
 

 

 

Kandidatuppsats 

Sexuellt våld i konflikt 
En jämförande feministisk studie om sexuellt våld i 

Demokratiska republiken Kongo 
 

Författare: Iman Hussein 

Handledare: Gunnar Hansson 
Termin: VT19 

Ämne: Statsvetenskap 

Nivå: Kandidatuppsats 
Kurskod: 2SK30E 



  
 

i 
 

Abstract 

 
Conflict related sexual violence is a phenomenon that has come to light since world war 

II, however it is only in recent years that conflict related sexual violence has been 

discussed in larger forums. In recent years the subject of Conflict related sexual 

violence has been researched and brought to light in media. This thesis aims to study the 

conflict related sexual violence in Democratic Republic of Congo (DRC). The method 

applied on this thesis was a comparative feminist study. The theoretical framework used 

in this study is liberal feminism and radical feminism. In this study a comparison 

between the two feministic focuses has been the main object. The result of the study 

found that both radical feminism and liberal feminism can explain conflict related 

sexual violence. Radical feminism main concepts in their theory is sexual oppression 

that women face. Liberal feminism focus on inequality in the society between the sexes. 

In the result it was found that both perspectives of feminism could explain the sexual 

violence as something structural. There is inequality between the sexes in a societal 

level therefor sexual violence can be used as a way to maintain power.  
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1 Inledning 
Vi nås idag av fler och fler rapporter om hur kvinnor blir utsatta för sexuellt våld i 

konfliktområden. Man ställer sig frågan hur det är möjligt att flickor och kvinnor 

fortsatt är utsatta och hur de blir offer till stora övergrepp. Man förundras över hur detta 

kan ske i vår tid. Demokratiska republiken Kongo är ett av de länder där konflikterna 

varit konstanta och övergreppen mot flickor och kvinnor likaså. Varje år utsätts 

tusentals flickor och kvinnor för brutala övergrepp och våldtäkter i konflikternas 

Demokratiska republiken Kongo. (Landguiden 2016) 

 

Demokratiska republiken Kongo också kallat Kongo-Kinshasa och Kongo är ett land 

som varit koloniserat av Belgien. 1870 klev den belgiska kungen Leopold in i landet 

och det ledde till att kongoleserna blev förslavade samtidigt som man skövlade landet 

på alla naturtillgångar så som gummi och elfenben. Flera miljoner kongoleser blev 

mördade och flera miljoner förslavades. 1960 blev DRK självständigt, sedan dess har 

problemen i landet haglat (Ibid 2016). 

 

Särskilt utsatta i landet är kvinnor och barn. Enligt Gad, är det farligare att vara kvinna i 

Demokratiska republiken Kongo än att vara soldat. Våldtäkt och tortyr är något som 

otaligt många kvinnor och barn fått uppleva. Man räknar att minst två miljoner blivit 

våldtagna, förnedrade och torterade. I Demokratiska Republiken Kongo är våldtäkt sett 

som något skamligt och majoriteten av kvinnorna blir förvisade från sina familjer och 

sina hem när man får reda på att dem blivit våldtagna (Gad 2013). 

Sexuellt våld och specifikt våld mot kvinnor och tjejer är väldigt påtagligt synnerligen i 

konfliktområden. Soldater, poliser och rebeller har ofta varit förövarna, dem har inte 

varit skygga för att begå grova brott mot mänskliga rättigheter så som våldtäkt och 

tortyr. Något som försvårar för kvinnor är att många blir gravida efter övergreppen dem 

utsatts för däremot är abort förbjudet i landet, samtidigt som tillgången till 

preventivmedel väldigt låg (Freedomhouse, 2018). Kvinnor möter diskriminering i alla 

avseenden av deras liv i Demokratiska Republiken Kongo, speciellt på landsbygden. 

Lagarna och konstitutionen i landet förbjuder diskriminering mot kvinnor däremot är 

familjekoderna väldigt starka i samhället och där har man mer restriktioner. Det är 

vanligt att kvinnor ska lyda sina män och även få tillåtelse från dem för att få göra 

grundläggande saker så som att söka ett arbete (Ibid, 2018).  
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1.2 Problemformulering 

Sexuellt våld i konflikt är ett väldigt aktuellt ämne. Nobels fredspriset gick 2018 till två 

mottagare som arbetar med kvinnor och barn som har blivit utsatta för sexuellt våld i 

konfliktområden. De upplyser omvärlden om dem grymheter kvinnor och barn främst 

utsätts för i konflikter. Dessa två mottagare är Denis Mukwege och Nadia Murad. De 

fick pris ”för deras insatser mot användandet av sexuellt våld som vapen i krig och 

väpnad konflikt”. Nadia Murad är en tidigare IS-fånge som idag arbetar med att berätta 

om sina upplevelser. Doktor Denis Mukwege är en läkare och gynekolog som jobbar i 

Demokratiska republiken Kongo med kvinnor och barn som blivit utsatta för sexuellt 

våld (Aftonbladet, 2018). 

 

Detta ämne är statsvetenskapligt intressant eftersom att sexuellt våld i konflikt och krig 

är väldigt aktuellt, det sker hela tiden. Konflikterna i Demokratiska republiken Kongo 

pågår fortfarande och flickor samt kvinnor är fortsatt väldigt utsatta (Heyman, 2018). 

 

Kvinnors rättigheter är idag inte en självklarhet och det är något man ser prov på inte 

bara i utvecklingsländer utan även i västvärlden. Det är en utsatt grupp på flera olika 

sätt. Kvinnor lever i ojämlika samhällen som bidrar till att sexuellt våld blir vanligt att 

öva på dem.  Den utsatthet denna studie kommer undersöka är hur dessa övergrepp som 

flickor och kvinnor får genomgå i konfliktområden kan förklaras. Inom 

statsvetenskapen är det viktigt att studera makt och det är något som kommer vara en 

del av denna uppsats (Esaiasson et. al. 2007: 31). Det är också intressant att studera 

DRK sett till deras naturtillgångar har dem oändliga rikedomar, däremot är DRK just nu 

ett av världens fattigaste länder (Thureson, 2009: 113). 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka sexuellt våld i konflikt specifikt i 

Demokratiska republiken Kongo. Det jag kommer undersöka är hur de övergrepp främst 

kvinnor och flickor utsätts för kan förklaras och vad påverkan blir på de utsatta. Detta 

kommer jag kunna göra genom en jämförande studie där jag jämför två feministiska 

inriktningar för att kunna förklara mitt fall som är sexuellt våld i Demokratiska 

republiken Kongo. För att kunna undersöka mitt ämne har jag valt en frågeställning som 

jag ska utgå ifrån i min uppsats.  
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1.3 Frågeställning 

I denna studie kommer det finnas en övergripande fråga som studien utgår ifrån. För att 

svara på min övergripande fråga har jag också valt två frågor av beskrivande karaktär 

för att på bästa sätt få svar på min huvudfråga. 

 

Övergripande fråga: 

- Hur kan övergrepp mot kvinnor och flickor i Demokratiska republiken Kongo 

förklaras? 

 

Följdfrågor: 

- Vilka är de mest förekommande övergrepp flickor och kvinnor utsätts för i 

landet? 

- Vad blir påverkan på dessa kvinnor och flickor som utsätts för det sexuella 

våldet? 

1.4 Disposition: 

Denna studie kommer behandla sexuellt våld i Demokratiska republiken Kongo. För 

enkelhetens skull kommer landet benämnas som DRK i studien. I denna studie kommer 

första delen innehålla ett metodkapitel, där det förklaras vilken metod studien ska utgå 

ifrån och hur författaren ska gå tillväga för att nå önskat resultat. I den andra delen går 

man in på det teoretiska ramverket där fokuset ligger på två feministiska inriktningar 

liberal feminism och radikal feminism. Den tredje delen kommer man in på empirin, i 

olika steg. Det första steget behandlar en bakgrund till Demokratiska republiken Kongo 

som land, andra steget är bakgrund om sexuellt våld i konflikt, sedan följer ett avsnitt 

om sexuellt våld i Demokratiska Republiken Kongo och sist ett litet avsnitt om Doktor 

Denis Mukwege. Empirin som är den tredje delen ger en bakgrund till ämnet men också 

en förförståelse till vad det är som ska undersökas så att man får mer bredd. Efter empiri 

delen kommer den fjärde delen som är analys. I analysen kommer frågeställningen 

besvaras och där kommer också teorierna prövas och ha en stor roll i analysen. Sista 

kapitlet är sedan slutsats och diskussion, där man drar paralleller till hela arbetet och 

diskuterar resultatet som studien kom fram till. 
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2. Metod 

Det är viktigt att forska inom samhällsvetenskapliga ämnen för att få en djupare 

förståelse för ett område. Som forskare inom samhällsvetenskap arbetas 

forskningsfrågor som reflekterar samhället fram. Man försöker ofta fylla ett tomrum 

med sin forskning som anses fattas i befintliga forskares litteratur 

(Bryman, 2011: 12-13).  

 

I denna studie kommer en jämförande teoriprövande studie att göras. Där studien 

kommer försöka få en djupare förståelse och förklaring till sexuellt våld i 

konfliktområden, specifikt i Demokratiska republiken Kongo. Denna studien ämnar 

undersöka hur de utsatta kvinnorna och flickorna påverkas av övergreppen och vilken 

typ av övergrepp de utsätts för. Detta kommer sedan förklaras utifrån feministiska 

teorier.  

 

2.1 Kvalitativ metod 

För att besvara min frågeställning kommer en kvalitativ metod användas. Den 

kvalitativa metoden har valts eftersom att det är ett sätt att analysera mer på djupet. Man 

undersöker upplevelser och känslor på ett sätt som den kvantitiva metoden inte gör 

(Esaiasson m.fl. 2017: 211). 

