöshet vilket anses leda till olika typer av våldshandlingar, däribland 
våld av sexuell karaktär (Säkerhetspolitik 3). 

Som svar på väpnade uppror har Sudans regering som praxis att beväpna 
miliser. Dessa miliser är ökända för sina grova kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna. Den mesta ökända milisgruppen är Janjaweed-milisen i Darfur och 
tillsammans med den nationella armén står de för det största antalet av sexuella 
våldshandlingar (UCDP 3, Bastick m.fl., 2007, 64). Merparten av de sexuella 
övergreppen begås när militärgrupperna beger sig till städer och byar för att 
plundra (Bastick m.fl., 2007, s. 63). 

4.4 Straffrihet. 

4.4.1 Teori 

Konfliktrelaterat sexuellt våld har erkänts som ett hot mot internationell fred och 
säkerhet i FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (år 2000), 1820 (år 2008), 1888 (år 
2009) och 1960 (år 2010) (OHCHR 1). Detta är viktigt för att bekämpa den 
rådande straffrihetskulturen som förövare upplever. Straffrihetskulturen kring 
sexuellt våld påverkar förekomsten, där våld föder mer våld. Först när 
konfliktrelaterat våld erkänns som krigsvapen och brott mot mänskliga rättigheter 
skapas grunden för att förövare kan dömas till rättmätiga straff. 
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Idag är situationen att de flesta förövare är på fri fot och fortsätter att åtnjuta 
straffrihet för sina brott (Säkerhetsrådet 2012, s. 5). För att möjliggöra utveckling 
i konfliktdrabbade eller utsatta områden är rättssäkerhet en avgörande princip 
(UNDP, 2011, s. 2). 

4.4.2 Data 

Freedom House’s variabel ”Rule of Law” (rättsäkerhet) används som indikator på 
graden av straffrihet. Variabeln mäter bland annat rättsväsendets oberoende, i 
vilken utsträckning det råder rättsäkerhet i civilrättsliga och straffrättsliga mål, 
avsaknad av krig och uppror, och i vilken utsträckning lagar, politik och praxis 
garanterar lika behandling av hela befolkningen. Länder graderas mellan 0 (sämst) 
och 16 (bäst). 

 
Tabell 4 Rule of Law som indikator på straffrihet 
Land Rule of Law (0-16) 
DRK 0 
Elfenbenskusten 0 
Sudan (inklusive Sydsudan) 0 

Källa: Teorell m.fl., 2013 

4.4.3 Analys 

DRK, Elfenbenskusten och Sudan har alla det lägsta värdet på skalan. Endast tolv 
av världens länder har värdet noll (Teorell m.fl., 2013). 

I Elfenbenskusten är den västra delen värst drabbad av både konflikten och av 
sexuellt våld. Regionen saknar helt domstolar eller fängelser och präglas av en 
utbredd laglöshet. Straffriheten för brott, inklusive konfliktrelaterat sexuellt våld, 
är påtaglig och genomgående. Straffriheten ökar risken för att brott begås och den 
gör kvinnor, män och barn extra sårbara och utsatta samt ökar förekomsten av 
sexuellt våld (Human Rights Watch, 2010).  Mellan januari och september 2011 
dokumenterades 478 fall av sexuellt våld. 13 gripanden skedde, men ingen fälldes 
fram till det datum rapporten skrevs år 2012 (Säkerhetsrådet 2012). 

I DRK är en av de mest frekventa förövarna den nationella kongolesiska 
armén, FARDC. Trots försök från den kongolesiska regeringen att stoppa 
straffrihetskulturen har ett stort antal fall av sexuellt våldshandlingrar begångna av 
väpnade grupper samt FARDC inte följts upp av rättsväsendet. Särskilt 
oroväckande är mönstrer gällande militärer med högre rang som gjort sig skyldiga 
till sexuellt våld (Säkerhetsrådet 2012). 

