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Abstract 
Sexuell exploatering och övergrepp av soldater inom FN:s fredsoperationer är ett väl-

känt problem för FN. Organisationens brist på ansvarsutkrävande kom till utryck när 

OHCHR begärde att Anders Kompass skulle avgå från sin tjänst för att ha överfört en 

rapport till en medlemsstat i hopp om att en utredning skulle påbörjas. Syftet med denna 

uppsats är att belysa problematiken inom OHCHR:s organisationskultur genom att jäm-

föra argumentationen som ledde till beslutet att bestraffa Kompass med OHCHR:s noll-

toleranspolicy och uppdragsbeskrivning. Men hjälp av teorin om organisationskultur 

uppmärksammas de värderingar som styr OHCHR:s handlingar. Teorin undersöker i 

första hand de negativa inslagen i det organisatoriska livet och belyser de repressiva 

aspekterna av kulturen. Undersökningen utförs med en argumentationsanalys som för 

fram och bedömer argumentationen i de olika dokumenten från OHCHR. Därefter jäm-

förs argumenten med generalsekreterarens bulletin och OHCHR:s uppdragsbeskrivning 

för att se hur de förhåller sig till idealet. Undersökningens fokus ligger alltså på att iden-

tifiera vad är det för slags kultur som argumentationen pekar på. Sammanfattningsvis 

använder inte OHCHR:s ledning argument som leder till nolltolerans, utan istället un-

dergräver policyns betydelse. Uppsatsens slutsats är att organisationskulturen hindrar 

OHCHR från att följa sin egna ideala policy, då det existerande värdesystemet priorite-

rar organisationens externa anpassning över följandet av policyn. 
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1! Inledning 
När den svenske FN-anställde Anders Kompass stängdes av från sitt jobb i april 2015 

blev det en världsnyhet. Kompass, som chef över fältarbetet på the Office of the High 

Commissioner of Human Rights (OHCHR), hade överfört en rapport till de franska 

myndigheterna där det framgick att fler av deras soldater i Centralafrikanska republiken 

hade begått sexuell exploatering och övergrepp på de utsatta barn som de var där för att 

skydda. Han gav informationen till Frankrike efter att han blivit frustrerad över att 

ingenting gjordes av OHCHR för att stoppa övergreppen. Det var inte förens Kompass 

överförde rapporten som en utredning påbörjades av de franska myndigheterna och åt-

gärder börjades tas. Istället för beröm för sin insats, sattes Kompass själv under utred-

ning för att hans chefer ansåg att han överskridit sina befogenheter när han ”läckte” do-

kumentet.1 

Detta har setts som ett institutionellt misslyckande för FN, och deras brist på an-

svarsutkrävande har börjat uppmärksammas. FN, och mer specifikt OHCHR, håller fast 

vid att deras policy för sexuell exploatering och övergrepp är ”nolltolerans”, men är det 

verkligen det vi ser under detta händelseförlopp? Är deras handlingar i enlighet med sin 

nolltoleranspolicy, eller sker det en försummelse av dessa barn som utsätts för över-

grepp? 

I min uppsats kommer jag undersöka Anders Kompass fallet i relation till deras 

nolltoleranspolicy och uppdragsbeskrivning, för att belysa den problematik som är 

OHCHR:s organisationskultur. Jag ska alltså se hur OHCHR förhåller sig till sin ideala 

policy i jämförelse med deras verkliga handlingar.  

1.1!Problemformulering, syfte, och frågeställning  
Den publicitet som OHCHR dragit åt sig i och med Anders Kompass fallet har gett all-

mänheten en inblick in i organisationen som inte tidigare funnits. Med denna inblick är 

det möjligt att se en viss problematik med icke-agerande och ansvarsutkrävande inom 

                                                                                                                                          
 
1 Laville, Sandra, ”UN aid worker suspended for leaking report on child abuse by French troop”, The 
Guardian, 29-04-2015 
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organisationen. Det är just denna problematik som jag vill undersöka, och detta tänker 

jag göra genom att se på deras organisationskultur. 

Mitt syfte i denna uppsats är att belysa problematiken inom OHCHR:s organisat-

ionskultur genom att jämföra argumentationen som ledde till beslutet att bestraffa Kom-

pass med OHCHR:s nolltoleranspolicy och uppdragsbeskrivning. Jag tänker även se på 

förklaringar och ursäkter till passiviteten kring fallen av sexuell exploatering i CAR. 

Genom att ställa OHCHR:s agerande emot deras nolltoleranspolicy och uppdragsbe-

skrivning kan jag uppmärksamma organisationens egentliga position. 

Min frågeställning lyder: Hur förhåller sig OHCHR till sin ideala policy i jämfö-

relse med deras verkliga handlingar i Anders Kompass fallet? 

1.2!Bakgrund 
I början av maj 2014 begärde en internationell NGO hjälp från MINUSCA, FN:s freds-

bevarande uppdrag i Centralafrikanska republiken. De hade fått information om att flera 

barn i huvudstaden Bangui våldtagits av internationella fredsbevarare i utbyte mot mat. 

Den 19 maj 2014 genomförde en junior OHCHR Human Rights Officer2 och en anställd 

från UNICEF en intervju med en 11-årig pojke. Barnet rapporterade att en fransk soldat 

lovade honom mat i utbyte mot oralsex. Soldaten förhandlade med en vakt för att få 

pojken till basen, där han sedan våldtog honom. Pojken gav en detaljerad beskrivning av 

soldaten och sade att han kunde identifiera honom i en bild.  

Human Rights Officern informerade Renner Onana, Chief of Human Rights and 

Justice för MINUSCA, om detaljerna i intervjun. Renner Onana verkar inte ha agerat. 

Ingen varning skickades ut till soldaterna, inga ansträngningar gjordes för att informera 

de franska myndigheterna, och ingenting gjordes för att förhindra de pågående över-

greppen. 

Mellan 20 maj – 24 juni 2014 fortsatte Officern och den UNICEF anställde att 

genomföra ett stort antal intervjuer med olika offer. Dessa pojkar var i åldern 8-15 år 

och rapporterade en mängd av olika övergrep. Efter varje intervju blev MINUSCA in-

formerade, men ingen uppenbar åtgärd vidtogs. Ett av offren hävdade att de senaste 

                                                                                                                                          
 
2 Jag har valt att använda den engelska benämningen eftersom det inte finns en fastställd svensk översätt-
ning.  



 

 3 

övergreppen var mellan 8 och 12 juni, flera veckor efter den första intervjun hade ägt 

rum.  

I mitten av juli 2014 hade mer än 12 FN-anställda fått Human Rights Officerns 

rapport. En av dessa informerade sin chef Anders Kompass. Kompass förde vidare in-

formationen till de franska diplomatiska myndigheterna, som begärde en kopia av rap-

porten i syfte att inleda en utredning. Kompass levererade rapporten till de franska 

myndigheterna i juli med en skriftlig och undertecknad följenot och fick skriftlig be-

kräftelse och tack från den franska regeringen, som informerade honom om att en utred-

ning pågick. Detta officiella brev stämplades som mottaget och hamnade i OHCHR:s 

korrespondens logg. 

Den 1 augusti 2014 anländer franska utredare i Bangui och frågar ut Renner 

Onana, som för vidare de franska utredarna till Officern som hade genomfört intervju-

erna. Officern informerades av OHCHR:s ledande juridiska rådgivare att informera de 

franska utredarna att alla frågor måste gå igenom FN-jurister. Den franska undersök-

ningen avstannades. Så även när den franska regeringen försökte att samarbeta med FN 

så möttes de av motstånd och blev nedkörda i formaliteter.  

Den 7 augusti 2014 informerade Anders Kompass OHCHR:s biträdande hög-

kommissarie Flavia Pansieri. Den 6 mars, hela åtta månader efter att hon senast hörde 

några nyheter om CAR fallet, pratar Officern med två ledande OHCHR advokater. De 

informerar sedan både Zeid och hans ställföreträdare Pansieri. Den 12 mars begärde 

Zeid att Anders Kompass skulle avgå, vilket han vägrade. Den 9 april påbörjades OIOS 

officiella undersökning över Kompass agerande. Utredningen förde med sig olika utta-

landen från alla centralfigurerna i fallet. Det är dock tydligt att fokus endast koncentre-

rades på Kompass, snarare än själva övergreppen. 

En månad efter att ha vägrat att avgå blev Kompass avstängd för brott mot pro-

tokoll. Han väljer då att ta OHCHR till FN:s tvist domstol. Domen slås i Kompass för-

del och kräver hans återinsättande. Den 29 maj 2015 läcktes interna FN dokument och 

memos av Code Blue kampanjen.3 Den 8 juni 2016 meddelade Anders Kompass att han 

avgår, då han inte kunde arbeta för en organisation utan ansvarsutkrävande.4 

                                                                                                                                          
 
3 AIDS-Free World, ”The UN’s Dirty Secret: The Untold Story of Anders Kompass and Peacekeepers 
Sex Abuse in the Central African Republic”, Code Blue Campaign, 29-05-2015 
4 Laville, Sandra, ”Child sex abuse whistleblower resigns from UN”, The Guardian, 07-06-2016 
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1.3!Material och avgränsningar 
Under denna rubrik kommer jag presentera mitt valda primärmaterial, samt de 

avgränsningar jag har gjort. En kort förklaring av materialet kommer göras, där 

jag redogör för det mest väsentliga i innehållet. Det kommer inte presenteras nå-

got sekundärmaterial då de enda sekundärkällorna jag kommer använda mig av är 

min tidigare forskning. Jag kommer även ta upp källkritiken som följer från pri-

märmaterialet.   

1.3.1! Primärmaterial 
Mitt primärmaterial kommer innehålla interna FN dokument, email, och memos, angå-

ende Anders Kompass affären och sexuell exploatering och övergrepp i CAR. Dessa 

dokument blev tillgängliga för allmänheten då de läcktes av individer inom OHCHR till 

AIDS-Free World. Jag hittade dokumenten på hemsidan för Code Blue kampanjen, vil-

ket är en kampanj som förs av AIDS-Free World för att avskaffa straffriheten för FN-

personal inom fredsbevarande styrkor.5 Jag har beslutat att endast använda de dokument 

där avsändaren är en person från OHCHR, däribland räknas även Anders Kompass in. 

Mitt primärmaterial kommer även bestå av OHCHR:s uppdragsbeskrivning och FN:s 

generalsekreterares bulletin.6 I generalsekreterarens bulletin formuleras FN:s nolltole-

ranspolicy till sexuell exploatering och övergrepp av fredsbevarande styrkor. 

Dokumenten från Anders Kompass fallet består av ett memo och sex redogörel-

ser från OHCHR personal och ledning. Det första dokumentet är högkommissariens 

officiella begäran om en utredning av Kompass insatser. Därefter finner vi sex uttalan-

den: ett uttalande från Anders Kompass, som är föremål för undersökningen; ett kort 

och ett långt uttalande från Human Rights Officern som genomförde intervjuerna; ett 

uttalande från högkommissarie Zeid Ra'ad al-Hussein; ett uttalande från biträdande 

högkommissarien Flavia Pansieri; och ett gemensamt uttalande från två OHCHR juris-

ter som berättar om deras samtal med Officern. 