Kvalitativa data är en metod att studera företeelser som annars inte är så synliga, det kan 

t.ex. vara upplevelser eller känslor som människor har känt och upplevt. Kvalitativa 

data är något som inte mäts utan det är något man kan fastställa att det finns, hur det 

funkar och i vilka lägen det existerar (Ahrne & Svensson, 2015: 10). 

 

2.2 Teoriprövande studie 

Den här studien kommer vara en förklarande studie. Det finns tre olika typer av 

förklarande studier och en av de är teoriprövande studier. I denna studie innebär en 

teoriprövande metod att teorierna kommer prövas för att förklara min analysenhet, det 

sexuella våldet i DRK. I studien kommer liberal feminism och radikal feminism prövas 

för att se vilken av dessa teorier som bäst förklarar mitt fall. 
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I en teoriprövande studie är det teorin som är i centrum, det är mitt fall som ska 

anpassas efter teorin. När man prövar teorier på sin studie ska man få fram hur väl 

teorin funkade på fallet. Antingen stärks teorin, försvagas eller så ser man att en teori 

funkar bättre än en annan (Esaiasson m.fl, 2017: 41). 

I en förklarande studie som en teoriprövande studie är så använder man sig främst av 

varför frågor för att studera sitt fall. Detta görs i syfte att få en förklaring på det man 

studerar. Frågeformuleringarna på denna studie är ställda på ett sätt som kräver att de 

förklaras och det gör det därför till en förklarande studie (Esaiasson m.fl., 2017: 37). 

Fallet som ska analyseras har valts ut noggrant utifrån teorierna. Att undersöka sexuellt 

våld i konflikt är ett aktuellt ämne som behöver studeras. Teorierna som valts är 

feministiska teorier som kan bidra till att förstå ämnet.   

 

 

2.3 Jämförande design 

När en jämförande design görs använder man identiska metoder för att studera två olika 

fall. Inom designen är den jämförande delen väldigt viktig. Man jämför för att bättre 

kunna förstå sociala händelser. En jämförande design kan användas i både kvalitativa 

och kvantitativa studier. (Bryman, 2002: 69) I mitt fall kommer designen användas i en 

kvalitativ studie. Att använda en jämförande design handlar inte om att man bara kan 

genomföra designen med att jämföra t.ex. två länder eller två städer. Det är ett sätt att 

jämföra olika företeelser som är typiska för det man väljer att analysera 

(Bryman, 2002: 70).  

I denna studie kommer denna metod och design användas för att jämföra liberal 

feminism och radikal feminism. I analysen kommer en jämförelse göras av teorierna när 

de tillämpas på ämnet jag undersöker vilket är sexuellt våld i Demokratiska republiken 

Kongo. Det som kommer jämföras är de olika inriktningarna på teorierna, vad som är 

typiskt för varje teori, hur dem skiljer sig och vilka likheter samt olikheter de har. Det 

som ska jämföras är även vad som täcks in i de olika teorierna och vad som glöms bort 

när de tillämpas på mitt fall.  
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3. Material och avgränsning 

I denna studie kommer främst litteratur, rapporter och andra relevanta sidor användas. 

Främst kommer material sökas efter på universitetets databas Onesearch och Google 

Scholar. Materialet kommer utgås ifrån frågeställningen och studiens inriktning, det 

kommer ske en sållning där det som är mest relevant för studien kommer användas. Det 

är viktigt att sålla material som inte är nödvändig, vara källkritisk och utgå ifrån det som 

är relevant för att få svar på min frågeställning och syftet med studien. Det material som 

främst kommer användas i studien är litteratur, Internetkällor, rapporter från t.ex. FN, 

tidigare forskning och en specifik dokumentär för att få mer bredd och insyn i ämnet. 

Dokumentären som kommer användas finns att se på URplay vid namn ” Mukwege- Att 

läka kvinnor i Kongo”. Dokumentären kommer hjälpa mig få en förståelse för ämnet 

och en förståelse för hur det sexuella våldet ser ut i Demokratiska republiken Kongo.  

 

Dokumentären handlar främst om Doktor Denis Mukweges arbete på hans sjukhus 

Panzisjukhuset och hur han arbetar med de utsatta kvinnorna i östra Kongo. Man får 

följa honom, kvinnor samt flickor som själva blivit utsatta berätta utifrån deras 

perspektiv vad dem varit med om. En annan källa som kommer användas för att få 

inblick i Doktor Mukweges arbete i Demokratiska republiken Kongo är boken ”De 

glömda kvinnornas röst” skriven av Birger Thureson. Boken avhandlar sexuellt våld i 

konflikt, Denis Mukweges arbete och bakgrunden till konflikterna i Demokratiska 

republiken Kongo. Det är en bok som ger ett helhetsperspektiv på studiens syfte och 

frågeställningar. I denna bok får man även läsa intervjuer och berättelser med kvinnor 

och flickor som blivit utsatta och som har vårdats på Panzisjukhuset.  

 

Vidare kommer främst litteratur användas för att förklara och beskriva min teoretiska 

utgångspunkt som är liberal feminism och radikal feminism. Litteraturen som kommer 

användas för mitt teoretiska ramverk är främst litteratur om feminism, global politik och 

ideologier. Litteraturen som används för att få en förståelse för mitt teoretiska ramverk 

som är i centrum i denna studie är: ”Global politics” och ”Political Ideologies: an 

introduction” skriven av Andrew Heywood, ”What is feminism? an introduction to 

feminist theory” skriven av Chris Beasley, ”Gender and International relations” 

skriven av Jill Steans. Dessa böcker kommer ge min studie en grund att stå på i det 
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teoretiska ramverket. Annan litteratur som kommer användas i denna studie är bland 

annat metodböcker som Metodpraktikan skriven av Essaisson mfl.  

Ett noggrant urval har gjorts när material har valts. Materialet har valts genom att se till 

relevans för studien, hur trovärdig källan är och vem materialet vänder sig till. Efter att 

ha sållat materialet och noga valt ut det material studien ska utgå ifrån är det viktigt att 

jämföra materialet. En jämförelse är viktig att göras så att man ser att materialet 

stämmer överens med varandra. Jämförelsen kan påvisa att materialet är trovärdigt om 

det står samma typ av information, samt att källorna blir då stärkta genom varandra. Det 

är viktigt att vara källkritisk och försäkra sig om att det källan säger stämmer. Detta kan 

man göra genom t.e.x. att jämföra material med varandra. 

 

En avgränsning har gjorts med tanke på tidsramen som fanns tillgiven. Studien kommer 

enbart utgå ifrån ett land som är Demokratiska republiken Kongo. Ett medvetet val 

gjordes när teorierna valdes då det fanns tankar på att använda fler än två teoretiska 

inriktningar. Däremot valdes två inriktningar inom feminism, radikal feminism och 

liberal feminism då dessa inriktningar inom feminism står långt ifrån varandra och kan 

ge studien ett bra resultat som påvisar skillnader men även likheter.  

Då fokuset inte ligger på landet då det är en teoriprövande studie och fokuset ligger på 

teorierna har inte en avgränsning behövts göras inom landet. I studien kommer hela 

landet ses som mitt fall och detta valet gjordes utifrån mitt teoretiska ramverk. En annan 

avgränsning som gjorts är att specifikt fokusera sig på sexuellt våld i konflikt och inte 

sexuellt våld allmänt. Sexuellt våld i konflikt behöver då specificeras vad det innebär 

och i vilken kontext, vilket studien kommer ta upp. En avgränsning gjordes också 

genom att fokusera sig specifikt på det sexuella våld kvinnor och flickor utsätts för. Idag 

utsätts även män och pojkar för sexuellt våld, men för att min studie inte skulle bli allt 

för bred har utgångspunkten varit det sexuella våldet i konflikt mot kvinnor och flickor.  
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3.1 Tidigare forskning 

Sexuellt våld och våld mot kvinnor och flickor utifrån genus är något som det har 

forskats om innan och det finns tidigare forskning att läsa om och ta del av. Mestadels 

av denna forskning består av olika rapporter från t.ex. FN. Forskarna skriver om hur det 

sexuella våldet tar sig uttryck på olika sätt i olika konflikter, vad påverkan blir på de 

utsatta och hur man handskas med problemet internationellt.  

En del rapporter skrivs av organisationer som varit ute på fält och arbetat i DRK som 

t.ex. Röda korset och FN. Annan tidigare forskning som finns är bland annat böcker och 

studier inom ämnet.  

 

I en studie gjord av Elisabeth Jean Wood som är professor inom statsvetenskap på Yale 

University lyfter hon fram hur långt forskningen kommit när det gäller att förstå sexuellt 

våld i konflikt. Mestadels menar man att vi nu har en bättre förståelse för hur det kan 

skilja sig beroende på konflikt och område. Det kan också skilja sig beroende på vem 

förövaren är, om det är en statlig aktör eller en icke statlig aktör. Det sexuella våldet 

som förekommer i konflikter tar olika uttryck. Det kan vara allt ifrån våldtäkt, 

könsstympning, prostitution till påtvingad abort (Wood, 2014: 458). 

I studien påpekas det att nya studier funnit att sexuellt våld i konflikt varierar stort 

mellan väpnade aktörer. Många väpnade aktörer i konflikter använder sexuellt våld i 

deras krigsföring, däremot gör inte alla det. Vissa väpnade aktörer ägnar sig åt enbart 

etnisk rensning, emellertid är antagandet att aktörer som ägnar sig åt etnisk rensning 

även begår sexuellt våld, det är däremot inte alltid fallet (Wood, 2014: 459). 