I Sudan är Janjaweed-milisen stödd av regeringen. Man kan argumentera för 
att straffrihet för de brott som begås, däribland sexuellt våld mot specifika etniska 
grupper, existerar i allra högsta grad eftersom förövarna är nära kopplad till den 
sudanesiska staten som i stor utsträckning helt blundar för övergreppen (UCDP 3). 
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4.5 Naturresurser 

4.5.1 Teori 

Enligt FN:s säkerhetsråd finns det ett positivt samband mellan sexuellt våld och 
illegal utvinning av och export av naturtillgångar (Säkerhetsrådet, 2011, s. 3). 
Sexuellt våld och militär verksamhet koncentreras i områden där illegal utvinning 
av naturresurser sker. Utvinningen möjliggjörs av att civilbefolkningen fördrivs 
från naturresursrika områden (Säkerhetsrådet 2012, s. 5). Ekonomiska intressen av 
guld, olja, timmer och diamanter i konfliktdrabbade områden samvarierar med 
sexuellt våld (Leatherman, 2011, s.116, 131). 

4.5.2 Data 

Tabell 5 Viktigaste exportvaror per produkt och land (miljoner dollar) 
Land Bränslen % av 

total 
export 

Malm, 
metaller, 
ädelstenar 
och guld 

% av 
total 
export 

Kakao % av 
total 
export 

DRK 1 290 21,5 4 268 71,1 - - 
Elfenbenskusten 2 685 24,3 850a 7,3a 3 872 36,3 
Sudan 9 061 85,0 - - - - 

a. Enbart guld         Källa: UNCTAD, 2012 

4.5.3 Analys 

Ländernas ekonomier är enligt tabell 5 beroende av export av naturtillgångar. 
Vidare hat naturresurserna stor betydelse även för hela välrdekonomin. DRK har 
ett av världens rikaste mineralbestånd, med outnyttjade resurser av ett värde på 
cirka 157 biljoner svenska kronor. Detta bestånd är av strategisk betydelse för 
världsekonomin och naturresurserna har ofta använts för att bekosta kriget. Kongo 
har även 64 % av världens tillgång på den essentiella mineralen coltan (Michigan 
1). Kontroll över ett visst gruvdistrikt är ofta orsaken till strider mellan väpnade 
grupper tillhörande såväl staten, militärgrupper, rebeller och utländska aktörer 
(UNEP 2011, s. 22, Säkerhetspolitik 3). 

DRK:s enorma naturresurser har förlängt och förstorat konflikten. Särskilt 
mineralrika områden finns i de östra delarna av DRK, såsom Norra och Södra 
Kivu samt Ituri. Det är även i de områdena som det sexuella våldet har varit mest 
förekommande (Leatherman 2011, s. 130ff). Kontroll över landets enorma 
tillgångar och vissa rika territorier presenteras som en av de viktigaste orsakerna 
till konflikt i DRK (Bastick m.fl., 2007, s. 40f). FARDC och andra väpnade 



 

 19 

grupper är djupt involverad i illegal verksamhet, främst i handel med mineraler. 
Samtliga gruvor i Norra och Södra Kivu är kontrollerad av väpnade grupper 
(Ericsson-Baaz & Stern, 2010, s. 20f). 

Elfenbenskusten är världens största kakaoproducent och står för en femtedel 
av världens kakaoexport. Kakao är landets viktigaste inkomstkälla (UNCTAD, 
2012). Problemet är att kakaoindustrin bidrar till konfliktens omfattning och 
upprätthållande. De nationella institutioner som har i uppdrag att reglera handeln 
med kakao bidrar istället direkt till krigsinsatsen genom att bistå regeringen med 
ekonomiska medel och vapen. Tre av de nationella institutionerna har direkt 
bidragit med 20,3 miljoner dollar till konflikten. Transaktionerna har sammanfallit 
med en period då en del av de värsta kränkningarna av mänskliga rättigheterna 
begångna av nationella styrkor ägt rum (Global Witness 2007, s. 24). 

Sedan Sudans självständighet år 1956 har landet präglats av i princip konstant 
konflikt över naturresurser. Konflikt uppkommer då olja utvinns i söder och 
transporteras genom norr. Oljan står för 85% av Sudans export (UNCTAD, 2012). 
Den nationella armén har anklagats av internationella organisationer för att 
fördriva befolkning i syfte att underlätta oljeutvinningen, fördrivning som sker 
genom bland annat sexuellt våld (NE 1). 