                                                                                                                                          
 
5 The Code Blue Campaign, ”Internal UN Documents”, AIDS-Free World, 29-05-2015 
6 Secretary-General’s Bulletin, Special Measures for Protection From Sexual Exploitation and Abuse 
ST/SGB/2003; OHCHR Mission Statement, Management Plan 2014-2017: Working for your rights, Uni-
ted Nations Human Rights Office 
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Uttalandena varierar och motsätts av varandra. En likhet genom alla dokumenten 

är dock att under hela den perioden då övergreppen på dessa barn först kom till upp-

märksamheten inom FN, verkar det ha hållits väldigt få uppgifter om möten och dis-

kussioner, och minnet är vagt hos många. Barnen nämns sällan i uttalandena. Fokus 

ligger på den påstådda ”läckan” av Anders Kompass.7 

OHCHR:s uppdragsbeskrivning är ett uttalande av deras ändamål. Det är ett kort 

och enkelt uttalande som anger vilka syften organisationens har och är relaterat till den 

specifika sektorn som organisationen verkar i. Uppdragsbeskrivningen visar vad som är 

viktigt för OHCHR och förmedlar en känsla av riktning för hela organisationen. Upp-

dragsbeskrivningen är menad att vägleda handlingarna inom en organisation, precisera 

dess övergripande mål, och vägleda beslutsfattandet. Det är ramverket för OHCHR:s 

strategier. Det är deras mål för vad de vill göra för omvärlden. 

OHCHR:s uppdrag är att verka för att främja och skydda de mänskliga rättighet-

erna för alla människor; att hjälpa till med att ge människor möjlighet att förverkliga 

sina rättigheter och hjälpa dem som är ansvariga för att upprätthålla dessa rättigheter för 

att säkerställa att de genomförs. Det förklaras att vid genomförandet av detta uppdrag, 

kommer OHCHR: prioritera att ta itu med de mest akuta kränkningar av mänskliga rät-

tigheter, fokusera på dem som är i riskzonen och sårbara på flera fronter, ge lika mycket 

uppmärksamhet till förverkligandet av civila, kulturella, ekonomiska, politiska och so-

ciala rättigheter, samt mäta effekten av sitt arbete genom de fördelarna som individer 

runt om i världen får. 

I beskrivningen förklarar de att OHCHR arbetar operativt med regeringar, lag-

stiftare, domstolar, nationella institutioner, det civila samhället, regionala och internat-

ionella organisationer och FN-systemet för att utveckla och stärka kapaciteten att främja 

och skydda de mänskliga rättigheterna i enlighet med internationella normer. Institut-

ionellt åtar sig OHCHR uppgiften att stärka FN:s program för de mänskliga rättigheter-

na och förse det med stöd av högsta kvalitet. OHCHR åtar sig ansvaret att tillsammans 

med sina partners inom FN arbeta för att de mänskliga rättigheterna utgör grunden för 

arbetet i FN.8 

                                                                                                                                          
 
7 The Code Blue Campaign, ”Internal UN Documents”, AIDS-Free World, 29-05-2015 
8 OHCHR Mission Statement, Management Plan 2014-2017: Working for your rights, United Nations 
Human Rights Office 
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För att bekämpa problemet med sexuell exploatering och övergrepp av fredsbe-

varare, har FN inrättat en ”nolltoleranspolicy” som uttrycks i general sekreterarens bul-

letin om ”Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Sexual Abuse” 

som skrevs oktober 2003. Deras nolltolerans förbjuder utbyte av pengar, sysselsättning, 

varor, tjänster och annat understöd för sex.9 Det är tydligt uttryckt och lämnar inte rum 

till missförstånd. Det är en nolltolerans för exploatering. Policyn förbjuder även FN-

personal från att ha sexuella relationer med personer under 18 år, oavsett den lokala 

åldern för samtycke eller felaktigt antagande om barnets ålder.10 Med andra ord, sexu-

ella relationer med personer under 18 år är exploatering, och kan inte mildras genom 

andra faktorer. 

Noterbart är dock att policyn inte förbjuder ”icke-transaktionella sexuella relat-

ioner” mellan FN-personal och vuxna stödmottagare, även om den ”starkt avråder” såd-

ana förhållanden, då det innebär en ojämlik maktdynamik som underminerar integrite-

ten och trovärdigheten hos FN.11 Det finns alltså bara två fall där policyn legitimerar sex 

mellan fredsbevarare och lokala kvinnor: när en fredsbevarare är lagligt gift med perso-

nen och där stödmottagaren är över 18 år och omständigheterna i det enskilda fallet mo-

tiverar ett undantag som skulle vara upp till uppdragschefen att avgöra.12 

Dessutom är alla FN-anställda skyldiga att rapportera oro eller misstankar om 

sexuellt utnyttjande eller sexuella övergrepp av en medarbetare, vare sig i samma organ 

eller inte, och oavsett om personen är från FN eller inte.13 Kränkningar av policyn kan 

utgöra grund för avskedande av FN personal.14 Policyn gäller för all FN-personal, in-

klusive personal från separat administrerade organ och program.15 

                                                                                                                                          
 
9 Secretary-General’s Bulletin, Special Measures for Protection From Sexual Exploitation and Abuse 
ST/SGB/2003, section 3.2 (c) 
10 Secretary-General’s Bulletin, Special Measures for Protection From Sexual Exploitation and Abuse 
ST/SGB/2003, section 3.2 (a) 
11 Secretary-General’s Bulletin, Special Measures for Protection From Sexual Exploitation and Abuse 
ST/SGB/2003, section 3.2 (d) 
12 Secretary-General’s Bulletin, Special Measures for Protection From Sexual Exploitation and Abuse 
ST/SGB/2003, section 4.5 
13 Secretary-General’s Bulletin, Special Measures for Protection From Sexual Exploitation and Abuse 
ST/SGB/2003, section 3.2 (e) 
14 Secretary-General’s Bulletin, Special Measures for Protection From Sexual Exploitation and Abuse 
ST/SGB/2003, section 3.2 (a) 
15 Secretary-General’s Bulletin, Special Measures for Protection From Sexual Exploitation and Abuse 
ST/SGB/2003, section 2.1 
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1.3.2! Källkritik 
Mitt primärmaterial består alltså av uttalanden från flera olika personer inom OHCHR. 

Det är värt att ha i åtanke att dessa redogörelser är personliga perspektiv och minnesbil-

der. Det innebär att de olika personerna endast återger sin tolkning av händelseförlop-

pet. Uttalandena förs fram i syfte att bidra till en utredning över Kompass handlande, 

och är menade att ge OIOS underlag för att kunna ta ett beslut. Jag är uppmärksam på 

att argument från en person kan också återges av någon annan, exempelvis flera av An-

ders Kompass argument förs fram i Flavia Pansieris uttalande. Detta kan vara problema-

tiskt då en person kan påstå att den andre har yttrat ett argument som den egentligen inte 

har. Jag kommer utgå från att uttalandena är sanningsenliga, men det är viktigt att vara 

medveten om detta.  

1.4!Begreppsdefinition 
Sexuell exploatering och övergrepp brukar kallas för SEA, vilket står för ”sexual ex-

ploitation and abuse”. Jag kommer att utgå från FN:s definition av begreppet i denna 

uppsats. I generalsekreterarens bulletin förklaras ”sexual exploitation” som: ”något fak-

tisk eller försök till missbruk av en utsatt position, differentiell makt, eller förtroende, 

för sexuella ändamål, inklusive, men inte begränsat till, dra vinning monetärt, socialt 

eller politiskt från sexuellt utnyttjande av en annan.” Med ”sexual abuse” menar de: ”det 

faktiska eller hotade fysiska inkräktande av sexuell natur, vare sig med våld eller under 

ojämlika eller tvingande villkor.”16 

 

                                                                                                                                          
 
16 Secretary-General’s Bulletin, Special Measures for Protection From Sexual Exploitation and Abuse 
ST/SGB/2003, section 1 
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2!Teori och metod 
Under denna rubrik kommer jag att presentera mitt val av teori och metod. Jag valde 

specifikt denna teori och metod för att dem kan besvara min frågeställning på ett nyan-

serat sätt. Jag har valt att modifiera och lägga ihop två metoder för att komma åt det jag 

behövde ur primärmaterialet.  

2.1!Teori 
Teorin för denna uppsats kommer att vara organisationskultur. Organisationskultur är en 

undergren av den mer generella organisationsteorin. Organisationsteorins mål är att för-

söka utveckla en kunskap om organisationer som är allmängiltig, det är alltså läran om 

organisationer.17 

Innan jag förklarar vad organisationskultur innebär, är det värt att kortfattat defi-

niera begreppen organisation och kultur i detta sammanhang. Organisationer skiljer sig 

från grupper i den mån som de har en viss formalisering. En grupp är ”informell” medan 

en organisation är präglad av formalisering, såsom skrivna regler och instruktioner, or-

ganisationsplaner och policydokument.18 Organisationer kan också identifieras genom 

att se på formella mål som en egenskap. Grupper kan självklart också ha mål men de 

anses vara mer flexibla och diffusa. Organisationer har en tendens att ha stabila och väl 

genomtänkta målsystem, där aktiviteterna är ordnade för att nå dessa bestämda mål.19 

Kultur är ett begrepp som lånar sig självt till att beskriva kollektivt delade former 

av idéer och tankar, såsom värderingar och ideologier, regler och normer, beteende-

mönster och strukturer.20 Kulturen är en komplex helhet där delarna hänger samman. 

Kultur är inte något medfött utan inprogrammeras av varje ny generation genom sociali-

sering.21 I ett kulturellt sammanhang är alltid socialt delade idéer det som är av störst 

intresse, inte personliga tankar.22 

                                                                                                                                          
 
17 Bakka, Jørgen F., Fivelsdal, Egil, & Lindkvist, Lars, 2006, Organisationsteori: struktur, kultur, proces-
ser, uppl. 5:1, Liber, Malmö, s. 11 
18 Bakka, Fivelsdal, & Lindkvist, 2006, s. 15 
19 Bakka, Fivelsdal, & Lindkvist, 2006, s. 16 
20 Alvesson, Mats, 2002, Understanding organizational culture, SAGE, London, s. 3 
21 Bakka, Fivelsdal, & Lindkvist, 2006, s. 124 
22 Alvesson, 2002, s. 4 
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Schein definierar organisationskultur på följande sätt: ”Ett mönster av grundläg-

gande antaganden -  skapat, upptäckt eller utvecklat av en given grupp, efterhand som 

den lär sig bemästra sina problem med extern anpassning och intern integration – har 

fungerat tillräckligt bra för att betraktas som riktigt och för att kunna läras ut till nya 

medlemmar som det rätta sättet att uppfatta, tänka, och känna på i förhållande till före-

liggande problem.”23 Kulturen består alltså av de värden och värderingar som tillsam-

mans utgör grunden för organisationens agerande både utåt och inåt. Dessa grundläg-

gande antaganden och värderingar utvecklas med tiden och blir en del av personers un-

dermedvetande.24 De grundläggande antagandena är grunden för organisationskulturen 

och fungerar som styrande kriterier för hur man förväntas handla som medlem av orga-

nisationen 

Jag har valt denna teori då jag ska undersöka OHCHR som organisation. Jag vill 

uppmärksamma den kultur som styr deras handlingar. Med ett perspektiv som organi-

sationskultur kommer jag att försöka komma åt organisationens verkliga värderingar, 

och problematisera dessa.  