 

Wood lyfter i studien fram vilka förövarna ofta är i många konfliktdrabbade områden. 

Det är vanligt att det är familjemedlemmar som begår dessa grova brott. I Demokratiska 

republiken Kongo är det däremot mest känt att väpnade aktörer så som milis och militär 

i majoritet är förövarna. I en undersökning som gjorts i södra och norra Kivu i DRK så 

fick man fram siffror som visade att både kvinnor och män uppgett att de utsatts för 

sexuellt våld av väpnade aktörer och inte av familjemedlemmar. Siffrorna visade att 

39,7% av kvinnorna och 23,6% av männen hade blivit utsatta för sexuellt våld inom de 

senaste sexton åren (Wood, 2014: 460). 

Kriterierna kring vilka som blir utsatta för våldet kan variera stort. Vissa förövare och 

grupper inriktar sig specifikt på kvinnor och flickor samt specifika etniska grupper. 

Andra förövare har inte några kriterier alls utan utsätter män, barn och kvinnor för 
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sexuellt våld. Det är ett sätt att sätta skräck i befolkningen (Wood, 2014: 461). 

I studien tar man upp och diskuterar vilken relation våldtäkt och sexualitet har till 

varandra och hur det samspelar. Man tar upp patriarkatet som en del i det. Däremot 

kommer man aldrig fram till riktigt hur stor del patriarkatet har i betydelse till det 

sexuella våldet. Det som Wood däremot konstaterar är att kön spelar stor roll 

(Wood, 2014: 478). 

 

I en annan studie skriven av två författare Tonia St.Germain och Susan Dewey tar dem 

upp hur det internationella rättssystemet handskas med sexuellt våld i konflikt.  

I studien belyser man vikten av att sexuellt våld i konflikt får rättsliga åtgärder. Man 

lyfter upp vikten av att FN antagit resolutioner som uppmuntrar kvinnors deltagande i 

fred och säkerhetsinsatser. En annan viktig punkt som man tar upp är att FN 

uppmärksammar behovet som finns när det gäller skydd mot det sexuella våldet i 

konflikter. Sexuellt våld i konflikt dömdes som ett brott i internationella domstolar först 

efter kriget i Rwanda 1994 och sedan efter kriget i forna Jugoslavien 1995. Man är idag 

medveten om dem typ av brott som begås mot kvinnor och flickor i konfliktdrabbade 

områden, däremot är antalet förövare som blir dömda fortfarande på en väldigt låg siffra 

(Dewey & St. Germain, 2013: 36). 

 

I studien argumenterar författarna att det internationella rättssystemet som finns idag 

inte ger kvinnor någon rättvisa. Man menar att man borde se till hur strukturerna i ett 

samhälle är inte bara döma enstaka förövare då och då. Det är svårt att döma en 

förövare för att det våldet sker i ett konfliktområde. Rättsystemet är oftast inte 

fungerande under konflikt och därför blir det svårt att döma någon till ett brott. I studien 

belyses vikten av att man eftersträvar insatser som hjälper ett samhälle då det är 

strukturerna i ett samhälle som ofta leder till att det sexuella våldet blir så utbrett. 

Författarna argumenterar också att för att man ska hantera konfliktrelaterat sexuellt våld 

så måste man jobba mer inkluderande och jobba för att hjälpa lokala samhällen med de 

farliga strukturerna som existerar för kvinnor och flickor (Dewey & St. Germain, 2013: 

37). 
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4. Teori 

 

4.1 Feminism 

Det teoretiska ramverket kommer utgå ifrån ett feministiskt perspektiv specifikt liberal 

feminism och radikal feminism. Feminism är en rörelse som kan definieras som en 

rörelse som arbetar för kvinnors rättigheter och deras rätt till den sociala sfären. Den 

feministiska teorin bygger på två centrala pelare. Den ena pelaren utgår ifrån att kvinnor 

har det ofördelaktigt i samhället på grund av deras kön. Den andra pelaren att denna 

ofördelaktighet är något som kan förskaffas och något som bör förskaffas  

(Heywood, 2014: 420). 

 

Feminism är en rörelse som startade eftersom kvinnor såg ett bekymmer i samhället, 

detta bekymmer var att ojämlikheten för kvinnor var väldigt påtaglig. Kvinnor ansågs 

inte ha samma rättigheter i ett samhälle som män och detta är något som alla de 

feministiska inriktningarna vill motverka på olika sätt. Däremot har alla olika 

inriktningar samma kärna och det är att kvinnor genomgår ett förtryck och därför har det 

ofördelaktigt i ett samhälle. Alla inriktningar fokuserar på att förstå de maktstrukturer 

som existerar mellan kön och samtidigt försöka motverka dem på olika sätt. Liberal 

feminism åstadkommer det genom reformer medans radikal feminism vill göra det 

genom revolution (Lowndes, Marsh & Stoker, 2018: 92). 

 

Feminism som begrepp är nytt och började inte användas frekvent förrän på 60-talet. 

Däremot har kvinnorörelser funnits mycket längre än så.  Enligt Heywood har strukturer 

som ej gynnat kvinnor existerat länge. Man har sett den överlägsenhet män har haft i 

samhället och de privilegier de fått åtnjuta. Feminism har därför som övriga 

kvinnorörelser verkat för att främja kvinnors rättigheter i ett samhälle. Dessa rättigheter 

har innefattat allt ifrån abort till lika rösträtt. Dessa rättigheter existerar genom reformer 

men även revolution. Idag har feminism flera olika inriktningar som har deras synsätt på 

hur man bäst får ett jämlikt samhälle mellan könen (Heywood, 2017: 219). 

Feminism har upplevt tre vågor, där varje våg kämpat för någon form av jämlikhet. Den 

första vågen fokuserade på frågor om kvinnors lagliga rättigheter och deras rösträtt. 

Detta var under 1800-talet och även under 1900-talet. Under den andra vågen av 

feminism låg berördes frågor kring jämlikhet.  
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Detta kunde vara jämlikhet inom familjelivet, där kvinnan historiskt haft en stor roll, 

arbetsplatsen där kvinnor inte har haft samma möjligheter som män samt även kvinnors 

reproduktiva rättigheter. Den tredje vågen syftade till att inkludera kvinnor som tidigare 

inte varit inkluderade i de föregående vågorna. Dessa tre vågor har bidragit till att 

kvinnor har fått mer rättigheter och möjligheter så som rösträtt, karriär, rätt till att ha 

barnen på barnomsorg och rätt till att ta del av politiken (Lowndes, Marsh & Stoker, 

2018: 93). 

 

4.2 Liberalfeminism 

När man pratar om feminism kopplas det ofta till liberalfeminism. Liberalfeminism ses 

som mainstream formen av feminism. Inom liberalfeminism fokuserar man  på 

samhället och livet för en kvinna i den publika sfären. Fokus ligger här på de 

ojämlikheter som råder i samhället mellan män och kvinnor (Beasley, 1999: 51). 

 

I den liberal feministiska teorin är antagandet om att män och kvinnor är samma en 

central del. Liberalfeminism utgår ifrån konceptet att män och kvinnor inte skiljer sig 

och att de är lika i människans natur. Man menar att eftersom män och kvinnor är så lika 

i den mänskliga naturen så kan även kvinnor göra sådant som män gör, det borde därför 

inte vara någon skillnad anser liberala feminister. Man fokuserar mycket på vad män har 

tillgång till i samhället kontra kvinnor. Det man förespråkar inom liberal feminism är att 

ändring endast kan ske genom reformer och inte genom revolution. Man ser inte att 

revolution kan hjälpa att nå det mål man vill, utan reformer kan endast göra det. 

Liberala feminister betonar att det är viktigt att man inte ska se sig som att man är i krig 

med män utan snarare att man ska se strukturerna där män får åtnjuta mer rättigheter än 

kvinnor i ett samhälle (Ibid, 1999: 52). 

 

Liberalfeminism huvudkoncept är att man vill ha lika rättigheter mellan könen. En 

viktig del av teorin är att man ser människor som rationella. Man tror väldigt mycket på 

att människor har kapaciteten att tänka rationellt och agera rationellt.  Liberalfeminism 

står för att människor kan uppnå sin fulla potential samtidigt som de ska bry sig om sina 

egna intressen främst. Däremot menar liberalfeminister att man måste respektera andras 

rättigheter i sin jakt på den egna framgången. Under 1800 och 1900-talet såg feminister 

liberalism som en teori med religiös bakgrund, man ansåg att denna teorin kunde hjälpa 

dem att utmana patriarkala strukturer.  
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Utifrån det växte liberal feminismen fram. Något som feminister på den tiden och även 

idag var väldigt måna om att belysa är att kvinnor likt män är rationella varelser och 

därför kan ta egna beslut. En viktig text för liberala feminister är skriven 1792 av Mary 

Wollstonecraft vid namn ”Vindication of the Rights of Women”. Denna text var den 

första liberal feministiska texten där författaren försökte påvisa vikten av lika rättigheter 

för kvinnor (Steans, 1998: 16). 

 

Wollstonecraft skrev också om vikten att nå jämlikhet och rättvisa. För att göra det 

måste man för det första vara garanterad samma rättigheter som män. Två andra 

aspekter som man måste ta till beaktande enligt Wollstonecraft är att kvinnor har samma 

tillgång även till utbildning och ekonomi. Man kan inte bara be om samma rättigheter 

utan att inkludera dessa två väldigt viktiga områden menade Wollstonecraft 

(Ibid, 1998: 17). 