4.6 Diskussion 

Vid applikation av förklaringsmodellen på DRK, Elfenbenskusten och Sudan, de 
tre länder som i forskningen rapporteras ha högst förekomst av sexuellt våld, 
verkar vi kunna fastställa ett samband. De oberoende variablerna i 
förklaringsmodellen samvarierar med den beroende variabeln: hög nivå av 
sexuellt våld. Faktorer i respektive land som verkar påverka existensen av sexuellt 
våld är i stor utsträckning samma faktorer som anges som förklaringsfaktorer till 
fenomenet i mer allmänna ordalag, det vill säga de förklaringsfaktorer 
presenterade i förklaringsmodellen.  

Etniska motsättningar verkar påverka konflikterna i alla tre länderna. Olika 
etniska grupper har blivit särskilt utsatta för det sexuella våldet. Gemensamt för 
analysenheterna är också socialt konstruerade könsroller som leder till 
ojämlikheter och till situationer där det maskulina dominerar det feminina. I 
Elfenbenskusten och Sudan tar det sig uttryck i hur offer av sexuellt våld 
behandlas av samhället och det sexuella våldet stigmatiserar offren. Statistiken 
visar att de tre länderna har allvarliga brister i den institutionella strukturen, men 
eftersom att det inte ensamt påverkar förekomsten av sexuellt våld enligt 
förklaringsmodellen menar vi att detta främst beror på den rådande 
konfliktsituationen som i sig har en destabiliserande effekt på samhällsstrukturen. 
Däremot i DRK ser vi ett samband mellan militärstruktur där en infekterad 
relation mellan armén och civilbefolkningen påverkar förekomsten av sexuellt 
våld. Rättsäkerheten i de tre länderna tillhör den sämsta i världen och 
straffrihetskulturen förstärker förekomsten av sexuellt våld. Den rådande 
laglösheten blir än mer påtaglig på grund av brottets skamfyllda natur och 
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påföljande mörkertal. Straffriheten förstärks eftersom offren i stor utsträckning 
ofta är redan socialt konstruerat marginaliserade kvinnor som undviker att anmäla 
brott. Alla tre länder har stora naturtillgångar starkt ekonomiskt kopplade till 
konflikterna. DRK utmärker sig i detta avseende eftersom de möjliga ekonomiska 
vinsterna där är såpass stora.   

Resultatet med förklaringsmodellen och de tre länderna leder oss till andra 
delen av vår studie. Begränsningen med vår forskningsmetod medför att vi enbart 
kan tala om ifall ett samband existerar eller inte, ingenting om sambandets styrka. 
Förklaringsmodellen visar vad som påverkar hög nivå av konfliktrelaterat sexuellt 
våld, men misslyckas med att förklara varför förekomsten av våldet i DRK ligger 
på en så mycket högre nivå än i de andra analysobjekten. Misslyckandet beror på 
att värdena på oberoende förklaringsvariabler inte är utmärkande dåliga på samma 
sätt som värdet på beroende faktor, det vill säga att DRK:s exceptionellt höga nivå 
av sexuellt våld korrelerar inte med likvärdigt utmärkande dåliga värden på 
förklaringsfaktorerna.  

Vad som särskiljer DRK som analysobjekt och anledningen till att vi kan dra 
slutsatser kring nivån av förekomsten av sexuellt våld, är att värdet på beroende 
variabel har fastställts. Omfattande studier har genomförts på nivån av sexuellt 
våld i landet – studier som är statistiskt säkerställda. Den studie som används som 
källa i denna uppsats beräknar att ungefär 1,69 till 1,80 miljoner av DRK:s 
kvinnor har blivit våldtagna under sin livstid och att 407 397–433 785 kvinnor 
våldtogs under år 2006,  (Peterman m.fl., 2011). Forskning på området framhäver 
DRK som exceptionellt hårt drabbat av konfliktrelaterat sexuellt våld. Sara Meger 
beskriver i sin artikel ”Rape of the Congo: Understanding sexual violence in the 
conflict in the Democratic Republic of Congo” situationen med sexuellt våld i 
DRK som “unparalleled in any previous or current conflict” (Meger, 2010, s. 
119). Hon beskriver vidare att “Sexual violence has been called a ‘defining 
feature’ of the conflict in the DRC.” (Meger, 2010, s. 119).  