Det tillvägagångssätt som jag kommer att använda undersöker i första hand de 

negativa inslagen i det organisatoriska livet och bidrar till att motverka de givna överty-

gelser och värderingar som begränsar personlig autonomi. Detta perspektiv belyser 

alltså repressiva aspekter av kulturen. Uppgiften är att uppmuntra reflektion över värde-

ringar, övertygelser, och förståelse av sociala förhållanden.25 

2.1.1! Organisationskultur 
Organisatoriska värdesystem fungerar som guider för organisationens mål, riktlinjer och 

strategier. Således är typen av värden en avgörande faktor för den inverkan som kul-

turen kommer att ha på organisatorisk effektivitet. Om de rådande värdena stödjer 

”lämpliga” mål och strategier, är kulturen en viktig tillgång. Om värdena däremot är 

”felaktiga” blir kulturen ett stort problem.26 Det är detta som jag vill komma åt. Jag vill 

                                                                                                                                          
 
23 Schein, Edgar H., 1985, Organizational Culture and Leadership: A Dynamic View, 1. Uppl., Jossey-
Bass, San Franciso, s. 7 
24 Bakka, Fivelsdal, & Lindkvist, 2006, s. 128 
25 Alvesson, 2002, s. 11 
26 Alvesson, 2002, s. 32 
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se på problematiken som uppstår när kulturen har en negativ och problematisk påverkan 

på organisationen. 

I detta sammanhang har ledarna för en organisation stor betydelse. Ledare kan 

förstås som ”vidarebefordrare” av kultur. Chefer fungerar mer eller mindre avsiktligt 

som ”kulturingenjörer”. De är oftast betydligt mer inflytelserika i den pågående repro-

duktion av kulturella betydelser än andra organisatoriska medlemmar.27 Risken för att 

ledningen kan ha ”fel” värderingar är därför viktig att uppmärksamma. Den kulturella 

betydelsen av chefer i organisationer är så att de har möjligheten att besluta om önsk-

värda värderingar och ideal.28 

När ledarna utövar inflytande över kulturen eller agera baserat på en uppsättning 

av överenskommelser som alla inblandade tar för givet, framkommer en subtil och ofta 

genomträngande form av maktutövande. Kulturella betydelser som är konstruerade av 

maktfulla aktörer kan motverka ifrågasättande och självständigt tänkande. Makta-

spekten av socialt dominerande idéer om vad som är sant, naturligt, gott och möjligt 

måste tas på allvar. Att en en organisation verkar dela vissa idéer, övertygelser och vär-

deringar innebär inte nödvändigtvis att detta ska ses som ett uttryck för enighet eller 

harmoni.29 

Kultur bär prägel av makt. Aktörer, mer eller mindre avsiktligt, använder kul-

turen som en viss maktutövning. Alla människor är i olika grad underställda de begrän-

sande effekterna av de givna antagandena. Kulturen minskar reflektion, ifrågasättande 

och dialog. Det finns alltså starka anledningar för belysning av olika kulturella idéer och 

manifestationer i organisationer.30 

Uppgiften för detta perspektiv är att ge inspiration till lösgörande från vissa av de 

begränsningar som kulturen skapar. För min del går det ut på att uppmuntra ifrågasät-

tande och motstånd till alltför starka mallar för tänkande.  Kultur ger riktning, men 

hindrar oss också från se. Kultur återspeglar och förstärker inte bara konsensus men 

också dominans.31 

                                                                                                                                          
 
27 Alvesson, 2002, s. 117 
28 Alvesson, 2002, s. 123 
29 Alvesson, 2002, s. 118 
30 Alvesson, 2002, s. 142 
31 Alvesson, 2002, s. 195 
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2.2!Metod 
Min metod kommer att bestå av argumentationsanalys och komparativ metod. Jag 

kommer att använda argumentationsanalys för att framföra argumentationen i de olika 

dokumenten från OHCHR. Sedan kommer jag förklara vad för sorts argument det hand-

lar om, och jämföra dem med generalsekreterarens bulletin och OHCHR:s uppdragsbe-

skrivning för att se hur de förhåller sig till idealet. Jag kommer alltså jämföra OHCHR:s 

verkliga handlingar med deras ideala policy. 

Argumentationsanalys tar fram de argument som finns i en text, tar ställning till 

deras styrka och väger dem mot varandra.32 Att ett argument är bra, det vill säga att det 

ger goda skäl att acceptera eller förkasta ett visst påstående, innebär att det har stark 

beviskraft gentemot det påståendet.33 För syftet med denna uppsats är det inte viktigt att 

värdera beviskraften, utan det är relevansen och hållbarheten som kommer att vara 

centralt. Därför har jag valt att endast se på relevansen och hållbarheten i min metod.  

Hållbarheten hos ett påstående är ett mått på den grad av tilltro som vi har skäl 

att ha till påståendet. När vi bedömer ett påståendes hållbarhet frågar vi oss vilka skäl vi 

har att lita till påståendet, och vilka skäl vi har att misstro det.34 Hållbarhet beror på 

bakgrundsuppfattningar.35 Relevans skiljer sig från hållbarhet på det sättet att ett argu-

ment alltid har sin grad av relevans i relation till det påståendet som är ett argument för 

eller mot.36 Det måste med andra ord finnas en tillräcklig koppling mellan argumentet 

och tesen.  
Det första som behövs tas fram är vilken tes som författaren driver.37 Sedan vär-

deras argumentationens hållbarhet och relevans gentemot  tesen. Jag kommer kommer 

även att sätta argumenten i relation till den ideala policyn. Genom jämförelse med den 

ideala policyn som OHCHR uttalar sig hålla, kan jag se vilka argument som egentligen 

är i linje med policyn och vilka som strider mot den. 

Jag kommer alltså föra fram en samlad bild av vad argumentation egentligen be-

stod av, och vad det var som egentligen sades och gjordes. Jag kommer att se på om 

                                                                                                                                          
 
32 Björnsson, Gunnar, Kihlbom, Ulrik, & Ullholm, Anders, 2009, Argumentationsanalys: färdigheter för 
kritiskt tänkande, 2 utg., Natur & Kultur, Stockholm, s. 21 
33 Björnsson, Kihlbom, & Ullholm, 2009, s. 22 
34 Björnsson, Kihlbom, & Ullholm, 2009, s. 24 
35 Björnsson, Kihlbom, & Ullholm, 2009, s. 27 
36 Björnsson, Kihlbom, & Ullholm, 2009, s. 36 
37 Björnsson, Kihlbom, & Ullholm, 2009, s. 129 
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argumenten är svepande, om de saknar detaljer, om de är generella eller partikulära, om 

det finns nödargument, om de är strikt pragmatiska eller håller hårt på en viss moral, 

och om de kraftsamlar på en viss punkt. När jag sedan jämför med den ideala policyn 

kommer jag självklart inte kräva att de håller nolltoleransen helt, då det inte går. En 

nollvision är automatiskt ett misslyckande. Noll går inte att uppnå, det är inte realistiskt. 

Syftet med jämförelsen är alltså inte att påvisa att OHCHR inte har uppnått sin nolltole-

rans, utan att se på om argumenten i alla fall är i linje med nolltoleransen. Ett argument 

är inte acceptabelt om det inte leder till nolltolerans.  
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3!Tidigare forskning 
Den tidigare forskning som jag kommer använda mig av består för det mesta av forsk-

ning inom sexuell exploatering och övergrepp av fredsbevarare. Jag har valt just dessa 

för de har antingen fokus på nolltoleranspolicyn eller på FN:s åtgärdande mekanismer i 

stort. Jag har också valt att ta med ett centralt verk inom organisationsforskning, då mitt 

ämne landar någonstans mellan de båda områdena. 

Den organisationsforskning som jag kommer använda mig av är Robert Jackalls 

bok Moral Mazes. Han analyserar hur det arbete som chefer utför, och hur den sociala 

och byråkratiska ramen för deras arbete, formar deras yrkesmoral. Jackall har ett fokus 

på ledningsyrkesetik, och förklarar att den är formad av det inre trycket för instrument-

prestation och anpassning till organisatorisk politik, men också anpassning till yttre 

tryck om att inneha ett gott rykte inför allmänheten.38 

Försök att hantera moraliskt känsliga frågor inom en organisation kan vara som 

ett minfält, då det ofta för med sig negativa konsekvenser såsom ökade kostnader, dålig 

publicitet eller motverkar högre chefer personliga intressen. Jackall menar att moraliska 

åsikter sällan har en plats inom en organisation, och kan ses som en indikation på mins-

kad tillförlitlighet i en omgivning där tvetydighet och politik kräver flexibilitet, lagar-

bete, pragmatism och en vilja att stödja sina överordnade och andra människor i det 

organisatoriska nätverket. En person som insisterar på högprofilerad moral är mindre 

sannolik att beskrivas som modig och med hög integritet, än som att ha ett styvt sinne 

eller vara en ”bråkstake”.39 

Ett centralt citat från Jackalls bok är: ”Vad som är rätt för företaget är inte vad 

som är rätt i en mans hem eller hans kyrka. Vad som är rätt i företaget är vad killen 

ovanför dig vill av dig. Det är det som är moral i företaget.”40 Detta är speciellt kopplat 

till mitt ämne då jag kommer se mycket på ledningens respons på ett problem, och var-

för de beslutar att straffa en anställd.  

Jackall konstaterar att makten i företag är centraliserad till ledningen i toppen, 

medan ansvar för beslut trycks ner så långt som möjligt. Detta har etiska implikationer. 

                                                                                                                                          
 
38 Jackall, Robert, 1988, Moral mazes: the world of corporate managers, Oxford University Press, New 
York, s. 4 
39 Jackall, Robert, 1988, s. 111 
40 Jackall, Robert, 1988, s. 6 
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Förskjutningen av ansvar för beslut till underordnade tar bort bördan från högre chefer. 

För mycket kunskap är en farlig sak för chef.41 Jag tror att detta är väldigt relevant för 

min undersökning då det möjligtvis går att relatera till Anders Kompass fallet. 

Jag har funnit två forskare som värderar generalsekreterarens bulletin, alltså noll-

toleranspolicyn, men de för fram två olika synsätt som hamnar i kontrast till varandra. 

Oliviera Simic ser på nolltoleransens definition av sexuell exploatering och uttrycker att 

inkluderandet av frivilliga sexuella relationer och prostitution i definitionen av sexuellt 

utnyttjande inte är hållbart.42 Hon hävdar att nolltoleranspolicyn är överbeskyddande, 

och förlitar sig på negativa könsstereotyper. Slutsatsen är att policyn måste revideras i 

samråd med dem som berörs av den, nämligen lokala kvinnor och fredsbevarare, och 

måste respektera deras mänskliga rättigheter och friheter, särskilt sexuella rättigheter.43 

Simic ser alltså nolltoleranspolicyn som för omfattande.  

Valorie Vojdik däremot förklarar att sexuell exploatering inte är en avvikelse, 

utan våld mot kvinnor av fredsbevarande trupper är en del av ett kontinuum av våld mot 

kvinnor som existerar före konflikten, förvärras under konflikten, och fortsätter efter 

konflikten. Fattigdom och ojämställdhet aktiverar och förvärrar sexuellt utnyttjande av 

kvinnor och barn under och efter krigstid. Sexuella övergrepp av fredsbevarande styrkor 

är inte handlingar av några ”bad apples” eller soldater som agerar helt på egen hand. Det 

är en konsekvens av den militariserade maskuliniteten som genomsyrar militära institut-

ioner och kulturer. Denna hypermaskulinitet som finns inom de flesta militära organi-

sationer uppmuntrar och förstärker mönster av övergrepp och våld mot kvinnor.44 

Fredsbevarare är alltför ofta villiga att utnyttja utsattheten hos kvinnor och barn under 

och efter konflikter. De reproducerar ofta relationer av makt och exploatering som fanns 

under konflikten.45 Hon är alltså tydlig med att vi inte kan se sexuell exploatering och 

övergrepp som en avvikelse, och att detta bör synas i nolltoleranspolicyn. För henne 

skulle en mindre omfattande nolltoleranspolicy problematiskt då det skulle ge fler möj-

ligheter för fredsbevarare att utnyttja utsattheten hos kvinnor och barn.  