 

Liberalfeminister under 1800 och 1900-talet argumenterade att på grund av att kvinnor 

blev diskriminerade så fick de ta del av färre möjligheter än män. Detta menade dem 

hämmade kvinnor från att nå deras fulla potential som människor.  Historiskt sett har 

kvinnor haft rollen att ta hand om familjen och hushållet. Detta har lett till att kvinnor 

inte haft möjligheten att ta vara på deras intellektuella sida eller utveckla andra 

färdigheter. Idag menar liberalfeminister att för att det ska vara möjligt att nå ett jämlikt 

samhälle mellan män och kvinnor så måste män ta mer ansvar. Liberala feminister 

menar att för att man verkligen ska uppnå jämlika möjligheter så måste män dela 

ansvaret när det kommer till hushållet och familjelivet. Liberala feminister anser att 

staten har en del av ansvaret då dem måste erkänna strukturerna kring att kvinnan 

fortfarande bär bördan kring familjelivet. De menar att staten borde vara mer måna om 

att ändra de strukturer som finns mellan könen. (Ibid, 1998: 17) 

 

Liberal feminism var den teori och det tankesätt som dominerade första vågen av 

feminism. Målet med liberalfeminism är att män och kvinnor ska ha samma tillgång till 

samhället och den publika sfären. Utöver det anser liberalfeminister att kvinnor ska ha 

samma rätt som män att rösta, få utbildning, få ta del av politiken och ha en karriär.  

Liberalfeminism utgår i mycket av deras tankar ifrån ett androgynt synsätt. Alla 

människor oberoende av kön har samma genetiska arv från en man och en kvinna. 

Människan är därför en blandning av både manligt och kvinnligt. Enligt liberalfeminism 
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ska människan inte bli dömd utifrån sitt kön utan som den individ man är. Inom denna 

teorin är det viktigt att skilja på genus och kön. Kön är något biologiskt, det är något 

som är naturligt och oundvikligt. Genus är något som är socialt konstruerat något som är 

påverkat av vår kultur (Heywood, 2014: 42).  

 

 

Det har funnits och finns fortfarande kritik mot den liberal feministiska teorin. Vissa 

kritiker menar att liberala feminister vill ha tillgång till alla möjligheter som män har. 

De menar att de bara vill ha vad män har istället för att ifrågasätta varför det är på det 

sättet. Kritiker menar att det är en avundsjuka de känner gentemot män istället för att 

känna riktig vilja att förändra något (Beasley, 1999: 52). 

Något annat som teorin har blivit kritiserad för är att de vill få igenom förändring 

genom reformer istället för förändring genom revolution. Liberala feminister menar 

däremot att reformer är det bästa sättet att uppnå det resultat som eftersträvas. De menar 

också att det är viktigt att skilja på liberalism och liberal feminism då en del kritik varit 

mot att de är för nära det liberala tankesättet. Liberala feminister menar att teorin inte 

bara influerats av det liberala tankesättet utifrån en feministisk vinkel utan det är mer 

komplext än så (Steans, 1999: 17). 

 

4.3 Radikal feminism  

 

Radikal feminism har inte växt ur en redan befintlig teori som exempelvis liberal 

feminism utan det är en ny teori som utmanar de befintliga teorierna. Främst utmanar 

radikal feminism den liberala feminismen. Radikal feminism förespråkar systerskap och 

womanhood väldigt mycket. Detta då det anses mer gynnsamt än att försöka få in 

kvinnor i strukturer där män redan är. Ett huvudkoncept inom radikal feminism är att 

man tar till beaktande kvinnors förtryck som kvinnor i ett samhälle dominerat av män. 

Inom teorin beskrivs det att förtrycket kvinnor genomgår främst beror på att de är 

kvinnor och inte att de tillhör någon speciell social klass (Beasley, 1999: 54).  

 

Det innebär att radikala feminister tror att kvinnor är förtryckta just på grund av deras 

kön. Man tror att en kvinna oberoende av vem hon är vilken religion, etnisk grupp, ålder 

eller nationalitet hon innehar inte spelar någon roll, då hon alltid kommer ha mer 

gemensamt med en kvinna än en man. Det förespråkas ett systerskap inom radikal 
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feminism som finns bland kvinnor på grund av den gemenskapen dem har som just 

kvinnor. Det är viktigt att den social ordningen som män dominerar har ett fokus på 

kvinnor för att ändra det sexuella förtryck som kvinnor genomgår på grund av de 

existerande strukturerna menar radikala feminister (Ibid, 1999: 54).  

 

Patriarkatet är ett system som radikala feminister ser som en grund pelare att ha i åtanke 

när man pratar om de förtryck som kvinnor genomgår. Patriarkatet förklaras som ett 

socialt system av manlig dominans. Radikal feminism ser det sexuella förtrycket som 

den största formen av förtryck och den som måste motverkas mest. Vidare anses det att 

män som grupp är de som tar nytta av det patriarkala systemet och det systematiska 

maktinnehav som patriarkatet är. Män i grupp som det största hotet, man menar att alla 

män på ett eller annat sätt har makt över kvinnor. Att alla män är i positioner där dem 

innehar makt i förhållande till kvinnor (Ibid, 1999: 55). 

 

Utgångspunkten är att patriarkatet är det system som man är mest mån om att motverka 

inom radikal feminism. Inom teorin menas de att mäns makt är det som skapat den 

sociala konstruktionen av genus (Steans, 1998: 20). 

Under andra vågen av feminism så fick många feminister upp ögonen för andra 

perspektiv än de existerande ideologierna. Man började se skillnaderna mellan kön som 

något större och som något som behövde vara för sig självt och inte invävt i en ideologi. 

Det behövde vara en egen ideologi (Heywood, 2017: 235). 

 

Under den här tiden växte radikal feminism fram eftersom det ansågs att liberalism och 

socialism hade tagit upp kvinnors position i samhället. Man menade däremot att dessa 

ideologier missat att kön är det som splittrar samhället mest. Under 60 och 70-talet 

växte radikal feminism på riktigt då det blev mer synligt hur patriarkatet påverkar 

samhället inte bara inom politiken utan i alla aspekter av livet. Så som ekonomi, 

sexualitet, det personliga och sociala livet (Ibid 2017: 236).  Den centrala delen inom 

radikal feminism är tron att sexuellt förtryck är det mest väsentliga förtrycket i 

samhället. Andra former av ojämlikhet så som rasism kommer i andra hand. Kön bidrar 

till den största klyftan i samhället och är politiskt sätt den viktigaste klyftan man borde 

arbeta med enligt radikal feminism. För att kunna nå befrielse så krävs en revolution där 

man lyckas få bort strukturerna och skapar nya.  
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Radikal feminism förespråkar revolution som ett sätt att nå det ideal samhälle man vill 

ha där kvinnor inte är förtryckta. I liberal feminism förespråkas det att kvinnor är mer 

lika män än vad man tror, inom radikal feminism håller man inte med riktigt. Man har 

övertygelsen att kvinnor har en karaktär och egenskaper som män inte besitter som t.ex. 

att kvinnor är mer omtänksamma och sensitiva. Kvinnor uppmuntras till att inte 

eftersträva att bli mer lika män utan att man istället ska ta tillvara på det systerskap och 

band som finns bland kvinnor (Ibid, 2017: 238). 

 

Radikal feminism förespråkar revolution som ett sätt att förändra strukturerna, däremot 

betonar de även vikten av politiska strategier som ett sätt att nå förändring. Man tror 

däremot inte på att staten ska bidra till en förändring då det anses att staten i sig tar del 

av de patriarkala strukturerna. Radikal feminism har varit den feministiska inriktning 

som tagit upp den kvinnliga kroppens betydelse. Detta har tagits upp som en viktig 

aspekt inom radikal feminism, då man menar att mycket i det patriarkala systemet rotar 

sig i en kontroll över kvinnans kropp. Det är bland annat därför det sexuella förtryck 

kvinnor genomgår är en framstående fråga inom radikal feminism (Beasley, 1999: 57). 

 

5. Bakgrund Demokratiska republiken Kongo 

 

DRK är det andra största landet i Afrika. Demokratiska Republiken Kongo är också 

känt som DR Kongo, Kongo Kinshasa och Kongo. Kinshasa är huvudstaden i DRK. 

Kongo är ett land som Belgien och Kung Leopold tog över under åren 1885–1908.  När 

Kung Leopold tog över landet, tog han över alla rikedomar och gjorde landet till sitt 

egna. Han plundrade landet på naturtillgångar, samtidigt som han var oerhört grotesk i 

sitt tillvägagångsätt. Han dödade otaligt många människor på brutala sätt för att nå sin 

rikedom i Kongo. Han använde massivt våld under perioden han styrde landet och det 

befaras att flera miljoner kongoleser dog under denna tid. Hans kungavälde i landet 

ledde till att befolkningen förslavades och utsattes för grymheter som var gränslösa 

(Thureson, 2009: 114-115). 
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Omvärlden reagerade väldigt starkt på hur Kung Leopold styrde landet och han 

tvingades sedan sälja landet till den belgiska staten. Kolonialmakten försummade 

många samhällsfunktioner i landet, en av dem sakerna var utbildning för befolkningen.  

 

När landet sedan blev självständigt under 60-talet togs det över av Joseph Mobuto 

(Thureson, 2009: 116). DRK styrdes från 1965 till 1997 av generalen Joseph Mobuto. 

Han var en diktator som styrde landet väldigt hårt, han avsattes däremot 1997 i en 

statskupp. Den nya regimen som tog över blev sedan också avsatt i en ny statskupp. Det 

var denna statskupp som ledde till det första inbördeskriget (Globalis, 2016).  