Problemet kvarstår att DRK till synes är det enda landet med säkerställda 
siffror, och därför är svårt att jämföra med andra länder. Eftersom att DRK 
utmärker sig som den analysenhet med obestridbart högst nivå på beroende faktor 
kvarstår intresset av att utforska varför det ser ut så. Resultaten från studiens 
första del har lett oss till uppsatsens andra del: en processpårande fallstudie av det 
sexuella våldet i DRK. 
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5 Fallstudie av Demokratiska 
republiken Kongo 

Följande avsnitt utgör studiens andra del och syftar till att besvara vår andra 
frågeställning: Hur kan den exceptionellt höga nivån av konfliktrelaterat sexuellt 
våld förklaras i Demokratiska republiken Kongo? För att besvara vår 
frågeställning har vi valt att göra en processpårande fallstudie av landet. Ur 
studiens första del har vi urskilt en definierande egenskap gällande situationen i 
DRK, närmare bestämt landets naturresurser och mineralbestånd. Ur ett 
postkolonialt perspektiv studeras landets koloniala arv och hur den kolonialisering 
och exploatering som skett i landet lett fram till den nuvarande situationen i DRK. 
Med utgångspunkt från detta har vi använt Janie Leathermans teori om global 
politisk ekonomi för att förklara förekomsten av sexuellt våld i DRK. 

5.1 Det koloniala arvet 

DRK har en lång historia av våld, förtryck och exploatering bakom sig. 
Situationen i DRK skiljer sig till viss del från andra afrikanska länder, både med 
tanke på landets koloniala arv, men också beroende på landets tillgångar och 
naturresurser. DRK är en stor exportör av bland annat mineraler och diamanter 
och trots att landet skulle kunna vara ett rikt land sett utifrån den stora tillgången 
på naturtillgångar och exporten av dessa, är DRK ett av världens fattigaste länder. 
Drygt 70 procent av befolkningen beräknas leva under fattigdomsgränsen, och 
lever på under 1,25 dollar per dag (Världsbanken 1, Säkerhetspolitik 1). 

DRK:s våldsamma historia har sin grund i externa aktörers exploatering och 
utsugning av landet. Från och med 1400-talet bedrevs det från portugisiskt håll en 
utbredd och brutal slavhandel med den kongolesiska befolkningen. Den 
portugisiska närvaron i landet sträckte sig till slutet av 1800-talet då DRK istället 
kom att bli en belgisk koloni. Det var emellertid inte den belgiska staten som 
kontrollerade landet, istället var det den belgiska kungen Leopold II som skapade 
vad som kallades Kongofristaten och gjorde landet till sin egen privata egendom i 
vilken han hänsynslöst utnyttjade den kongolesiska befolkningen. Med 
tvångsarbete femtiofaldigade kung Leopold gummiproduktionen i landet och 
tillgodogjorde sig enorma rikedomar (NE 2, Weiss, 2012, s. 111). 

Under början av 1900-talet kom de fruktansvärda förhållandena i 
Kongofristaten under Leopolds välde att bli kända. Situationen i Kongofristaten 
uppmärksammades internationellt och år 1908 tvingade det internationella 
samfundet kungen att sälja Kongofristaten till den belgiska staten, landet kom nu 
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att kallas Belgiska Kongo. Belgarna stannade kvar som kolonialmakt och fortsatte 
under flera decennier exploateringen av DRK (NE 2). 

Kongoleserna protester mot belgarnas närvaro ledde till att det runt mitten av 
1950-talet inleddes förberedelser för ett självständigt Kongo. 
Självständighetsprocessen blev dock mycket kortare än tänkt och Belgiska Kongo 
upphörde att existera betydligt mer abrupt än planerat. Det utbröt oroligheter i 
landet som gjorde att Belgien lämnade DRK hastigt och utan att slutföra den 
självständighetsprocess de inlett (Weiss, 2012, s. 111). Efter självständigheter fick 
landet sitt nuvarande namn Demokratiska republiken Kongo (NE 2). 

Flertalet andra kolonier förbereddes till skillnad från DRK på ett tydligare sätt 
av sin kolonialmakt inför sin självständighet och gavs därför något bättre 
förutsättningar för att kunna fungera som självständig stat. Dessutom var det inte 
alla kolonier som styrdes såpass centraliserat från sin kolonialmakt som fallet var 
med Fristaten Kongo samt Belgiska Kongo. Belgien praktiserade ett så kallat 
“direct rule” över DRK där allt centralstyrdes från kolonialmakten och av 
kolonialmaktens ledare. I motsats till “direct rule” står “indirect rule” vilket bland 
annat innebar att lokala ledarfigurer deltog i styrandet av landet, samt ett till viss 
del användande av lokala institutioner, vilket anses kan ha underlättat vägen mot 
en fungerande självständig stat när kolonialmakten lämnade landet (Njoh, 2000, s. 
162f, Weiss, 2012, s. 112).   