                                                                                                                                          
 
41 Jackall, Robert, 1988, s. 17 
42 Simic, Oliviera, 2012, Regulation of Sexual Conduct in UN Peacekeeping Operations, Springer Berlin 
Heidelberg, s. 1 
43 Simic, Oliviera, 2012, s. 40 
44 Vojdik, Valorie K., 2007, ”Sexual Abuse and Exploitation of Women and Girls by U.N. Peacekeeping 
Troops”, Michigan State Journal of International Law, Vol. 15 No. 157, s. 158 
45 Vojdik, Valorie K., 2007, s. 162 
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Vojdik nämner även att mekanismerna för övervakning och straffande för sexu-

ellt utnyttjande har hittills varit bristfälliga, och har effektivt tillåtit sexuellt utnyttjande 

att ske ostraffat.46 Hon menar att sexuellt våld och utnyttjande av kvinnor av militära 

styrkor i konflikt eller efter konflikter sällan åtalas, vilket uppmuntrar militära styrkor 

att känna att de kan engagera sig i sådant våld ostraffat och utan några riktiga konse-

kvenser.47 

Simic tar även upp att majoriteten av alla fredsbevarare är militärutbildade män, 

vilket för fram frågan om skillnaden mellan militära och fredsbevarande maskuliniteter. 

Många soldater har aldrig tränats i något annat än krig och kan därför vara osäkra i hur 

de ska engagera sig och agera i de icke-militära samhällen som de behöver för att 

skydda. Istället för att bekämpa en fiende, måste fredsbevarare ta itu med lokalbefolk-

ningen och vara bekväm med de normer som finns inom lokalbefolkningen.48 

Vanessa Kent är speciellt relevant för min undersökning eftersom hon också dis-

kuterar FN:s förhållande till deras nolltoleranspolicy och de övergrepp som begås av 

fredsbevarare. Hon är tydlig med att FN:s retorik om en ”nolltolerans” angående fall av 

sexuellt utnyttjande och övergrepp måste motsvaras av beslutsamma handlingar och 

ansvarsutkrävande.49 FN måste förbättra sina svarsmekanismer för att stärka viljan att 

förebygga och effektivt hantera anklagelser om sexuell exploatering, snarare än under-

gräva processen för att skydda sig själva och deras rykte.50 

Kent menar att FN:s bristande respons skapar ett intryck av att de inte tar frågan 

på allvar. Hon uttrycker att det finns mycket som FN kan göra. De kan aktivt se till att 

de anställda, vare sig civila experter, polis eller militär, upprätthåller ”do no harm” prin-

cipen och respektera stödmottagarna. Om FN ska kunna återvinna sin trovärdighet, 

måste de förena klyftan mellan retorik och reaktion. Bristen på ansvar och effektiva 

svarsmekanismer inom fredsoperationer är anledning till reform. Hon anser att FN bör 

överväga att återkalla immunitet och åtala förövarna under omständigheter där länder är 

oförmögna eller ovilliga att göra det. Som den främsta organisationen för internationell 

                                                                                                                                          
 
46 Vojdik, Valorie K., 2007, s. 158 
47 Vojdik, Valorie K., 2007, s. 164 
48 Simic, Oliviera, 2012, s. 28 
49 Kent, Vanessa, 2007, ”Protecting civilians from�UN peacekeepers and humanitarian workers:�Sexual 
exploitation and abuse”, i Aoi, De Coning &Thakur red. Unintended Consequences of Peacekeeping 
Operations, United Nations University Press, s. 45 
50 Kent, Vanessa, 2007, s. 51  
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fred och säkerhet, måste FN och dess företrädare upprätthålla mänskliga rättigheter och 

ge lokalbefolkningen en anledning att lita på systemet. Det är viktigt att de fredsoperat-

ionerna som är där för att skydda och hjälpa befolkningen, faktiskt använder sin makt 

för gott och inte utnyttjar de utsatta människorna under deras skydd.51 

Frédéric Mégrets forskning har ett samband med Kents idéer, då han argumente-

rar för att det bör finnas något sorts ansvar för de negativa konsekvenser som fredsbeva-

rande har. Han menar att FN som en institution bör ha visst ansvar.52 Om vi ska kunna 

lita på att FN tar frågan på allvar och att policyn inte bara är tomma ord, bör de också ta 

ansvar för dessa brott. Det faktum att ”någon” bör vara ansvarig för dessa oavsiktliga 

konsekvenser görs övertygande i den mån som de utgör brott mot de mänskliga rättig-

heterna. Dessa oavsiktliga konsekvenser skapa eller borde skapa en rätt till en ”effektive 

remedy” som garanteras av de flesta internationella människorättsinstrument. Det är 

självklart att de vars rättigheter har påverkats under fredsoperationer inte bör bli berö-

vade av denna rätt till ”effektivt gottgörelse” enbart för att sammanhanget är en FN op-

eration.53 Tanken att internationella institutioner bör vara ansvariga återspeglar helt en-

kelt det faktum att de inte drivs i ett tomrum, utan måste ses som aktörer med skyldig-

heten att följa kraven från samhället.54 

Den sista forskaren jag har valt att ta med är Kethleen Jennings, som skrivit en  

policy rapport som undersöker institutionella konsekvenser och preliminära effekter av 

nolltoleranspolicyn i två fredsbevarande uppdrag: MINUSTAH och UNMIL. Rapporten 

identifierar tillämpningsproblem som undergräver effektiviteten hos nolltoleranspoli-

cyn.55 Jennings uppmärksammar att valet mellan repatriering, uppsägning eller mindre 

allvarliga straff är en påminnelse om att nolltoleranspolicyn och tillhörande straffåtgär-

der endast är administrativa frågor.56 Hon nämner även det faktum att samma slutgiltiga 

straff (repatriering, uppsägning, svartlistning) gäller för hela spektrumet av kränkningar. 

Detta innebär likvärdighet mellan till synes ”mindre” överträdelser och allvarliga över-

                                                                                                                                          
 
51 Kent, Vanessa, 2007, s. 62 
52 Mégret, Frédéric, 2007, ”The vicarious responsibility of the United Nations”, i Aoi, De Coning 
&Thakur red. Unintended Consequences of Peacekeeping Operations, United Nations University Press, s. 
250 
53 Mégret, Frédéric, 2007, s. 251 
54 Mégret, Frédéric, 2007, s. 252 
55 Jennings, Kathleen, 2008, ”Protecting Whom? Approaches to Sexual Exploitation and Abuse in UN 
Peacekeeping Operations”, Fafo report, Oslo, s. 7 
56 Jennings, Kathleen, 2008, s. 20 
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grepp. Det kan nedvärdera allvaret av grövre övergrepp, vilket gör narr av policyn och 

potentiellt minskar risken för en effektiv tillämpning.57 

Hon förklarar att om man ska förlita sig på rapportering som det primära sättet 

att genomdriva policyn kräver det också att den upplevda ”felaktigheten” av akten väger 

tyngre än bördan av rapporteringen. När det gäller den interna rapporteringen inom FN-

systemet syns detta tydligt, då det antas att rapporterandet kommer att överväga andra 

prioriteringar, såsom lojalitet till kollegor.58 Rapporten finner att de flesta balanserar de 

upplevda potentiella effekter rapportering kan ha på deras karriär, deras vänskap och 

deras arbetsmiljö mot brottets hårdhet, hur starka deras misstankar är eller hur mycket 

bevis som finns.59 

Hon kommer fram till att nolltoleranspolicy är en nödvändig retorik från FN. 

Den är viktig då den betonar att FN:s fredsbevarare enkelt kan utnyttja den makt de har 

för sexuella ändamål, vilket är både etiskt fel och professionellt straffbart. Hon säger att 

om själva policyn är ett steg i rätt riktning, men det är i genomförandet som policyn 

visar sitt värde.60 

Det finns alltså en stor mängd av nyanserad forskning inom ämnet. Det som blir 

speciellt intressant är att se om min undersökning in i Anders Kompass fallet kan belysa 

några av de redan identifierade problemen som jag nyss tagit fram. Min undersökning 

skulle möjligtvis kunna bidra med en ny inblick i dessa problem, då jag har ett specifikt 

fokus på OHCHR som organisation och syftar på belysa brister i deras förhållande till 

sin nolltoleranspolicy och uppdragsbeskrivning.   

 

 

 

                                                                                                                                          
 
57 Jennings, Kathleen, 2008, s. 24 
58 Jennings, Kathleen, 2008, s. 28 
59 Jennings, Kathleen, 2008, s. 30 
60 Jennings, Kathleen, 2008, s. 65 
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4!Undersökning 
I  undersökningen kommer jag att belysa de mest framstående och centrala argumenten 

som förs fram i de olika redogörelserna. Jag kommer inte att ta upp alla argument, utan 

endast de viktigaste. Jag går igenom och diskuterar varje argument för sig med hjälp av 

min teori om organisationskultur, samt jämför dem med nolltoleranspolicyn och 

OHCHR:s uppdragsbeskrivning. Vissa argument kommer även kunna kopplas till tidi-

gare forskning. Eftersom jag använder ett fall för att få en större bild av organisationen 

innebär det att jag kommer behöva göra en del generaliseringar.  

4.1!Offentliggörandet av namn 
Ett argument som används flera gånger för att stödja tesen att Anders Kompass agerat 

felaktigt, är att det är farligt för offren, vittnena och intervjuarna om deras namn sprids. 

Argumentet förs fram av högkommissarien Zeid, Flavia Pansieri och Human Rights 

Officern. Det är ett argument som upprepas i redogörelserna. Argumentationen kraft-

samlar på denna punkt, och det är huvudargumentet för att rättfärdiga straffandet av 

Kompass.  

Det som slår mig med detta argument, är att om de är så oroliga för barnens sä-

kerhet i och med offentliggörandet av deras namn, varför gjorde de inget för att för-

hindra övergreppen eller skydda barnen efter intervjuerna hade inträffat? Jag finner att 

deras argumentation inte överensstämmer med deras egna handlingar. Detta gör att dem 

själva, och argumentet, tappar trovärdighet.  

Argumentets hållbarhet går att ifrågasätta, eftersom det är underligt hur barnens 

säkerhet i och med offentliggörandet av deras namn kan hålla större vikt än säkerhet 

från fortsätta övergrepp. Övergreppen hade inte förhindrats, i alla fall inte lika effektivt, 

om Kompass inte hade förmedlat rapporten till de franska myndigheterna. Så om det är 

barnens säkerhet och välmående som är av prioritet för OHCHR, bör Kompass agerande 

ses som nödvändigt och rättfärdigat.  

Argumentet tappar snabbt sin relevans då Kompass förklarar för Pansieri att 

namnen i rapporten som överfördes var falska. Om vi antar att detta är sant, så har ar-

gumentet ingen relevans. Pansieri motsäger det inte, så det finns en möjlighet att Kom-

pass talar sanning. Om det nu var så att Kompass ljög om detta, finner jag det märkligt 

att Pansieri inte motbevisar det. Det hade varit en perfekt möjlighet att peka på Kom-
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pass brist på trovärdighet. Det hon gör istället är att upprepa att det hade varit ett brott 

mot sekretessen att dela ett internt dokument som skulle kunna riskera offrens säkerhet. 