 

Inbördeskrigen i DRK är bland de krig som varit blodigast i världen sedan andra 

världskriget. Man tror att runt fem miljoner människor har mist sina liv under 

konflikterna. Konflikterna i DRK har påverkat länder runt omkring och har haft en stor 

påverkan på Centralafrika. Än idag är flyktingströmmarna väldigt stora och 

oroligheterna pågår fortsatt. Enligt UNHCR är uppskattningsvis runt 2,6 miljoner 

kongoleser flyktingar inom landet och kring 500 000 har flytt till andra länder. Det har 

varit två större krig i Kongo, det första pågick från 1996–1997. Kriget utbröt efter att 

grannlandet Rwanda haft ett inbördeskrig mellan olika folkgrupper, Hutu och Tutsi. 

Under kriget i Rwanda dog kring en miljon människor, det ses idag som ett folkmord. 

Kriget i Rwanda berodde främst på motsättningar bland olika folkgrupper. Det gjordes 

uppdelningar bland människor beroende på vilken folkgrupp dem tillhörde och vilket 

yrke och status dem hade i samhället. Detta skapade större spänningar mellan Hutu och 

Tutsi och ledde till slut till kriget och folkmorden i Rwanda 1994 (FN-förbundet, 2019). 

 

Flera soldater, beväpnad milis och civila korsade gränsen till DRK och detta var början 

på motsättningarna i landet. De etniska motsättningarna som fanns i Rwanda spred sig 

till DRK där kriget utbröt 1996. Det första kriget i DRK pågick i ett år från 1996–1997, 

däremot tog inte oroligheterna slut efter krigets slut. Oroligheterna ledde till ett till krig 

som pågick från 1998–2003. Under detta krig hade både Uganda och Rwanda stora 

roller i det politiska spelet. De var med och stöttade främst väpnade grupper men även 

politiska. 16 år efter krigets slut är det fortfarande oroligheter i landets östra delar främst 

i Norra och Södra Kivu.  
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Det pågår stora våldsamheter och det är även flera väpnade grupper som är aktiva i 

dessa områden. Kriget i landet tog slut för flera år sedan däremot är de östra delarna 

fortfarande i ett krigsliknande tillstånd. Den politiska situationen i landet är instabil, 

detta har lett till att barn rekryteras till väpnade grupper med våld och tvång. Övergrepp 

på civila främst på barn och kvinnor är vanligt förekommande. Förövarna ställs ofta inte 

till rätta vilket har resulterat i att de fått gå fria och fortsätta med de grova övergreppen.  

Det är extremt svårt för hjälparbetare att ta sig till dessa områden eftersom att de 

väpnade grupperna förhindrar genomresa (FN-förbundet, 2019). 

 

DRK är ett land rikt på naturtillgångar, ser man bara till dessa naturtillgångar är det ett 

av världens rikaste länder. Naturtillgångarna består av silver, koppar och guld. Ett av 

landets största rikedom är coltan, 80% av världens coltan finns i Kongo, med detta 

ämne tillverkar man mobiltelefoner och datorer. Ser man på Kongo idag är det ett av 

världens mest fattigaste länder. Den rikedom som finns i landet gynnar inte 

befolkningen. Idag är mer än var fjärde person i Kongo undernärd och man räknar med 

att 80% av befolkningen lever på ungefär en dollar om dagen. Den rikedom som finns i 

landet är det som har lett till konflikterna i landet (Thureson, 2009: 113-114). 

 

 

5.1 Sexuellt våld i konflikt 

Genom historien har arméer ansett våldtäkt vara ett av de legitima bytena i krig. 

Sexuellt våld används taktiskt i konflikter och sågs på nittonhundra talet som något 

oundvikligt i konflikt. På senare tid har man fått en annan syn på det och man ser det 

som ett brott mot mänskligheten och ett krigsbrott. Startskottet på detta synsätt när man 

kriminaliserade sexuellt våld i konflikt var under konflikten i forna Jugoslavien 1992. 

Under detta krig hade man organiserade och systematiska sätt att utsätta kvinnor för 

sexuellt våld. FN:s säkerhetsråd förklarade det som ett internationellt brott under 

Jugoslavien konflikten (Bigio & Vogelstein, 2017: 3). 

 

Detta beslut har sedan öppnat upp dörren för att dessa brott ska ses som krigsbrott. Idag 

kan sexuellt våld i konflikt bryta mot nationella och internationella lagar. Det kan också 

ses som ett brott mot mänskligheten eller en handling av folkmord – även om mord inte 

blir utgången. Dessa brott kan begås mot kvinnor, män, flickor och pojkar. De som 

begår dessa brott är i majoriteten av fallen uniformerade män som tillhör armén, 
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beväpnade grupper, terroristorganisationer eller i vissa fall även civila. Förövarna är 

främst av det manliga könet. Däremot i vissa länder som t.ex. DRK har man sett att 

kvinnor spelar en stor roll i väpnade konflikter. De är inte bara offer som utsätts för 

dessa brott utan de kan även i vissa fall vara kvinnor som beordrar en våldtäkt  

(Ibid, 2017: 3). 

 

Stater har tillsammans arbetat för att komma överens om hur de ska arbeta mot det 

sexuella våldet som förekommer i krig och konflikter. I den internationella 

krigsdomstolen i Haag har man fastställt att våldtäkt i krig ska ses som ett krigsbrott. 

FN har arbetat med att försöka få bukt med det utbredda problemet som sexuellt våld i 

konflikt är. Detta har gjorts genom att anta resolutioner som ska förebygga och 

motverka våldet som främst kvinnor och flickor utsätts för i konflikter. Det är ett viktigt 

steg då dessa resolutioner är nödvändiga för att kunna stärka kvinnor och flickor främst 

i konflikt och krigsområden.  Sedan år 2000 har minst sju resolutioner antagits i FN, där 

dessa resolutioner syftar till att öka kvinnors säkerhet specifikt säkerheten när de utsätts 

för sexuellt våld i konflikter. 2008 antogs den resolution som idag kan ses som den 

viktigaste för kvinnor som är utsatta i konflikt och krig. Resolutionen som antogs är att 

våldtäkt ska ses som ett krigsbrott när det begås i konflikt och krigsdrabbade områden. 

FN menar att sexuellt våld och våldtäkter som sker i konflikter och krig ska ses som 

brott mot mänskligheten och även som folkmord (NCK, 2019). 

 

En annan tendens som är tydlig i konfliktområden är att ledare för beväpnade grupper, 

arméer och organisationer tillåter det sexuella våld som främst kvinnor och flickor 

utsätts för att fortskrida. Detta kan bland annat bero på ideologi, maktutövande, 

grupptryck och kvinnosynen. Sexuellt våld kan användas som en skrämseltaktik i 

konflikt. Det strategiska i det sker när man söker upp offer från den motsatta etniska, 

religiösa eller politiska gruppen. Det sexuella våldet är ofta oerhört brutalt och offren 

genomgår skam samt att det är ett stort stigma kring det våld de har utsatts för.  

Sexuellt våld avnänds som ett verktyg i en konflikt för att det är effektivt. Det är ett sätt 

att svartmåla sin fiende, skapa stigma och för att få sin motståndare ur balans. Många 

extremistgrupper använder idag sexuellt våld som en kärna i deras ideologi, ett exempel 

på det är Boko Haram och Islamiska Staten. De använder det som en taktik att 

terrorisera de civila till tystnad och rädsla.  
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Man använder också sexuellt våld som ett sätt att få bort civila från strategiska områden. 

Med detta menas att om en extremistgrupp kommer till en by och nyttjar sexuellt våld 

mot flickor och kvinnor blir det naturligt för civila att fly (Bigio & Vogelstein, 2017: 4). 

 

 

Sexuellt våld används också som ett sätt att tvinga på civila en ideologi som handlar om 

att förtrycka kvinnors rättigheter för att kontrollera reproduktionen och tillhandahålla 

arbete. Vissa extremistgrupper använder också förslavning av flickor och kvinnor som 

ett sätt att ha kontroll över dem. Det är ett sätt för dem att tjäna pengar då de säljer 

flickor och kvinnor i sextrafficking och som sexslavar (Ibid, 2017: 4). 

 

Under konflikter ser man en tydlig ökning av det sexuella våldet mot kvinnor och 

flickor. Sexuellt våld som begrepp är väldigt brett. Det innehåller allt ifrån 

tvångsäktenskap, våldtäkt, könsstympning och sexslaveri. Vissa teoretiker menar att en 

faktor till det sexuella våldet är att konfliktområden oftast redan har stor ojämlikhet 

bland könen. Konflikten bidrar sedan till att denna ojämlikheten växer. Detta beror på 

att våld mot kvinnor underlättas för förövarna när samhällsnormer och skyddsåtgärder 

bryts ner. I DRK använder man sexuellt våld som en taktik för att bryta ner familjer. 

Detta görs till exempel genom att tvinga familjemedlemmar bevittna när en annan 

familjemedlem blir våldtagen(Sidebotham, Mofatt, Jones, 2016: 247). 

 

När en konflikt eller ett krig tar slut betyder det inte att det sexuella våldet upphör i 

landet eller området. Våldet avtar inte när det blir fred i landet, tvärtom kan det bli en 

upptrappning. Detta våld kan visa sig på olika sätt, det kan vara att familjeförhållanden 

ändras och att man använder sexuellt våld som ett sätt att kontrollera kvinnor. Enligt FN 

kan sexuellt våld vara ett medel att förlänga konflikter och tvinga dem på flykt. Det 

sexuella våldet som pågår i en konflikt kan när konflikten är slut bidra till att 

prostitutionen i landet och människohandeln blir än större än den var innan konflikten 

(NCK, 2019). 
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5.2 Sexuellt våld i Demokratiska Republiken Kongo 

 

DRK är idag ett land som är utsatt på flera sätt. I den pågående konflikten i Östra 

Kongo är kvinnor och flickor främst väldigt utsatta av sexuellt våld. I DRK är samhället 

traditionellt patriarkaliskt. Detta innebär att kvinnor har det tufft, i en konflikt blir livet 

för dem ännu svårare. Lagstiftningen i landet är ofta inte till kvinnornas fördel eller 

jämlik då den oftast är diskriminerande (Wahldén, 2009: 27).  