DRK bildades hastigt och var i flera avseenden inte redo för sin 
självständighet. Landet upplevde stora svårigheter med att skapa en fungerande 
och stabil stat. Mycket lite utrymme hade under kolonialtiden getts till kongoleser 
i fråga om styrandet av landet och då de institutioner som fanns var uppbyggda av 
och styrda av belgare, föll de i stort sett samman vid självständigheten. Det påstås 
att det vid DRK:s självständighet fanns sexton kongoleser med 
universitetsutbildning och att landet helt saknade bland annat inhemska läkare och 
advokater. Det som fanns i intellektuellt kapital var personer utbildade av den 
belgiska staten inom den katolska kyrkan men då dessa personer under 
kolonialtiden förbjudits att delta i regerandet av landet innebar att de trots sitt 
intellektuella kapital saknade kunskaper om hur en stat och dess institutioner styrs 
(Weiss, 2012, s. 109ff). 

5.2 Global politisk ekonomi och DRK:s naturresurser 

Janie Leatherman presenterar i sin bok Sexual Violence and Armed Conflict en 
modell som beskriver sambandet mellan global politisk ekonomi och 
konfliktrelaterat sexuellt våld. Leatherman argumenterar för att de regioner där 
internationella aktörer ser möjligheter till ekonomisk vinning, är samma regioner i 
vilka konfliktrelaterat sexuellt våld är som allra mest utbrett. Teorin om global 
politisk ekonomi kan enligt Leatherman förklara förekomsten av konfliktrelaterat 
sexuellt våld. (Leatherman, 2011, s. 131f). 

Teorin om global politisk ekonomi förklarar förhållandet i DRK utmärkande 
väl med anledning av att landet innehar, utöver naturresursernas pengavärde, 64 
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% av världsbeståndet av ett särskilt värdefullt mineral. DRK har världens största 
reserv av coltan (kort för columbit-tantalit) som används i en rad olika 
elektroniska produkter. I denna digitala era där ekonomin är beroende av 
produkter med coltan utgör utvinning av detta mineral en lukrativ verksamhet, 
vilket innebär att intresset för mineralet är oerhört stort (Michigan 1). Speciellt 
mineralrika områden finns i östra DRK, såsom Norra och Södra Kivu samt Ituri. 
Det är även i DRK:s mineralrika områden med en utbredd utvinningsverksamhet 
som det sexuella våldet är mest förekommande, vilket stöder korrelationen mellan 
sexuellt våld och teorin om global politisk ekonomi i konfliktdrabbade områden i 
DRK (Leatherman 2011, s. 130ff, Säkerhetsrådet, 2013).  

Mineraltillgångarna lockar såväl nationella som internationella aktörer som ser 
ekonomiska vinstmöjligheter i att utvinna DRK:s stora mineralreserv. Strävan 
efter kontroll över landets enorma tillgångar och vissa rika regioner presenteras 
som en av de tydligaste orsakerna till konflikt i DRK (Bastick m.fl., 2007, s. 40f). 
Detta samtidigt som hög förekomst av sexuellt våld och militära aktiviteter 
kopplas samman med naturresursrika områden. Sexuellt våld och konflikt 
sammanfaller ofta med de regioner där inhemska och internationella ekonomiska 
intressen ligger. Även enligt FN:s säkerhetsråd finns det ett positivt samband 
mellan sexuellt våld och illegal utvinning och export av naturtillgångar. Ett 
samband tillämpbart på DRK eftersom landet är plågat både av sexuellt våld och 
kraftig exploatering av naturtillgångar. Fenomenen sammanfaller i landets östra 
delar där utvinningen av mineraler är allra störst samtidigt som konflikten är 
kraftigast tillsammans med högst antal rapporterade fall av sexuellt våld 
(Säkerhetsrådet, 2011, s. 3) 

5.3 Analys 

Naturresurserna totala värde och unika natur i kombination med 
exploateringsmöjligheterna i DRK är de faktorer som tillsammans förklarar den 
höga förekomsten av konfliktrelaterat sexuellt våld. Vikten av den första faktorn 
kan förstås med hjälp av global politisk ekonomi och exploateringsmöjligheterna 
med hjälp av postkolonialismen. 