Hon fortsätter alltså på samma argumentation, utan att uppmärksamma motargumentet 

från Kompass. Således, om Kompass faktiskt hade sett till att namnen i rapporten inte 

var verkliga, är denna argumentation helt irrelevant.  

Även om namnen inte hade förfalskats, och då blev offentliga, så har argumentet 

ganska låg relevans. Jag anser att det här är ett argument som har fokus på fel sak. Det 

är ett argument som åsyftar till att föra diskussionen bort från den mer trängande frågan, 

det är alltså ett villospår. Utifrån min tolkning framförs inte detta argument för barnens 

skull, utan endast för att smutskasta Anders Kompass. Det får det att verka som Kom-

pass var vårdslös i sina handlingar, och inte höll barnens säkerhet i åtanke.  

Detta är ett uttryck av organisationskultur, och pekar på ledarnas fokus på indi-

vid nivå när det kommer till ansvar. De utnyttjar kulturen för att att kontrollera upp-

märksamhetsfältet hos organisationens medlemmar, och sätter fast styrande kriterier för 

hur de förväntas handla som medlemmar. Ledarna styr alltid, på ett eller annat sätt, vad 

som är viktigt och mindre viktigt för organisationen. Här försöker de leda bort upp-

märksamheten från övergreppen i CAR, och istället understryka vikten av tjänstefel i en 

sådan här situation. Att hålla så hårt på mindre felsteg som de Kompass antas ha gjort, 

betyder att organisationen inte uppmuntrar försök eller risktagande. Detta leder till att 

anställda känner sig mindre fria att ta egna beslut, och är mer försiktiga i utförandet av 

arbetsuppgifter vilket sedan påverkar effektiviteten.  

Om vi nu sätter argumentet i relation till nolltoleranspolicyn blir detta ännu mer 

tydligt. Policyn anhåller att en FN-anställd som utvecklar oro eller misstankar om att en 

arbetskamrat begår sexuell exploatering eller övergrepp, oavsett om man arbetar inom 

samma organ eller inte, och vare sig personen arbetar inom FN-systemet eller inte, 

måste den anställde rapportera sådana farhågor via etablerade rapporteringsmekan-

ismer.61 Detta är speciellt intressant när vi nu ser på högkommissarien och Pansieri ar-

gument som lägger fokus på Kompass felsteg. Rapporteringskrav som dessa är ämnade 

för att kunna förhindra och åtgärda fall av sexuell exploatering. Om någon då blir straf-

fad för att ha ingripit, tyder detta på att rapportering egentligen inte är uppskattat, i alla 

fall inte när det kan sprida sig. 
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Detta kan förklaras med hjälp av Jackall. Han menar att ledningsyrkesetik är i 

första hand formad av de oppositionella krafterna där, å ena sidan, de måste överens-

stämma med inre tryck mot instrument-prestation och anpassa sig till organisatorisk 

politik, men å andra sidan, måste de anpassa sig till yttre tryck att om ”se bra ut” och 

följa moraliska normer inför allmänheten.62 Därigenom är det möjligt att ledningen får 

välja mellan att följa organisationens egentliga policy eller att behålla sitt goda rykte. 

Deras beslutfattande är format så att organisationens överlevnad är av störst prioritet, 

och OHCHR är beroende av den yttre omgivningens tillit, finansiering och bidragande 

för att fortsätta fungera, vilket betyder att organisationens rykte väger tyngre. 

Jennings har funnit att om man ska förlita sig på rapportering som det primära 

sättet att genomdriva policyn kräver det också att den upplevda ”felaktigheten” av akten 

väger tyngre än bördan av rapporteringen. Systemet fungerar endast om det antas att 

rapporterandet överväger andra prioriteringar, såsom lojalitet till kollegor eller motvil-

jan att gå emot sin chef.63 De flesta inom organisationen blir tvungna att  balanserar de 

potentiella effekter rapportering kan ha på deras karriär mot brottets hårdhet.64 Denna 

balansering för med sig risken att flera väljer att inte rapportera sina farhågor, i synner-

het efter ledningen visar var de står i fall som detta. När kulturen håller så hårt på tjäns-

tefel, såsom med det här argumentet, skapar de rädsla för misstag hos anställda. Om 

rapportering kan ha konsekvenser för organisationen, är det troligt att anställda avråder 

sig själva från att rapportera sin oro då det förmodligen inte skulle uppskattas av led-

ningen.  

I Flavia Pansieri’s redogörelse uttrycks att högkommissarien ansåg att Anders 

Kompass beteende visade på extremt dålig hantering, med den potentiella skadan ut-

lämnandet av offrens namn skulle kunna innebära för dem. Här är det intressant att se på 

hållbarhet. Kompass var den ende som agerade för att åtgärda situationen, och han sätt 

att göra det var effektivt. Hans hantering av problemet var i enlighet med nolltolerans-

policyn. 

Om vi nu sätter Pansieris argumentet i relation till nolltoleranspolicyn, så står det 

i generalsekreterarens bulletin att ”alla rapporter om sexuell exploatering och sexuella 

övergrepp ska hanteras på ett konfidentiellt sätt för att skydda rättigheterna för alla in-
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blandade. Emellertid kan sådana rapporter användas vid behov för åtgärder som vidtas i 

enlighet med avsnitt 4.2 ovan.” Rapporterna bör alltså behandlas konfidentiellt, men får, 

om nödvändigt, användas när chefen för en avdelning, ett kontor eller ett uppdrag vidtar 

åtgärder där det finns anledning att att tro att någon av de standarder som anges i avsnitt 

3.2 och 3.3 har kränkts.65 Därigenom är argumentet inte i följd med policyn, eftersom 

det håller hårt på en viss ståndpunkt som egentligen är tillåten i undantag som detta fall. 

Anders Kompass svarar på argumentet genom att förklara att han hade delat do-

kumentet specifikt till de franska myndigheterna, då han ansåg att de faktiskt skulle ut-

reda fallet och straffa de ansvariga. De hade bett Kompass dela all tillgänglig informat-

ion som skulle göra det möjlig för dem att uträtta utredningen. Han delade rapporten 

efter att de franska myndigheterna garanterade att all information som mottagits skulle 

behandlas med högsta sekretess för att skydda alla inblandade. Som motargument är 

detta både relevant och hållbart, i alla fall till en viss grad. Han ger en bra anledning till 

varför han delade rapporten med just de franska myndigheterna. Det påvisar vilken mo-

tivation som stod bakom hans handlingar, och denna motivation är den enda som egent-

ligen är relevant i detta fall. Kompass gör det tydligt att han inte var vårdslös i sitt hand-

lande, då han hade fått de bekräftat att de franska myndigheterna skulle behandla in-

formationen med sekretess. Det fanns ju dock risken att de skulle bryta detta löfte, så 

helt säker kan Kompass inte ha varit. Å andra sidan vägde ändå förhindrandet av över-

greppen mer än offentliggörandet av namnen.  

4.2!Anders Kompass reaktion  
Ett annat argument som förs fram av både Pansieri och högkommissarien, är hur Anders 

Kompass reagerade och stod till svars när han blev tillbedd att avgå. Detta är ett irrele-

vant argument, som egentligen inte håller någon betydelse. Det är endast ett försök att 

misskreditera Kompass. När Pansieri berättar om sitt möte med Kompass, under vilket 

hans avgång efterfrågas, väljer hon att förklara hur Kompass reagerade på denna begä-

ran. Hon säger att han reagerande ganska kraftfullt, och att hon blev tvungen att försöka 

lugna ner honom när han hotade med  att gå ut till media med det. Hon nämner även 

detta till högkommissarien, vilket leder till att han också tar upp det i sin redogörelse. 
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Han tar upp det han har hört från Pansieri, och uttrycker att Kompass talat känslosamt 

och defensivt under mötet.  

Jag skulle kalla detta för ett felslut, specifikt ”ad hominem”. Detta innebär att 

man använder en persons karaktärsdrag eller någon personlig uppgift för att argumen-

tera emot eller för ett påstående där karaktärsdraget eller den personliga uppgiften inte 

har någon betydelse. Ad hominem är alltså en anledning till att bedöma ett argument 

som irrelevant för tesen. Kompass reaktion är alltså inte relevant i denna diskussion. 

Jag anser även att detta är ett så kallat nödargument. Det pekar på en brist av 

fungerande argument. De behövde ett argument som drog ner hans karaktär, och med 

detta försökte de framställa honom som oprofessionell och obehärskad. Det kan även 

vara värt att ifrågasätta varför Kompass reagerade på detta sätt. Det är egentligen inte så 

konstigt att han blir upprörd när han får höra att han bör avgå för att ha gjort något som 

han ansåg var en del av sitt jobb.  

4.3!Inte en visselblåsare 
Högkommissarien uttrycker att det Anders Kompass hade gjort inte passade med ett 

visselblåsarscenario. Jag tolkar detta som att han vill understryka att Kompass inte kan 

klassas som en visselblåsare, och därför kan de inte anklagas för att ha straffat en vis-

selblåsare, utan endast en anställd som brutit mot sekretessen. Genom att tydliggöra att 

Kompass inte är en visselblåsare, försöker högkommissarien undvika konsekvenserna 

som följt om han skulle ha straffat en visselblåsare.  

Även detta argument är egentligen inte relevant för tesen. Vare sig Kompass kan 

klassas som en visselblåsare eller inte, har det ingen betydelse. Det har ingen relevans 

för om Kompass agerande var rätt eller fel. Det handlar bara om vad situationen kunde 

kallas för.  

Det är ett svepande argument som saknar detaljer. Det framförs på ett kortfattat 

sätt och det ges ingen förklaring till varför händelserna inte passar ihop med ett vissel-

blåsarscenario. Jag tror inte högkommissarien använder påståendet som ett slagkraftigt 

argument, utan mer för att säkerställa sig om att hans val att straffa Kompass inte leder 

till ytterligare konsekvenser för OHCHR. Att straffa en visselblåsare anses generellt inte 

som något ”ärligt”, och ger möjligtvis tecken på att de hade i avsikt att dölja händelser-

na från början. Högkommissarien visste att om allmänheten skulle få vetskap om detta, 
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skulle det påverka OHCHR:s rykte. Även här kan vi se att ledningen finner speciellt 

viktigt att bevara organisationens goda rykte.  

4.4!Minskad trovärdighet till MINUSCA 
Human Rights Officern använder argumentet att Kompass agerat felaktigt då hans hand-

lingar orsakade en minskning av trovärdighet  till människorätts sektionen av MINUS-

CA i CAR. Som jag förstår det, menar hon att när rapporten delades till de franska 

myndigheterna, och sedan läcktes till omvärlden, tappade MINUSCA en hel del trovär-

dighet.  

Jag anser inte att detta är ett hållbart argument. För det första hade MINUSCA 

aldrig kunnat tappa denna trovärdighet om dessa övergrepp inte hade inträffat i överhu-

vudtaget. Så att lägga allt ansvar för den minskade trovärdigheten på Kompass är opas-

sande. För det andra, så har jag svårt att förstå hur det är bättre för MINUSCA:s trovär-

dighet att övergreppen får fortsätta ostört. Om det är något som underminerar trovärdig-

heten, så är det att sexuella övergrepp på barn får gå ostraffat. 

Kent förklarar att FN och dess företrädare måste visa att de menar att upprätt-

hålla mänskliga rättigheter för att ge lokalbefolkningen en anledning att lita på systemet. 