 

Sedan 1996 har man i DRK sett en ökning av det sexuella våldet. Det brutala våldet mot 

främst flickor och kvinnor har skett i sådan extrem form. Det sexuella våldet har inte 

bara genomförts av en grupp utan alla inblandade grupper i konflikten har varit 

delaktiga i detta våld. Allt ifrån militär till milisgrupper har genomfört systematiska 

våldtäkter. Motivet bakom detta sexuella våld har flera anledningar, det kan vara ett sätt 

att hämnas en annan grupp, utföra etnisk rensning eller skrämma civila till lydnad. De 

som oftast är mest drabbade för att bli utsatta för detta våld är kvinnor som jobbar ute i 

fält samt kvinnor som flyr från konflikten (Bastick, Grimm & Kunz, 2007: 41). 

 

Det sexuella våldet i DRK har olika uttryck, kvinnor och flickor främst utsätts i brutala 

former och man utsätter dem ofta för våld som är svårt att läka ifrån psykiskt och 

fysiskt. Offer våldtas ofta framför familjemedlemmar eller så tvingar man offer våldta 

varandra. Ofta är våldet så brutalt så offren får men för livet. Det kan vara att förövarna 

använder vassa objekt i vaginan och rektum, skjuter kvinnan i vaginan, häller smält 

gummi inuti kvinnors vaginor samt att man använder farliga objekt för att framkalla 

abort. Det är också vanligt att kvinnor och flickor blir bortförda och kidnappade. Dessa 

offer får i sin tur arbeta för deras kidnappare genom att utföra sexuella tjänster, 

transportera saker eller plundra byar. I DRK har offren för det sexuella våldet även varit 

män och pojkar även om kvinnor och flickor är i majoritet. Våldet mot killar och män 

kan vara allt ifrån att de blir slagna i deras könsorgan till att bli våldtagna  

(Ibid, 2007: 42). 

Anledningen till att det sexuella våldet sker beror ofta på strukturerna i samhället. I 

DRK är det inte jämställt mellan könen, diskriminering syns därför tydligt i samhället i 

t.ex. utbildning och hälsovård. Denna ojämställdhet leder till att kvinnor redan ses som 

underordnade. I ett land som DRK där våld varit en del av vardagen under en långt tid 

är det normalt att våldet till slut normaliseras (Thureson, 2009: 74). 
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Rättssystemet i landet är inte en tillgång till offren. Våldtäkt ses i samhället som något 

skamligt och det är oftast inte någon som blir dömd när dem begår våldtäkter, det är inte 

ett brott som ger konsekvenser. Förövare kan ofta muta sig fria om de blir anmälda. 

Många offer väljer därför att inte anmäla, eftersom de anser att det skadar dem mer än 

det gynnar dem (Thureson, 2009: 75). 

 

 

I DRK har förövarna varit från alla grupperingar i samhället, det har även rapporterats 

om FN soldater som exploaterat och missbrukat deras makt. De har tagit del av det 

sexuella våldet som civila utsatts för i landet. Det har kommit uppgifter om att FN 

soldater varit en del av en barnprostitution ring samt att de byter nödvändigheter så som 

mat mot sex. Detta är ett sätt för soldaterna att utnyttja deras position och makt (Bastick, 

Grimm & Kunz, 2007: 42). 

 

Mörkertalet i DRK är väldigt stort då många lever med deras erfarenheter i det tysta. 

Det har rapporterats om att hundratusentals har blivit våldtagna och utsatta för sexuellt 

våld. Bara under 2004 rapporterades det om 50 000 våldtäkter på kvinnor, barn och 

flickor. Det är väldigt svårt att veta exakt hur många som blivit utsatta då 

tystnadskulturen är stor (Thureson, 2009: 78). 

 

I dokumentären ”Mukwege- Att läka kvinnor i Kongo” som visas på URplay får man 

följa läkaren Denis Mukwege och hans arbete i Panzisjukhuset som han byggt specifikt 

för att hjälpa flickor och kvinnor som utsatts för sexuellt våld. I dokumentären vittnar 

han bland annat om mörkertalet och den skam som offren känner. Vidare berättar Dr 

Mukwege om hur kvinnorna kommer in till sjukhuset skadade, med krossade hjärtan 

och själar som behöver läkas. Att kunna hjälpa kvinnor att läka var en av anledningarna 

till att Dr Mukwege öppnade sjukhuset.  Sexuellt våld används i DRK som slagfält, 

kvinnors kroppar behandlas som slagfält då de utsätts för brutala sexuella övergrepp och 

ett brutalt våld. Det sexuella våldet i DRK används som en krigsstrategi eftersom att den 

är effektiv och billig. Den kostar inte förövarna något, däremot kostar den offren väldigt 

mycket och ger de skador för livet. 
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Kvinnor och flickor utsätts för brutala övergrepp där man använder överflödigt våld. 

Förövarna är inte rädda för att använda redskap som macheter för att tortera sina offer 

(URplay, 2015). 

 

En flicka på 11 år berättar i dokumentären;  

 

”Om männen som våldtog mig hittas skulle jag vilja att de skulle försvinna eller att de 

skulle få lida så som jag gjort och sedan dö”. (URplay, 2015) 

 

5.3 Doktor Denis Mukwege 

Denis Mukwege är en kongolesisk läkare som har ett sjukhus i Bukavu beläget i östra 

Kongo. Denis är chefsläkare på sjukhuset som går under namnet Panzisjukhuset. Dr 

Mukwege är en utbildad kirurg och gynekolog som jobbar i ett land som benämnts som 

världens våldtäktscentrum. Han valde att stanna och arbeta i sitt land för att hjälpa 

utsatta kvinnor och barn. Offer som annars kanske inte hade fått hjälp någon annanstans 

(Thureson, 2009: 89). Panzisjukhuset är inte som ett vanligt sjukhus där man tar emot 

alla typer av patienter. Här har man valt att behandla främst barn och kvinnor som blivit 

utsatta för sexuellt våld på ett eller annat sätt. Panzisjukhuset byggdes 1999 under krig 

och det var nog flera som trodde att detta sjukhus inte skulle klara sig eftersom att man 

valde att bygga sjukhuset just under denna period. Flera år senare har mer än 40 000 

patienter behandlats på sjukhuset och Dr Denis Mukwege vann 2018 Nobels fredspriset 

för sitt arbete med utsatta barn och kvinnor i DRK. (PMU, 2019) 

 

I boken ”De bortglömda kvinnornas röst” skriven av Birger Thureson intervjuas Denis 

Mukwege. Han berättar att livet inte alltid är lätt i DRK speciellt när man har hans 

arbete, han lever ständigt i hot. Detta har lett till att han nu bor på sjukhuset på grund av 

säkerhetsskäl då han tidigare blivit utsatt för mordförsök. Han blir en lätt måltavla då 

han hjälper utsatta och även är en röst utåt (Thureson, 2009: 96).  

Denis Mukwege berättar i boken att han har blivit en röst utåt för sitt land, han lyfter 

problemen i landet för världssamfundet och är en röst för kvinnorna och barnen som 

glömts bort i Kongo. Han berättar att varje gång han blir erbjuden att prata inför FN 

eller andra internationella församlingar så tänds hoppet. Hoppet som tänds är att 

världssamfundet nu kommer ge mer hjälp än den humanitära hjälpen för att få ett slut på 

konflikten.  
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Tyvärr blir han ofta besviken då den hjälpen han önskar aldrig ser ut att komma 

(Thureson, 2009: 101). För omvärlden är Denis Mukwege en opinionsbildare, en man 

som är en röst för de bortglömda. På Panzisjukhuset är han däremot en läkare och en 

vän som hjälper traumatiserade och skadade kvinnor samt barn. En man som är ödmjuk 

och empatisk och ger sin tid till dem (Thureson, 2009: 87). 

 

6. Analys 

I detta kapitel kommer empirin att presenteras. Frågeställningarna kommer besvaras 

utifrån den valda metoden som är en teoriprövande metod. Teorierna kommer således 

diskuteras och ett resultat kommer presenteras om teorierna kunde förklara det sexuella 

våldet i DRK.  

 

6.1 Övergreppen förklaras 

Inom radikal feminism ligger stor fokus i det förtryck som kvinnor utsätts för i ett 

samhälle. De strukturer som finns i ett samhälle som gör att kvinnor är underordnade. 

Kvinnor lever i ett samhälle som är mansdominerat enligt den radikalfeministiska 

teorin. Ser man till övergreppen som begås i DRK där kvinnor utsätts för brutala 

övergrepp och där sexuellt våld är väldigt vanligt så menar man enligt radikal feminism 

att det är strukturerna i ett samhälle som gör att detta våld är möjligt. I DRK är det 

majoriteten män som är i positioner där dem kan utsätta kvinnor för sexuellt våld. Det 

förekommer att kvinnor också är i maktpositioner där dem kan beordra en våldtäkt. 