Med utgångspunkt från DRK:s kolonialtid diskuterar Herbert Weiss i sin 
artikel från 2012 “The Congo’s Independence Struggle Viewed Fifty Years Later” 
kring effekterna av den typ av kolonialisering som drabbade DRK. Han pekar 
bland annat på att den belgiska staten inte självmant koloniserade DRK, utan att 
de på grund av påtryckningar utifrån tvingades överta landet från den belgiske 
kungen. Trots att Belgien inte tvekade att fortsätta kung Leopolds exploatering, 
om än marginellt mindre brutalt, ställer sig Weiss frågan om hur Belgiens 
“ofrivilliga” kolonialisering av DRK påverkat landets situation (Weiss, 2012, s. 
110f). Enligt Weiss var belgiska staten inte tillräckligt knutna till sin roll som 
kolonialmakt. Hade det sett annorlunda ut i DRK om Belgien varit mer intresserad 
av sin koloni? Belgien var enligt Weiss inte beredda att göra tillräckliga 
uppoffringar för att behålla DRK som koloni. Istället hade de till synes attityden 
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‘if they don’t want us we’ll leave, since we were there for their own good.’ 
(Weiss, 2012, s. 111). 

Ur ett postkolonialt perspektiv argumenterar postkolonialisten Frantz Fanon 
för att förutsättningarna till den exceptionellt höga utbredningen av våld och den 
höga nivån av sexuellt våld i DRK, skapades i samband med kolonialismen. Det 
våld vi ser idag är ett resultat av kolonialismens verkningar. DRK:s erfarenheter 
av brutalt kolonialt styre kantat av våldsamt förtryck och exploatering har lett till 
en normalisering av våld och Fanon argumenterar för att en samhällelig hierarki 
präglad av dominans har skapats och är tydlig i DRK. Människor som tidigare har 
utnyttjats vill höja sin position i förhållande till andra relativt svagare individer. 
En utnyttjad, kränkt och förödmjukad person som har lidit och nedvärderats av 
kolonial dominans under oerhört lång tid, vill skydda sin egen samhälleliga 
ställning genom att dominera en annan individ. Det kan handla om att stärka sin 
egen ställning genom att beröva en annan person dess position genom 
våldsutövande och övergrepp. Detta kan omfatta sexuella övergrepp som syftar 
till att dominera och förnedra en annan människa. Fanon framhåller även 
diskursen kring kolonialiseringens påverkan och att “the power of colonial 
discourses to colonize the minds of all involved” (Leatherman, 2011, s. 139ff). 

De konflikter och oroligheter som uppkom i samband med självständigheten 
från Belgien har haft förödande konsekvenser för landet. DRK upplevde efter 
självständigheten stora svårigheter med att ena landet. Problematiken berodde till 
stor del på en etnisk splittring. Landets många olika folkgrupper skulle försöka 
enas under en och samma ledning vilket ledde till stora motsättningar mellan 
grupperna. De etniska motsättningarna skapades och förstärktes genom 
kolonialismen och av kolonialmakternas ignorans gentemot Afrikas landsgränser 
när de delade upp världsdelen emellan sig.  Det är idag samma etniska 
motsättningar som till stor del speglar förekomsten av konfliktrelaterat sexuellt 
våld med etniska och kulturella motiv (Säkerhetspolitik 2, Weiss, 2012, s. 114). 
Svårigheter att skapa en stat och i förlängningen problematik med att genomföra 
fredliga val, i kombination med andra oroligheter och stora etniska motsättningar 
gör att DRK:s postkoloniala tid i oerhört stor utsträckning kantats av konflikter 
(NE 2, Sida 1).  

Det historiska arvet i DRK har möjliggjort en fortsatt utbredd exploatering och 
i förlängningen lett till det konfliktrelaterade sexuella våld som plågar landet. 
Exploateringen av landet har fortsatt och effekterna av den idag är en stor 
utbredning av sexuellt våld. Att det finns ett positivt samband mellan DRK:s 
sexuella våld och naturresurser samt att exploateringen av landet är den största 
anledningen till våldets höga nivå beskrivs av Janie Leatherman utifrån teorin om 
global politisk ekonomi.  