Fredsoperationerna som är där för att skydda och hjälpa befolkningen måste faktiskt 

använda sin makt på rätt sätt, och definitivt inte utnyttja de utsatta människorna under 

deras skydd om de ska kunna behålla sin trovärdighet. Hon säger också att FN:s brist på 

respons skapar ett intryck av att de inte tar frågan på allvar. Om de faktiskt såg till att de 

anställda upprätthåller ”do no harm” principen, och respektera nolltoleranspolicyn 

skulle inte detta vara ett lika stort problem.66 För att MINUSCA och OHCHR ska kunna 

återvinna sin trovärdighet, måste de förena retorik med reaktion.  

Megret håller sig på samma linje när han argumenterar för att det bör finnas nå-

got sorts ansvar för de negativa konsekvenser som fredsbevarande har, annars kommer 

de förlorar omgivningens tillit.67 Det faktum att någon bör vara ansvarig för dessa kon-

sekvenser görs övertygande i den mån som de utgör brott mot de mänskliga rättigheter-

na, och som en företrädande människorättsorganisation bör de ha ansvar.68 Tanken att 
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OHCHR och FN bör vara ansvariga återspeglar att de inte kan drivas i ett tomrum, utan 

de är också aktörer som har skyldigheten att följa de mänskliga rättigheterna.69 Så 

egentligen är det inte Kompass som ska ha skulden för den minskade trovärdigheten, då 

det enda han gjorde var att försöka åtgärda en redan skamlig situation.  

4.5!Inte officiellt och utan samråd 
Pansieri skriver att det inte var lämpligt av Kompass att ta initiativ utan samråd. Hon 

förklarar att hon förstår Kompass moraliska ilska, men att det inte var en anledning att 

vidta ensidiga åtgärder. Detta argument pekar på att det som var fel med Kompass age-

rande var egentligen inte det faktum att gjorde det, utan hur han gjorde det. Jag finner 

inte detta argument som hållbart, så de som han borde ha tagit samråd av visste redan 

om rapporten och dess innehåll. Han gjorde ingenting bakom ryggen på Pansieri. Han 

var inte hemlig med överförandet av rapporten. Hans underskrift fanns med, och det 

officiella brevet hamnade i OHCHR:s korrespondens logg.  

Pansieri medger att det var nödvändigt att officiellt förse rapporten till de franska 

myndigheterna, men att det Kompass hade gjort var att läcka rapporten från deras kon-

tor. Jag tolkar detta som att hon menar att Anders Kompass hade rätt i att dela rappor-

ten, men inte på det sättet han gjorde. Detsamma som ovan gäller även här. Han för-

sökte inte dölja att han hade delat rapporten. Jag finner det även svårt att se hur han 

skulle ha gjort det på ett mer officiellt sätt. Han handlade inom sin professionella posit-

ion när han gav dokumentet till den medlemsstat som ansvarade för soldaterna. 

Även detta argument uppfattar jag som ett villospår, som distraherar från det 

verkliga problemet. Om han gjorde det med samråd eller inte har ingen riktig betydelse 

för situationen. Det viktiga inom denna diskussion är att se till att övergreppen upphör 

och att ansvar utkrävs. Dessa argument tolkar jag som väldigt administrativa. Vad väger 

egentligen tyngst? Att någonting görs för att effektivt stoppa övergreppen, eller att det 

görs på ett organisatorisk uppskattat sätt.  

Jackall påpekar att byråkratin inom en organisation gör alla politiska problem till 

frågor om administration, och förvandlar alla moraliska frågor till praktiska problem. En 

moralisk bedömning baserat på en professionell etik har väldigt liten betydelse i den 
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organisationer där auktoritets relationer och kravet att skydda sin chef, sina medarbetare 

och sig själv ersätter alla andra överväganden. Det betyder också att icke-ansvar för 

handlingar blir normen. Allt detta handlar om organisationens överlevnad, samt indivi-

dens överlevnad inom organisationen.70 

Det står i nolltoleranspolicyn att FN-styrkor är förbjudna från att begå sexuell 

exploatering och övergrepp, och har en särskild skyldighet att iaktta omsorg gentemot 

kvinnor och barn. Den förklarar också att sexuell exploatering och övergrepp bryter mot 

allmänt erkända internationella rättsliga normer och standarder, och har alltid varit oac-

ceptabelt och förbjudet beteende för FN personal. Högkommissarien, Pansieri och Hu-

man Rights Officern använder däremot argument som detta, vilket inte leder till nollto-

lerans. De uttrycker aldrig att sexuella övergrepp är accepterat, men de gör inte heller 

någonting för att stärka motsatsen. När jag läser deras redogörelser verkar det som att 

Anders Kompass professionella felsteg hålls mer oacceptabelt än de sexuella övergrep-

pen. När det kom till övergreppen var det ingen som var villig att ta åtgärder, men när 

Kompass överför ett dokument utan direkt tillåtelse påbörjas snabbt en utredning.  

Det här är ett tecken på den onda cirkel som finns i organisationskulturer som 

den inom OHCHR. Det innebär att organisationen inte kan lära sig av sina erfarenheter. 

Bristande framgång har en tendens att skyllas på yttre orsaker eller vissa personers sätt 

att agera. Organisationens energi fokuseras på att finna ursäkter och syndabockar, istäl-

let för att inse organisationens riktiga brister. Det här leder till spänningar och minskar 

organisationens självtillit, sammanhållning och effektivitet. 

Organisationskultur kan såklart ha positiva funktioner, men i detta fall har den 

betytt en viss nedstängning av individernas egna förnuft och minskat självständigheten. 

Kultur ger i vanliga fall riktning, men kan också hindra oss från att ”se”. Kulturer som 

dessa förstärker dominans åt ledarna, då det minskar reflektion, ifrågasättande och dia-

log från resten av organisationen. Denna argumentation som förs fram av ledningen 

tyder på en strikt kultur som inte är positiv till eget agerande. Organisationskulturen har 

betydelse över hur arbetet utförs och behandlingen av de anställda, vilket kommer i ut-

tryck i organisationens riktlinjer, rutiner och praxis. Kulturen påverkar också hur in-

formation sprids över organisationens hierarki och bestämmer omfattningen som indivi-

der tillåts ta egna beslut. Ledningens belöning- och straffstruktur påverkar organisat-
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ionskulturen, så när de argumenterar för att Kompass bör avgå på grund av att han inte 

samtalade med ledningen innan han kontaktade de franska myndigheterna innebär att 

organisationens kultur kommer till uttryck.  

4.6!Kompass ”läckte” rapporten  
Något som är värt att uppmärksamma, är att både högkommissarien och Pansieri skriver 

att rapporten ”läcktes”. Detta är ett laddat begrepp, som har en negativt betydelse. Ar-

gumentet är svepande, och det ges ingen egentlig förklaring eller bakgrund till påståen-

det. Det är bara ett värdeladdat begrepp som används utan någon utveckling till varför. 

Detta betyder dock inte att de är mindre viktigt, då det egentligen har en betydelsefull 

innebörd. Genom att använda detta begrepp, understryker dem att Kompass gjort något 

fel. De lämnar inget rum för möjligheten att hans överföring av rapporten var inom lin-

jerna för hans arbetsbeskrivning och FN:s policy. De anser att det var en ”läcka”, och 

därför felaktigt. Det är ett strategiskt drag att använda detta begrepp, då det i förväg 

stämplar Kompass handlande som en förseelse. 

Om det Kompass faktiskt gjorde kan kallas en ”läcka” är tvivelaktigt. Jag vill 

poängtera att han endast överförde rapporten till de franska myndigheterna, och ingen 

annan. Det var ju franska soldater som hade begått övergreppen, och därför låg en stor 

del av ansvaret på Frankrike. Om det var några som borde ha vetskap om situationen, så 

var det Frankrike. Det var bara Frankrike som kunde åtala soldaterna. Det är ju inte 

ovanligt att FN samarbetar med medlemsstater. Jag skulle därför säga att detta argument 

inte är hållbart, då det som Kompass gjorde var att ”läcka” dokumentet, utan endast ge 

det land som hade ansvaret den information de behövde för att utreda fallen. 

Enligt policyn är misslyckande av icke-FN enheter eller individer att vidta före-

byggande åtgärder mot sexuell exploatering eller sexuella övergrepp, och att utreda an-

klagelser därav, eller att vidta korrigerande åtgärder när övergrepp har skett, grund för 

uppsägning av kooperativ arrangemang med FN.71 Policyn tar alltså ställning till icke-

agerande när det kommer till enheter utanför FN, däribland medlemsstater. Att kalla det 

som Kompass gjorde för en ”läcka” är inte helt förståeligt med denna delen av policyn 
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som bakgrund. Det är märkligt hur de tänker att nationella myndigheter ska kunna agera 

om de inte får veta om sådan information. 

I deras uppdragsbeskrivning står det att OHCHR ska arbeta med regeringar, nat-

ionella institutioner, regionala och internationella organisationer för att främja och 

skydda de mänskliga rättigheterna i enlighet med internationella normer.72 En stor del 

av OHCHR:s arbete går alltså ut på att samarbeta med medlemsstater, men ändå är de så 

skeptiska till överförandet av ett dokument till de franska myndigheterna och väljer att 

stämpla detta som en ”läcka”. 

Med ett sådant här argument ger OHCHR tecken på en väldigt sluten och hem-

lighetsfull organisationskultur. En organisations värderingar är en del av ett kulturellt 

mönster som har tydliga hierarkiska drag, eftersom värderingarna ofta är konkurrerande 

och präglade av motsägelser. För att kunna undvika osäkerhet, så inarbetas en rangord-

ning som legitimerar bestämda prioriteringar. OHCHR har inarbetat att information om 

organisationen helst inte ska lämna organisationen, i synnerhet inte när det kan ha kon-

sekvenser för deras samarbete med omgivningen. Denna värdering verkar ta prioritet 

över många andra, såsom att följa nolltoleranspolicyn och se till att ansvar utkrävs. 

Detta argument pekar också på en organisationskultur som sätter stor betydelse 

på anpassning till omgivningen, den så kallade externa anpassningen. De är beroende av 

medlemsstaters bidragande, och i behov av omvärldens tillit. Att föra vidare rapporten 

till Frankrike och be dem ta ansvar för sina soldater kunde ha setts som en anklagelse 

som möjligtvis inte hade uppskattats. Det kunde ha påverkat Frankrikes beslut att bidra 

med trupper till fredsbevarande, och utan bidragande trupper skulle inte den fredsbeva-

rande verksamheten fungera. Detta är något som är införstått hos organisationen, och 

deras värderingar baseras till stor del på detta. När det kommer till omvärldens tillit var 

det som Kompass gjorde farligt enligt ledningen, då det kunde ha betytt att information-

en spreds sig till allmänheten, vilket skulle påverka OHCHR:s yttre bild. Det här är 

bakgrunden till de värderingarna som uttrycks i detta argument, och i OHCHR, speciellt 

ledningen,  går dessa värderingar före ansvarsutkrävande och deras egna policy.  
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4.7!Ingen agerade 
Anders Kompass argumenterar för tesen att han agerade korrekt. Ett av hans argument, 

som han upprepar flera gånger under sitt möte med Pansieri, är att han tog egna åtgärder 

då han kände att ingen annan gjorde det. Kompass förklarar att han kände att inga åtgär-

der togs, och att det inte fanns någon avsikt att göra det i framtiden. Han säger att han 

gjorde det rätta som agerade, eftersom ingen annan verkade angelägen om att ge någon 

uppföljning till rapporten. Jag skulle kalla detta för ett både hållbart och relevant argu-

ment. Av alla som har haft tillgång och vetskap om rapporten, så var Kompass den enda 

som tog på sig ansvaret för att se till att någonting gjordes för att hjälpa barnen. Ingen 

annan tog det ansvar de borde ha tagit. Detta gjorde att Kompass inte hade mycket till 

val. Något var ju tvungen att ta ansvar för att övergreppen skulle upphöra. Om någon 

annan hade varit villig att göra någonting, så hade Kompass aldrig behövt ingripa.  