Däremot sker inte det alls i samma utsträckning som det sexuella våld som män utsätter 

kvinnor för (Beasley, 1999: 54) 

 

Det sexuella förtrycket är det största förtrycket enligt radikalfeminister och det är även 

det förtryck som kvinnor i DRK är drabbade av i störst utsträckning. Många kvinnor 

lever med skam och det sexuella våldet är ett stort stigma i samhället som leder till att 

de utsatta lever i tystnad. Patriarkatet är ett system som radikal feminister menar är 

uppbyggt som ett system som gynnar män och strukturellt diskriminerar kvinnor. 

Samhället i DRK är traditionellt väldigt patriarkaliskt, det betyder att kvinnor redan 

innan konflikterna hade en tuff tillvaro och blev diskriminerade. Med konflikterna har 

tillvaron försämrats och det sexuella våldet påvisats ännu starkare. 
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 Lagstiftningen är inte heller till kvinnors fördel eftersom i ett patriarkalt samhälle 

försummas ofta kvinnors rättigheter. Förövare döms ofta inte och detta bidrar till att 

färre kvinnor vågar anmäla deras förövare (Wahldén, 2009: 27).  

 

Radikal feminism menar att samhället vi lever i är ett mansdominerat samhälle, där 

männen har makt. Alla män oavsett vem dem är har maktpositioner i förhållande till 

kvinnor. Ett sätt som denna maktposition kan visa sig är genom sexuellt våld. Sexuellt 

förtryck och sexuellt våld används av män som ett maktmedel. Man upprätthåller sin 

maktposition genom att använda våld (Beasley, 1999: 55). 

 

I specifikt DRK har det sexuella våldet berott på strukturerna främst då det inte är ett 

jämställt land och diskriminering gentemot kvinnor syns tydligt. Ojämställdheten i 

landet har bidragit till att våldet blir ett normalt steg att ta i en konflikt. Det är ett sätt att 

upprätthålla maktstrukturerna. Makstrukturerna bidrar till att kvinnor och flickor är 

underordnade män. Män kan genom våld upprätthålla deras position i samhället, 

skrämseltaktiker används så att kvinnor och flickor inte ska kunna ta sig upp och ta del 

av samhället (Thureson, 2009: 74) 

 

Liberalfeminism förespråkar att män och kvinnor är lika varandra till sin natur och 

därför borde man inte se på dem annorlunda. Man menar att könen kan göra exakt 

samma saker och därför borde kvinnor och män få ta del av samma möjligheter och 

rättigheter i ett samhälle. Ser vi till konflikten i DRK och hur kvinnor samt flickor blivit 

utsatta i landet, så är det lätt att dra parallellen att kvinnor inte kan göra sådant som män 

gör då samhället är ojämlikt i grunden (Beasley, 1999: 51). 

  

Kvinnorna i DRK levde innan konflikterna i ett ojämlikt samhälle, de sågs som lägre än 

män i samhällskedjan. I DRK är motivet till att kvinnor och flickor utsätts för sexuellt 

våld olika beroende på vem förövaren är. Motiven kan vara att man vill hämnas på en 

grupp, ta makt, få civila att fly, etnisk rensning och skrämsel (Bastick, Grimm & Kunz: 

2007: 41).  
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I den liberal feministiska teorin menar man att kvinnor behöver få samma tillgång till 

utbildning, ekonomi och socialt liv som män. Utifrån ett liberal feministiskt perspektiv 

kan man få förståelse för övergreppen i DRK genom att se på vilka rättigheter 

kvinnorna saknar i ett samhälle. Om inte de fundamentala rättigheterna som till exempel 

utbildning finns att tillgå för kvinnor så blir det lättare för män att använda övergrepp 

som maktmedel. Om inte kvinnor har det jämlikt i ett samhälle och kan få tillgång till 

samma möjligheter som män så blir de mer sårbara att bli utsatta för sexuellt våld 

(Steans, 1998: 17). 

 

 

 

6.2 Mest förekommande övergrepp 

 

I Demokratiska republiken Kongo är det vanligaste övergreppet kvinnor och flickor 

utsätts för det sexuella våldet. Våldtäkt är väldigt vanligt att använda som ett 

maktredskap. Radikal feminism förespråkar att sexuellt förtryck är något som måste 

bekämpas. Den kvinnliga kroppen har en stor roll i den radikalfeministiska teorin. Detta 

eftersom att man menar att det patriarkala systemet utgår ifrån en kontroll av kvinnans 

kropp. Våldtäkt är det mest drastiska som visar ojämlikheten i vårt samhälle mellan 

könen. Radikal feminism menar att våldtäkt och sexuellt förtryck inte är en avvikelse 

som en individ gör. Det är något som är djupt förankrat i patriarkala samhällen menar 

dem. Denna förankring visar och förstärker den ojämlikhet och det förtryck som 

kvinnor genomgår i samhällen som är patriarkala. Våldtäkt och sexuellt våld i konflikt 

är inte något som sker för sexets skull, det sker för maktens skull enligt den 

radikalfeministiska teorin (Beasley, 1999: 57). 

 

I DRK är våldtäkt ett av de vanligaste övergreppen, man använder våldtäkt som en 

skrämseltaktik. Flera hundratusentals har blivit våldtagna under konflikterna i landet. 

Andra övergrepp som är vanliga i DRK är våld som man utsätter mot kvinnors kroppar. 

Det kan vara våld mot vaginan och rektum, genom att använda redskap så som 

machetes. Det kan vara att man använder skjutvapen och skjuter kvinnor i vaginan, det 

kan även vara att man bränner dem med t.ex. gummi. Dessa övergrepp leder till att 

kvinnor blir utstötta i samhället, de blir isolerade från det vardagliga livet.  
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Stigman kring sexuellt våld i DRK är väldigt utbrett och det hindrar kvinnor och flickor 

som är offer att ta del av samhället. (Bastick, Grimm & Kunz, 2007: 41) 

 

Liberalfeminism ser våldtäkt som något som är gjort utifrån individnivå. Man ser inte 

det som något kollektivt, att det är män i grupp som är problemet. Man ska se till 

strukturerna De ser det som att de som begår våldtäkter har en tendens som strider mot 

normerna när det kommer till det sexuella beteendet. Radikalfeminism däremot menar 

att det är just kollektivet som är problemet, att män i grupp är de som skapar 

strukturerna. Det radikalfeministiska perspektivet ser det patriarkala systemet som ett 

system där män i grupp har ett maktinnehav där dem får användning av strukturerna 

(Beasley, 1999: 55). 

 

6.3 Påverkan på offren  

Sexuellt våld i konflikt har en stor påverkan på de utsatta offren. Det kan vara fysiska 

följder så som gynekologisk fistel. Andra skador kan vara stympning, så som 

könsstympning eller att underlivet skadas på grund av våldet det utsatts för. Många 

gånger har kvinnor och flickor dött av det grova våld de utsatts för. Offren har större 

risk att få sexuellt överförbara infektioner samt oönskade graviditeter.  

I konfliktområden är tillgången till vård väldigt begränsad, samtidigt som kvinnors 

rättigheter inte är en självklarhet. Detta innebär också att rättigheterna när det kommer 

till mödravård och abort är inskränkta. Många kvinnor och flickor söker sig därför till 

osäkra metoder för att kunna genomföra en abort. Osäkra aborter kan i sin tur leda till 

en ökning i mödradödligheten (Sidebotham, Mofatt & Jones, 2016: 247-248) 

 

Den sociala och psykologiska påverkan på offren är också väldigt framstående. Stigman 

kring sexuellt våld i konflikt är väldigt stor. Offren genomgår oftast skam och vet inte 

hur dem ska hantera det de har utsatts för. De blir oftast isolerade ifrån övriga samhället 

och får inte ta del av det på samma sätt som andra. De kan inte ta del av det sociala 

livet, deras ekonomi utvecklas inte då dem oftast inte kan jobba eller gå i skola. Detta 

leder till att klyftan mellan könen växer och ojämlikheten blir allt större. Den stigma 

som finns kring sexuellt våld i konflikt kan hindra offer från att söka den hjälp de 

behöver, vare sig det är psykisk eller fysisk hjälp. Efter att kvinnor och flickor utsatts 

för det sexuella våldet får dem leva med men för livet. De kan bli mördade i hedersvåld, 

åtalade för äktenskapsbrott och i vissa fall även tvingade att gifta sig med sin förövare. 
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De lever också med skammen som de inte kan bearbeta och skadorna de har fått av 

våldet de utsatts för. Verkan på dessa offer slutar inte efter våldtäkten utan det blir 

livslånga men de får leva med (Ibid, 2016: 247-248). 

 

 

Radikal feminism förespråkar att det patriarkala systemet är en av de största orsakerna 

till det förtryck kvinnor upplever. Man ser skillnaderna mellan män och kvinnor tydligt. 

Man kan se skillnaden på könen tydligt genom att se hur påverkan på kvinnorna och 

flickorna blir efter sexuellt våld. De får genomgå svårigheter inte bara fysiskt utan 

psykiskt. Det är svårt för många att gå vidare efter att de blivit våldtagna, slagna och 

torterade. Dels för att samhället har stött ut dem och dels för att dem känner sig trasiga 

fysiskt och psykiskt. Detta menar radikala feminister är ett sätt för män att ha makt över 

kvinnor, de vill att påverkan på deras offer ska bli så stor som möjlig för att det är en del 

av deras dominans och skrämseltaktik. Man vill nå så stor effekt som möjligt och det 

gör man genom att sätta skräck på sina offer och använda så mycket våld som är 

tänkbart (Beasley, 1999: 55). 