Under DRK:s koloniala epok lockades utländska aktörer till DRK för att 
exploatera landets rikedomar. Idag är det i mångt och mycket av samma anledning 
som omvärlden intresserar sig för landet och de ekonomiska möjligheter som 
finns där. Exploateringen som sker idag utspelar sig i stor utsträckning på samma 
platser och i samma områden som under Leopold II och Belgiens kolonialvälde. 
De stora möjligheterna till ekonomisk vinning och internationella aktörers 
agerande och närvaro i DRK anser vi påminner om en form av nutida imperialism 
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som grundar sig i tankar om global politisk ekonomi. Den utbredda 
exploateringen hämmar DRK:s utveckling och ekonomiska intressen leder till 
oroligheter, konflikter och i förlängningen till sexuellt våld (Leatherman, 2011, s. 
138ff). Ekonomiska tillgångar finns i landet, men de kommer inte överhuvudtaget 
den kongolesiska befolkningen till gagn, istället blir situationen omvänd. DRK 
behöver intäkterna från de tillgångar som finns i landet för att kunna utvecklas 
men resurserna exploateras istället av externa aktörer. Utsugningen leder till 
konfliktsituationer och övergrepp mot de mänskliga rättigheterna (Global Witness 
2012). 

Ett land kan inte fungera och utvecklas i en situation såpass instabil, våldsam 
och kaotisk som den i DRK. DRK och dess befolkning behöver finansiella medel 
för att kunna utvecklas. De förhållanden som skulle kunna hjälpa DRK och dess 
befolkning blir istället det som förstör dem. Naturtillgångarna gynnar andra 
aktörer på DRK:s befolknings bekostnad (Global Witness 2012, Världsbanken 2). 

De människor som tjänar på DRK:s rikedomar är inte den kongolesiska 
befolkningen. Istället är det högt uppsatta militärer och kongolesiska politiska 
ledare samt internationella företag som gör vinster på landets tillgångar. Detta 
förhållande förvärras ytterligare av det faktum att DRK är ett av världens mest 
korrupta länder. De som kontrollerar mineralgruvorna, vanligen militära eller 
politiska ledare säljer rättigheterna till de många gruvfyndigheterna till 
internationella företag utan den kongolesiska befolkningens vetskap eller 
medgivande. Företagen använder i sin tur mineralerna för att tillverka produkter 
som säljs till människor i västvärlden. Allt med den kongolesiska befolkningens 
liv och säkerhet som insats. Det utbredda sexuella våldet i de mineralrika 
områdena fördriver människor som befinner sig i vägen för brytningen av 
mineralerna från sina hem. Ingen annanstans i världen förefaller holdingbolag och 
opaque licensing aktiva i mineralutvinningen vara lika representerade, och dess 
påverkan så tydlig som i DRK (Global Witness 2012, s. 28f). Företag som dessa 
gör att genomskinligheten i mineralverksamheten blir än mindre. Den omfattande 
korruptionen och bristande institutionell säkerhet leder till att kongoleserna inte 
själva kan kontrollera vad som sker i deras närområde. I nutidens imperialism 
finns ingen slavhandel liknande den som fanns för hundra år sedan, men 
människor i vissa delar av världen betalar än idag ett högt pris för människors 
välstånd i andra delar av världen. 
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6 Slutsats 

Syftet med vår studie är att svara på vad som orsakar en hög förekomst av 
konfliktrelaterat sexuellt våld, dels i tre länder med rapporterad hög förekomst och 
slutligen i DRK där den exceptionellt höga nivån är fastställd. 

Slutsatsen från den första teoriprövande delen av vår uppsats är att de 
existerande teorierna kan påvisa ett samband mellan de variabler som av tidigare 
forskning inom ämnet används för att förklara en hög förekomst av 
konfliktrelaterat sexuellt våld i DRK, Elfenbenskusten och Sudan. Varje 
förklaringsfaktor för våldet förekommer i de tre länderna på ett utmärkande sätt. 