Enligt mig är detta, tillsammans med nästkommande argument, tillräckligt för att 

motsäga de andras argument. Det fungerar som en förklaring till varför Kompass age-

rade på det sätt som han gjorde, det är bakgrunden till situationen. Om någon av de 

mångtals FN anställda som visste om övergreppen under en längre tid faktiskt hade tagit 

åtgärder, eller endast visat intention till att göra det, så hade situationen varit annorlunda 

för Kompass. Jag skulle nästan gå så långt som att hävda att detta kan ursäkta både of-

fentliggörande av namn, och agerande utan samråd. För i detta fall är det barnens säker-

het och välmående som är av prioritet, och det första som bör åtgärdas är då att se till att 

övergreppen upphör och att gärningsmännen förs bort. Om det nu görs på det ett sätt 

som inte är helt uppskattat av OHCHR, så har det egentligen ingen verklig relevans. 

Det är värt att poängtera nolltoleranspolicyn förhållande till detta argument. I po-

licyn framhålls det att chefen på en avdelning eller ett kontor ska vara ansvarig för att 

vidta lämpliga åtgärder i de fall där det finns anledning att tro att någon av de standarder 

som anges i avsnitt 3.2 ovan har kränkts, eller när något beteende som avses i avsnitt 3.3 

har inträffat, alltså när det finns misstankar om sexuell exploatering eller övergrepp. 

Denna åtgärd ska vidtas i enlighet med fastställda regler och rutiner för att hantera fall 

av personal tjänstefel.73 Varken högkommissarien eller Pansieri gjorde det som begär-

des av dem enligt policyn.  

                                                                                                                                          
 
73 Secretary-General’s Bulletin, Special Measures for Protection From Sexual Exploitation and Abuse 
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Det är speciellt intressant att se på Pansieris motargument till detta, eller rättare 

sagt ursäkt till varför hon och högkommissarien inte hade tagit åtgärder själva.  Pansieri 

menar att detta hände inom ramen för ett par mycket hektiska dagar, på grund av en 

20% finansieringsnedskärning, vilket ledde till personalspänningarna och stress. Det var 

därför hon misslyckades med att följa upp CAR situationen. Hon säger även att oron 

över Västsahara tog företräde, eftersom både hon och högkommissarien visste att i CAR 

fanns det en pågående process som inleddes av de franska myndigheterna för att ställa 

förövarna inför rätta.  

Jag anser att detta inte är en fungerande ursäkt. Det som Pansieri faktiskt gör, är 

att förstärka min tro om att fall som dessa inte betraktas med det allvar som dem egent-

ligen bör göra inom OHCHR, eller eventuellt att det finns något som stoppar dem från 

att handskas med fallen. Att en finansieringsnedskärning kan hindra dem från att agera 

påvisar organisatoriska problem. Det är förståeligt att finansieringsnedskärningar kan 

skapa svårigheter, men när åtgärderna inte kräver pengar utan endast någon sorts enga-

gemang är det svårt att se detta som en godtagbar ursäkt.  

När hon sedan förklarar att Västsahara tog prioritet över CAR, finner jag flera 

tveksamheter. Att de är tvungna att prioritera vissa fall över andra kan jag acceptera, 

men inte i den uträckning att ett sådant grovt fall som det i CAR helt kan läggas åt sidan 

under en lång period. Jag måste också ifrågasätta hur Pansieri och högkommissarien 

använder det faktum att de franska myndigheterna redan utredde övergreppen som en 

anledning. Detta innebär att de franska myndigheterna lättade på OHCHR:s börda, och 

tog tag i en utredning som OHCHR hade svårigheter att genomföra. Således var det inte 

negativt att Frankrike fick tag i rapporten och påbörjade en utredning. Så varför straffa 

Kompass för något som inte fick några faktiska konsekvenser? Jag skulle påstå att det 

har med risken för potentiella konsekvenser att göra. Som jag tidigare förklarat verkar 

OHCHR vara en organisation som inte uppmuntrar risktagande, och det Kompass 

gjorde var riskfyllt för organisationens externa anpassning.  

Jackall tar upp något som är intressant i relation till detta argument. Han konsta-

terar att makten i organisationer är centraliserad till ledningen i toppen, medan ansvar 

för beslut trycks ner så långt som möjligt.  Förskjutningen av ansvar för beslut till un-

derordnade tar bort bördan från högre chefer. Att ha mycket kunskap om beslut är en 

farlig sak för chefer, så det är mycket bättre att lägga skulden för saker som går fel på en 
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underordnad och själv inte veta någonting om detaljerna.74 För högkommissarien och 

Pansieri var det strategiskt att låta någon annan, i detta fall Kompass, ta ansvaret för att 

se till att någonting gjordes åt övergreppen i CAR. Genom att förskjuta ansvaret till en 

anställd kunde de undvika skulden för de potentiella konsekvenserna som följer med 

svåra beslut.  

Enligt deras uppdragsbeskrivning strävar OHCHR efter att stärka FN:s program 

för mänskliga rättigheter. OHCHR ska arbeta nära med sina FN partners för att säker-

ställa att de mänskliga rättigheterna utgör grunden för arbetet i FN. OHCHR har alltså 

det största ansvaret att se till så att FN:s egna arbete är i följd med de mänskliga rättig-

heterna. Utifrån detta skulle jag påstå att det är speciellt förkastligt att ingen av ledarna 

inom organisationen kunde finna anledning nog att faktiskt göra något åt övergreppen. 

Som den företrädande människorättsorganisationen har de misslyckats med sin uppgift. 

Det är OHCHR som ska se till att FN:s fredsbevarande opererar i linje med de mänsk-

liga rättigheterna. Att istället lägga fallet åt sidan och sedan anklaga och skambelägga 

den enda anställda som tog tag i det, tyder inte på att de går i rätt riktning.  

OHCHR ska ge prioritet till de mest akuta kränkningarna av de mänskliga rättig-

heterna. Även här har de misslyckats med sin uppgift. Ingen prioritet ges till barnen i 

CAR, och jag har svårt att se hur sexuella övergrepp på 8 åriga pojkar av FN-soldater 

inte kan vara några av de mest akuta kränkningarna. De ska även fokusera på dem som 

är i riskzonen och sårbara på flera fronter. Dessa barn är speciellt utsatta i och med att 

de är fattiga flyktingar boende i ett läger, många utan familj och någon egentlig vård-

nad. Dessa pojkar är utan tvekan några av de mest utsatta, speciellt när man uppmärk-

sammar riskerna som extrema maktskillnader kan föra med sig i och med FN-

soldaternas närvaro. 

Det går att relatera detta till Jennings påstående om att ett val mellan repatriering, 

uppsägning eller mindre allvarliga straff är en påminnelse om att nolltoleranspolicyn 

och tillhörande straffåtgärder endast är administrativa frågor för FN.75 Det faktum att 

samma slutgiltiga straff gäller för hela spektrumet av kränkningarna som nämns i poli-

cyn är problematiskt. Det innebär likvärdighet åt alla överträdelser, vilket i sin tur ned-

                                                                                                                                          
 
74 Jackall, Robert, 1988, s. 17 
75 Jennings, Kathleen, 2008, s. 20 



 

 31 

värderar allvaret av grövre övergrepp.76 Att behandla sexuella övergrepp på 8-åriga poj-

kar med samma tyngd som sex med en prostituerad myndig kvinna nedvärderar allvaret 

av brottet. Båda fallen är felaktiga, men att utse samma milda straff till dem båda gör att 

övergreppen inte tas på det hårda allvar som de borde.   

Vojdik nämner istället att själva mekanismerna som finns för straffande av sexu-

ell exploatering har hittills varit bristfälliga, och har effektivt tillåtit sexuellt utnyttjande 

att ske ostraffat.77 Sexuellt våld och utnyttjande av militära styrkor i konflikt eller efter 

konflikter straffas sällan, vilket i sin tur uppmuntrar militära styrkor till att känna att de 

kan engagera sig i sådant våld ostraffat och utan några riktiga konsekvenser.78 Detta 

påstående stärker Kompass argument, då det tyder på att få är villig att agera för att för-

hindra övergrepp som dessa, och att det i sig ger upphov till ytterligare övergrepp.  

Om vi nu ser på vad argumentet har för betydelse för organisationskulturen, så är 

det speciellt viktigt att ta upp ledarskap. Inom en organisationen utvecklas speciella 

kulturdrag som påverkas av just ledarskap.  Det byggs upp spelregler om maktfördel-

ning och ömsesidiga uppfattningar om beslutsinstanser i organisationen. Ledarna både 

representerar och skapar organisationens värderingar. Om ledarna väljer att själva igno-

rera ett fall, kan resten av organisationen ta det som ett tecken för att de också bör göra 

det. Som jag nämnt tidigare har organisationen ett hierarkiskt värderingssystem, och 

inom OHCHR är det väldigt viktigt att hålla sig på god fot med medlemsstater och om-

världen. Om åtgärdande av situationen skulle innebära konsekvenser, pekar deras kultur 

på att det är bäst att bara ignorera problemet.  

Makt och dominans är mycket relevant för att förklara frånvaron av konflikt i 

detta sammanhang. Makt producerar inte bara synliga effekter, utan kan också vara vik-

tigt för förståelsen av passivitet. Det kan vara en anledning till varför klagomål inte exi-

sterade, varför krav inte ställdes och varför konflikt inte uppstod. Den dominans som 

ledningen inom OHCHR utövar hindrar de anställda från att agera, samt hindrar dem 

från att ifrågasätta icke-agerande.  

Det finns dock individer kan vara mer eller mindre bundna till auktoriteter. Vissa 

är villiga lyda regler oavsett, medan andra kan ogilla ledares beslut och göra ”uppror” 

mot byråkratin. Kompass är inte nödvändigtvis någon som gör uppror, men han kan gå 
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emot kulturmönster när det behövs. För många är en sådan sträng kultur som den inom 

OHCHR ett hinder för utövandet av egen bedömning.  

4.8!Moraliskt rätt 
Anders Kompass tar upp att det han gjorde det som var moraliskt rätt att göra. Det 

skulle kunna gå att argumentera emot detta genom säga att vad som är moraliskt rätt är 

subjektivt och beror på personliga bedömningar, men jag skulle säga att det inte är håll-

bart i denna situation. Detta är soldater som är där för att skydda utsatta människor, men 

som istället väljer att begå sexuella övergrepp på just de barn som de är där för att 

skydda. Detta är barn så unga som 8 år gamla. Att ha vetskap om detta, och möjligheten 

att kunna hjälpa, men sedan välja att inte agera, måste vara moraliskt fel. Att ignorera 

det, och bara låta det hända, kan inte ses som moraliskt acceptabelt.  

Jag skulle säga att Kompass gjorde en moralisk bedömning, och beslutade att 

barnens rättigheter bör gå före politiska tvister, såsom rykte och goda relationer med 

bidragande stater. Han agerade med medmänsklighet. Faktum är att det kan vara värt att 

ifrågasätta högkommissarien och Pansieris moraliska bedömning utifrån deras argu-

ment. Pansieri uttrycker att hon inte såg moraliska tankar som en anledning att vidta 

ensidiga åtgärder och potentiellt sätta barn i riskzonen för repressalier. Jag skulle påstå 

motsatsen, att den moraliska ilskan som dessa fall medför är all anledning till att göra 

just detta. Att Pansieri och högkommissarien kan värdera sekretessen med mer allvar än 

övergrepp på barn är i sig anledning nog att vara skeptisk till deras moraliska positioner. 