 

Påverkan på offren enligt liberalfeminism är den att dem inte får ta del av samhället på 

samma villkor som män. De har inte samma rättigheter till dem basala 

nödvändigheterna i ett samhälle så som utbildning. Påverkan blir på ett större plan att de 

ojämlikheten ökar för kvinnorna efter de blivit utsatta för sexuellt våld. Detta eftersom 

att de lever i ännu större utsatthet och isolering på grund av den stigman som finns kring 

sexuellt våld (Beasley, 1999: 51). 

 

 

6.4 Teorierna 

Liberal feminism och radikal feminism är två väldigt skilda inriktningar inom feminism. 

De har ett gemensamt mål om att nå ett jämlikt samhälle men hur man ska ta sig dit 

skiljer sig avsevärt. Liberal feminism förespråkar individualism och att man ska se till 

sina egna intressen. Radikal feminism förespråkar ett kollektivistiskt tänk specifikt 

bland kvinnor. De menar att kvinnor har ett band just på grund av att de delar kön och 

därför finns ett slags systerskap.  
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Liberal feminism förespråkar, valfrihet, individualism och lika möjligheter. De antar ett 

individuellt tänk främst, där de menar att alla människor ska ses som rationella 

individer. Radikal feminism däremot är helt emot ett system där män har privilegier. De 

vill inte nå deras mål genom att arbeta med män de ser inte det som något nödvändigt. 

De ser inte att målet kan nås genom att arbete med män som dem ser som fienden. 

Liberal feminism å andra sidan vill att män ska ta större del i arbetet med att nå ett 

jämlikt samhälle och tycker att det är nödvändigt att man arbetar ihop med män för att 

nå ett gemensamt mål (Steans, 1998: 17) 

 

Liberal feminism förespråkar reformer som ett sätt att nå ett mer jämlikt samhälle. 

Sexuellt våld i konflikt kan därför lösas genom juridiska reformer. Enligt teorin tror 

man starkt på statens involvering. Man menar att staten måste ta sitt ansvar och därför 

kan sexuellt våld och ojämlikhet i allmänt lösas genom reformer, det kan vara juridiska 

reformer eller reformer för utbildning, arbete och ekonomi. (Beasley, 1999: 52) 

Den radikalfeministiska inriktningen menar att ett patriarkaliskt samhälle inte kan lösa 

problem för kvinnor. Det kan endast ske när den sociala ordningen som män dominerar 

har ett fokus på kvinnor. När de har ett fokus på kvinnor kan de strukturerna som gör att 

kvinnor utsätts för sexuellt förtryck ändras. Innan det sker kommer inte strukturerna 

ändras och därmed kan man heller inte ändra det sexuella förtryck kvinnor genomgår 

världen över (Beasley, 1999: 54).  

 

Båda inriktningar har svagheter i deras tankesätt om man specifikt ska se till hur de ser 

på sexuellt våld i konflikt. Radikal feminism utgår mycket ifrån ett heterosexuellt 

perspektiv och ser lesbianism som ett sätt att slippa sexuellt förtryck. Det stämmer 

däremot inte då alla kvinnor och flickor kan utsättas för sexuellt våld. Att ha en annan 

läggning än heterosexuell gör en inte immun mot sexuellt våld. Sexuellt våld kan 

drabba alla i ett samhälle men främst drabbar det kvinnor och flickor.  

Liberal feminism har också svagheter när man ser till hur de ser på sexuellt förtryck. 

Man ser våldtäkt som något som förekommer på individnivå och tar inte strukturerna i 

ett samhälle till beaktande. Man lägger inte fokus på det sexuella förtryck kvinnor 

utsätts för. Den feministiska inriktningen fokuserar sig på ojämlikheter i samhället på 

annat håll så som utbildning och ekonomi. (Steans, 1998: 17) 
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För att på ett tydligare sätt se skillnaderna mellan de feministiska inriktningarna har en 

tabell gjorts som påvisar de viktiga huvuddragen inom respektive inriktning. Det är fyra 

kategorier som har valts ut som är viktiga huvudkoncept för liberal feminism och 

radikal feminism. Nedan i tabellen ser man skillnaderna i respektive kategori och hur 

dessa två feministiska inriktningar ställer sig i förhållande till förtryck, män, kön och 

mål de vill uppnå. 

 

                                                                        Liberal feminism Radikal Feminism 

Förtryck Ojämlikheten är det största 

förtrycket. 

Sexuellt förtryck är det största 

förtryck. 

Män  Män är inte fienden utan kan 

ses som en tillgång för att nå 

ett jämlikt samhälle. 

Patriarkala system är 

uppbyggt för män. Män och 

specifikt män i grupp ses som 

fienden. 

Kön Androgynt synsätt, man ska 

döma individen och inte 

könet. 

Det är könet som gör att 

kvinnor diskrimineras. 

Mål Reformer för att nå det 

önskade målet. 

Revolution för att nå det 

önskade målet. 

 

 

 

7. Slutsats och Diskussion 

Denna studien har genomförts genom en teoriprövande metod där teorierna tog upp en 

stor del av studien. Teorierna har således varit i centrum och de har i analyskapitlet 

svarat på frågeställningarna. Syftet med studien var att undersöka sexuellt våld i 

konflikt och hur övergreppen påverkar de utsatta kvinnorna och flickorna specifikt. 

Studien utgick ifrån en frågeställning som specificerade sig på kvinnor och flickors 

utsatthet i DRK. Studien har kunnat besvara frågeställningen som ställdes och det har 

gjorts utifrån ett teoretiskt perspektiv men också på ett sådant sätt så att fallet som är 

sexuellt våld i DRK inte glöms bort. Studien är en förklarande studie och har således 

analyserats på ett sådant sätt som förklarar hur situationen i landet ser ut för kvinnor 

respektive flickor som blir utsatta för sexuellt våld.  
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Metoderna som valdes gjordes medvetet utifrån frågeställningen och syftet. Att göra en 

jämförande teoriprövande metod där teorierna tar mer plats och förklarar det sexuella 

våldet i DRK kändes som ett sätt att få fram det bästa resultatet. Här är teorierna mer i 

centrum, samtidigt som fallet också har en plats i studien. Skulle jag valt en annan 

metod som t.ex. teorikonsumerande metod så skulle fallet varit i centrum och där skulle 

inte teorierna fått lika stor yta.  

Resultatet hade förmodligen då blivit annorlunda då fokus hamnar på själva landet och 

kanske inte i samma utsträckning på hur det förklaras. I denna studien var det viktigt att 

få fram hur övergreppen kan förklaras och varför dem förekommer. Detta kunde göras 

med en teoriprövande metod. Teorierna som användes liberal feminism och radikal 

feminism är samma teori men med olika inriktningar, det är två skilda inriktningar som 

är väldigt olika varandra. Dessa teoretiska inriktningar valdes noggrant ut för att på ett 

så nyanserat sätt som möjligt kunna förklara de sexuella övergreppen i DRK.  

 

Det resultat som kom fram utifrån frågeställningen påvisar att sexuellt våld i DRK är 

väldigt utbrett. Kvinnor och flickor är dem som är främst utsatta och de utsätts för 

oerhört våld. Man använder redskap för att skada dem på värsta möjliga sätt. 

Övergreppen som begås kan utifrån teorierna förklaras på flera sätt. Radikalfeminism 

förklarar det utifrån att samhället är patriarkaliskt och dessa strukturer leder därför till 

sexuellt förtryck. Liberal feminism å andra sidan förklarar det utifrån att samhället är 

ojämlikt. Om kvinnor och flickor hade haft samma möjligheter i ett samhälle som män 

skulle övergreppen inte varit så utbredda. Man ser även våldtäkt som något en individ 

utför och inte något som är kollektivt som radikal feminism däremot förespråkar. Offren 

som blir utsatta påverkas både fysiskt och psykiskt. De blir utstötta från samhället och 

strukturerna som redan gjorde att de var utanför samhället slår till mot offer ännu 

hårdare.  

 

I min tidigare forskning nämndes det i en artikel att det internationella rättsystemet inte 

ger kvinnor någon rättvisa. Utifrån ett liberalfeministiskt perspektiv menar man att 

juridiska reformer kan lösa det sexuella våld som förekommer i konflikt. I den tidigare 

forskningen argumenterar författarna att rättssytemet inte fungerar i en konflikt och 

därför behövs reformer och instanser i ett samhälle för att kunna ändra på detta.  
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De feministiska teorierna som användes prövades i analyskapitlet på fallet. När man gör 

en teoriprövande metod så förstärks teorin, försvagas den eller så ser man att en teori 

funkar bättre än den valda. I mitt fall funkade en inriktning bättre än den andra. Radikal 

feminism utgår ifrån att sexuellt förtryck är ett av de största förtryck kvinnor genomgår. 

Det är redan ett av deras huvudkoncept. När denna feministiska teori sedan prövades i 

mitt fall gick det att se att teorin förstärktes. Då det gav svar på frågeställningarna 

utifrån föreställningar som teorin redan har. 

 

 Fokus på inriktningen är sexuellt förtryck, så att analysera förtrycket genom 

radikalfeminism var applicerbart och det gick att få svar på frågeställningen. Däremot 

har teorin också svagheter, då det sexuella förtryck radikalfeminism fokuserar sig på 

bara utgår ifrån ett heteroperspektiv.  

 

Den liberal feministiska teorin försvagades i min analys i jämförelse med 

radikalfeminism då det inte gick att påvisa fullt ut hur de står kring sexuellt förtryck. 

Teorin fokuserar främst på den ojämlikhet kvinnor möter i den publika sfären bland 

annat i utbildning och ekonomi. Det blev därför svårt att fullt ut få ett resultat på hur 

övergreppen kan förklaras. Studien har svarat på frågeställningen anser jag att använda 

en teoriprövande studie med feministiska inriktningar gjorde att frågeställningen kunde 

svaras på.  
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