DRK har utgjort en avvikande analysenhet i vår första del på grund av att 
nivån på omfattningen av det sexuella våldet har kvantifierats och statistiskt 
fastställts. Vi vet därför att det handlar om ett enormt stort antal offer för våldet. 
Vårt metodval begränsade vårt resultat från den första delen till att enbart kunna 
konstatera att ett samband existerar mellan oberoende variabler och fastställd nivå 
på beroende variabel, det vill säga sexuellt våld. Efter konstaterandet att ett 
samband finns kvarstår frågan om hur den exceptionellt höga nivån kan förklaras i 
DRK. Den första delen av vår studie gav således upphov till en andra del i vilken 
en fallstudie av det sexuella våldet i DRK genomförs. Vi inkluderar ett resultat 
från första delen i vårt val av perspektiv i fallstudien, närmare bestämt DRK:s 
enorma mineralreserv. 

Efter att ha genomfört en processpårande fallstudie av DRK med syftet att 
förklara den höga förekomsten av konfliktrelaterat sexuellt våld har vi konstaterat 
att det som särskiljer DRK är två faktorer: landets koloniala arv och den enorma 
tillgången på värdefulla naturresurser. Dessa två fenomen samexisterar ofta i 
kontexter likt den som DRK befinner sig i.  

Vi har använt oss av teorin om global politisk ekonomi för att studera 
fenomenet med konfliktrelaterat sexuellt våld. DRK är ett land med oerhört stora 
mineraltillgångar, samtidigt som det är det land i världen som är allra mest 
drabbat av det konfliktrelaterade sexuella våldet. Enligt teorin är sambandet 
mellan de två fenomenen tydligt. Global politisk ekonomi, med den exploatering 
av naturresurser den genererar är den teori som förklarar den höga nivån av 
sexuellt våld i DRK. DRK har exploaterats historiskt och exploateras även idag. 
Teorin belyser den problematik som exploateringen ger upphov till.  

Kolonialismen och de efterföljande konsekvenserna har påverkat landet i 
riktning mot motsättningar och konflikt. Under kolonialtiden i DRK centralstyrdes 
landet från kolonialmakten Belgien. Kongoleserna hindrades helt från att delta i 
styrningen av landet, vilket fick förödande konsekvenser när DRK i ett senare 
skede blev självständighet. Kongoleserna saknade efter år av extern styrning 
kunskap om hur den nu självständiga staten skulle ledas. Efter självständigheten 
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skulle ett folk bestående av hundratals olika etniska grupper enas under en och 
samma ledning i en konfliktdrabbad icke-fungerande stat. 

I den kollapsade staten, nu även drabbad av en utbredd korruption, som kom 
att bli dagens DRK saknas möjligheter att stå emot ytterligare exploatering 
utifrån. De stora ekonomiska vinsterna som går att göra i landet har fortsatt att 
locka utländska aktörer. Det DRK idag upplever påminner om den imperialism 
som ägde rum för flera decennier sedan. Internationella externa aktörer 
tillgodogör sig ekonomiska vinster från naturtillgångar i landet, något som 
möjliggörs av det kongolesiska koloniala arvet. Denna cykel av exploatering är ett 
resultat av tidigare koloniala aktörers agerande. Återigen placeras DRK långt ner i 
det internationella systemets hierarki, där en del av världen gör ekonomiska 
vinster på andra länders bekostnad. De rikare delarna av världen utnyttjar 
fortfarande de fattigare delarna för att gynna sina egna ekonomiska intressen. 
Utnyttjandet har förödande konsekvenser för de länder längre ner i det 
internationella systemets maktordning. Kolonialismen i DRK har genererat en 
grogrund för exploatering och är således tillsammans med teorin om global 
politisk ekonomi i förlängningen en förklaring till konfliktrelaterade sexuella 
våldet i DRK. 
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7 Förslag till vidare forskning 

Det viktigaste för vidare forskning om orsaker till konfliktrelaterat sexuellt våld är 
korrekt datainsamling. Statistiskt säkerställda siffror för konflikten med sexuellt 
våld möjliggör kvantitativa studier som i högre grad skulle kunna fastställa 
orsakssamband och ge djupare förståelse för fenomenet. Studier av de 
konfliktkontexter där sexuellt våld inte förekommer skulle då kunna utgöra en 
jämförelsepunkt, vilket skulle kunna ge indikatorer på förklaringar till våldet och 
till vilka faktorer som genererar sexuellt våld. Vi anser att det är viktigt att 
fastställa motiv bakom konfliktrelaterat sexuellt våld för att kunna bekämpa det på 
bästa sätt. 
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