Hade de blivit tillfrågade hade de troligtvis inte gett det svaret, men deras val att straffa 

Kompass och deras argument ger upphov till denna spekulation.  

Att handskas med moraliskt känsliga frågor - som typiskt har negativa konse-

kvenser såsom dålig publicitet eller motverkar högre chefer personliga intressen - är 

som att gå på ett minfält. Att uttrycka moraliska åsikter inom en organisation som 

OHCHR är inte uppskattat och leder till minskad tillförlitlighet. I organisationskulturen 

krävs flexibilitet, lagarbete, pragmatism och en vilja att stödja sina överordnade. När 

Kompass insisterar på högprofilerad moral är det mindre sannolikt att det beskrivs som 

något positivt i organisationens ögon. Han blir istället stämplad som ”bråkstake”, och 
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oprofessionell.79 Detta är någonting som Jackall uppmärksammar, när han tar upp att 

”det som är rätt i ett företag är vad killen ovanför dig vill av dig”. Det är den egentliga 

moralen som kommer till uttryck i en sådan här organisationskultur.80 

Den högsta ledningen spelar en avgörande roll för denna atmosfär. De bestäm-

mer de värderingar som ska genomsyra alla avdelningar och de bestämmer vilket bete-

ende som ska främjas. Ledningen har makt, den råder över resurserna och avgör hur de 

ska fördelas, den administrerar belöningssystemet och den tar ställning till anställning 

och avskedande av organisationens nyckelpersoner. Den största delen av ansvaret för 

denna kultur ligger alltså på ledningen, och som vi kan se finns det en risk att ledningen 

kan ha ”fel” värderingar. Det innebär att vi inte kan utgå från att chefer alltid stödjer det 

moraliskt rätta, vilket blir speciellt problematiskt när kulturen hindrar organisationens 

medlemmar från att ifrågasätta ledningen.  

Jag skulle vilja poängtera att även om moral inte skulle ha någon betydelse i det 

här fallet, så var det ändå inte professionellt rätt att ignorera övergreppen som högkom-

missarien och Pansieri gjorde. Policyn anger att FN:s personal är skyldiga att skapa och 

upprätthålla en miljö som förhindrar sexuell exploatering och övergrepp. Chefer på alla 

nivåer har ett särskilt ansvar att stödja och utveckla system som upprätthåller denna 

miljö, samt vidta lämpliga åtgärder för detta ändamål.81 Som chefer för organisationen 

har högkommissarien och Pansieri särskilt ansvar att upprätthålla de regler och värde-

ringar som formuleras i nolltoleransen. Detta gör även att de är speciellt skuldbelagda 

om de gör motsatsen. 

Jag håller med Jennings när hon säger att nolltoleranspolicy är en nödvändig re-

torik från FN. Den understryker att FN:s fredsbevarare har mycket makt och att utnyttja 

denna makt för sexuella ändamål är både etiskt fel och professionellt straffbart. Huvud-

saken med policyn är att försöka kodifiera principen om ”do no harm.” Själva policyn är 

ett steg i rätt riktning, men det är i genomförandet som policyn visar sitt värde.82 Om 

organisationskulturen inom OHCHR hindrar dem från att följa deras egna nolltolerans-

policy och uppdragsbeskrivning, finns det stor anledning till reform.  
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5!Slutsats och diskussion 
I denna delen av uppsatsen kommer jag sammanfatta den slutsats som jag drar 

utifrån min undersökning. Jag kommer även diskutera slutsatsen, och sedan föra 

fram möjliga förbättrings områden.  

5.1!Slutsats 
De flesta argumenten från högkommissarien Zeid, Flavia Pansieri, och Human Rights 

Officern är inte relevanta eller hållbara. Deras argument har en tendens att fungera som 

villospår, då de leder bort uppmärksamheten från övergreppen i CAR och istället under-

stryker vikten av tjänstefel i en sådan här situation. Kompass för fram två relevanta och 

hållbara argument, och hans försvar bygger på att allvaret av övergreppen vägde mer än 

de potentiella konsekvenserna för organisationen.  

Det förs fram flera uttryck av organisationskultur i argumenten. Det finns myck-

et som pekar på att ledarna har fokus på individnivå när det kommer till ansvar och att 

de utnyttjar kulturen för att kontrollera uppmärksamhetsfältet hos organisationens med-

lemmar. Ledarna styr på flera sätt vad som är viktigt för organisationen. Att hålla hårt 

på mindre felsteg betyder att organisationen inte är positivt inställd till försök eller risk-

tagande. Om agerande kan få konsekvenser för organisationen avråder kulturen med-

lemmarna från göra något alls, då det förmodligen inte skulle uppskattas av ledningen. 

Det finns också tecken på en strikt kultur som inte är positiv till något sorts eget age-

rande. OHCHR verkar även vara en väldigt sluten organisation, där det är viktigt att 

hålla information inom organisationen väggar.  

Organisationskulturen inom OHCHR har betytt en viss nedstängning av indivi-

dernas egna förnuft och minskat deras självständigheten, och egna bedömningar blir 

svåra att ta när auktoritets relationer, lojalitet och karriär kommer i vägen. När något går 

fel skylls på yttre orsaker eller vissa personers sätt att agera. Organisationens energi 

fokuseras på att finna ursäkter och syndabockar, istället för att inse deras egna brister. 

Allt detta leder till bristande effektivitet inom organisationen. Om en organisations rå-

dande värden stödjer lämpliga mål och strategier är kulturen en viktig tillgång, men  om 

det är omvänt kan felaktiga värden göra kulturen till ett stort problem. 

Det är viktigt att förstå att det mesta beslutfattande inom OHCHR bygger på or-

ganisationens överlevnad som största prioritet. OHCHR beroendehet av omgivningens 
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tillit, finansiering och bidragande är en del av grunden till deras organisationskultur. 

Detta innebär att OHCHR:s ledning har inarbetat att information om organisationen 

helst inte ska lämna organisationen, och agerande som kan ha konsekvenser för deras 

samarbete med omgivningen bör undvikas till all största möjlighet. Denna värdering 

verkar ta prioritet över nolltoleranspolicyn och deras uppdragsbeskrivning.  

För att återkoppla till min frågeställning, skulle jag påstå att OHCHR förhåller 

sig inte tillräckligt till sin ideala policy om man jämför den deras verkliga handlingar. 

De använder inte argument som leder till nolltolerans. Jag skulle inte hävda att de anser 

att sexuella övergrepp är acceptabelt, men de använder inga argument som stärker mot-

satsen. Varken högkommissarien eller Pansieri gjorde det som begärdes av dem enligt 

policyn, och som chefer för organisationen har de ett särskilt ansvar att upprätthålla de 

regler och värderingar som formuleras i nolltoleransen. De gör ingenting för att stärka 

de värderingar som finns i policyn, och bör också bli speciellt skuldbelagda då de egent-

ligen undergräver policyn betydelse.  

Min slutsats är alltså att organisationskulturen hindrar OHCHR från att följa sin 

egna ideala policy, då det existerande värdesystemet prioriterar organisationens externa 

anpassning över följandet av policyn. En organisationskultur som denna leder till be-

synnerliga reaktioner på problem som egentligen borde vara ganska självfallna, då de 

endast behöver följa de checkar dem satt ut i sin policy. De som har störst ansvar för 

detta problem är högkommissarien och Flavia Pansieri, då de är organisationens ledning 

och kulturens bevarare.  

5.2!Diskussion 
Det jag har försökt belysa med denna undersökning är de institutionella problem som 

finns inom OHCHR när det kommer till ansvarsutkrävande och icke-agerande. Jag har 

försökt åskådliggöra den straffrihet som finns för sexuell exploatering och övergrepp av 

FN-styrkor, samt den brist på ansvarstagande som som råder inom OHCHR.   

OHCHR erhåller sig följa sin nolltoleranspolicy, men vad jag upptäckt med 

denna undersökning är motsatsen. Jag ser ett förbiseende av barn som utsätts för över-

grepp av fredsbevarare och en kultur som ger straffrihet åt gärningsmännen. De är inte 

skurkar, men de är en organisation som låter skurkar hållas. De har misslyckas med att 

upprätthålla de principer och standarder som anges i deras egna policy och uppdragsbe-

skrivning. Det verkar mer som att OHCHR har lagt många av de etiska normerna åt 
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sidan för att göra det som är mest praktiskt eller minst troligt att orsaka problem för dem 

själva.  

När det är ineffektivt att gå igenom systemet inom OHCHR, och FN i stort, ger 

det inte många möjligheter till de som faktiskt vill se till att etiska frågor hanteras. Det 

dem kan göra är att gå utanför FN-systemet, vilket är vad Kompass gjorde. Det ledde 

dock till att han blev straffad för att försökt skydda utsatta barn, till skillnad från många 

andra inom OHCHR, däribland ledningen, som gjorde allt för att skydda både medlems-

stater och deras egna karriärer.  

Organisationen reagerar alltså på skandaler som dessa genom att straffa dem som 

går emot organisationens vilja. Istället för att skapa en kultur som välkomnar egna be-

dömningar, vilket i sin tur hade stärkt organisatoriska värderingar och normer, så väljer 

OHCHR att främja en stämning av rädsla och marginaliserar individer som går utanför 

linjen. Jag anser att utan stora förändringar som syftar till att återuppväcka etiskt bete-

ende inom OHCHR, så kommer organisationen inte ha en ljus framtid.  

För att skapa en mer produktiv organisationskultur är det viktigt att kunna se 

bristerna i den nuvarande kulturen, och medge att förändring kan vara nödvändigt. De 

skulle behöva uppmärksamma den förtryckande verkligheten inom det organisatoriska 

livet, och sedan arbeta för en förbättring. För att förbättra sin kultur, skulle jag säga att 

de bör uppmuntra självreflektion, handlingsbenägenhet, och självständighet. Med hand-

lingsbenägenhet menar jag de tar itu med uppgifterna direkt och försöker lösa dem utan 

invecklade granskningar och planeringar. De ska vara uppmuntrat att pröva sig fram och 

lära sig av erfarenheter, då det i alla fall ger resultat. Det viktiga är att få saker uträttade 

snarare än att finna den perfekta lösningen. Självständighet inom organisationen innebär 

att man inte håller för hårt i anställda och låter de utföra sina arbetsuppgifter utifrån 

egna bedömningar. De kan stödja självständighet genom att uppmuntra risktagande, och 

vara positivt inställda till försök och experiment. Det ska inte ses som förödande att 

göra misstag.  

Jag skulle också vilja understryka vikten med att värderingar tas på allvar.  Om 

det framgår tydligt vad organisationen faktiskt står för och värderingarna understöds av 

det dagliga arbetet, kommer organisationen och dess medlemmar lättare kunna finna sin 

position och fatta beslut i olika fall. Det ger även omvärlden anledning att lita på orga-

nisationen. Detta innebär dock att det måste finnas ett samband mellan värderingarna 

och organisationens sätt att agera. En bestämd ideal policy måste alltså försvaras med 
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tiden. Det är i detta område som OHCHR har störst problem, och de behöver reflektera 

över sin kultur för att kunna hitta en balans mellan de olika värderingarna.  
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