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Sammanfattning 

Den här uppsatsen undersöker hur FN har framställt sin fredsstyrka i DRC på sin egen 

medieplattform, UN News Centre, efter att internationell media avslöjat att fredsstyrkan begår 

sexuella övergrepp. Hur bygger FN upp sin image och sitt anseende igen i sin externa 

kommunikation efter en sådan förtroendekris? Uppsatsen har blivit positionerad både inom 

journalistikforskning och inom PR-forskning och analysen är förankrad i framingteorin. 

Framingteorin har också påverkat utformning av metoden som framförallt är en textanalys. I 

analysen har fem framställningsmönster framkommit och dessa är: Det var inte så farligt som 

det verkade; vi står på en grund av goda värderingar; äh, det var bara några få som betedde sig 

illa; vi jobbar aktivt med det här problemet; och Vi mot Dom. Framställningsmönstren är 

grunden till slutsatsen i den här uppsatsen vilken är att FN arbetar hårt för att upprätta sin 

institutionella myt som den goda kraften i världen.  

Nyckelord: journalism; PR; FN; fredsuppdrag; DRC  

 

  



 
 

Ordlista 

DRC – The Democratic Republic of Congo, på svenska: den Demokratiska Republiken av 

Kongo 

MONUC – FN:s fredsuppdrag i DRC mellan 1999 och 2010, förkortning av: ”Mission de 

l'Organisation de Nations Unies en République Démocratique du Congo” 

MONUSCO – FN:s fredsuppdrag i DRC från 2010 fram till idag, förkortning av: ”Mission de 

l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo” 

FARDC – den kongolesiska statens armé, förkortning av: ”Forces Armées de la République 

Démocratique du Congo” 

UN – United Nations, vilket är den engelska beteckningen och förkortningen för Förenta 

Nationerna (FN) 
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1. Våldtäkternas huvudstad 

I den här uppsatsen undersöks hur en organisation bygger upp sitt anseende efter att det blivit 

hotat. Den organisation som ämnas undersökas är FN, vilket är en speciell organisation 

eftersom FN är den enda organisationen av sitt slag. Ingen annan organisation är global såsom 

FN. FN driver inte politik för vissa länder, stater eller världsdelar utan har en kosmopolitisk 

inriktning, vilket innebär att de arbetar för världssamfundet. Den här uppsatsen ämnar mer 

specifikt att undersöka hur FN framställer sig på sin egen medieplattform efter att information 

som har potentialen att skada FN:s anseende och trovärdighet framkommit rörande deras 

fredsuppdrag i den Demokratiska Republiken av Kongo (DRC).  

 

Konflikten i DRC är komplex och började redan 1996 när rebelledaren Laurent-Desire Kabila 

med hjälp av Rwandas arme avsatte dåvarande president. Många menar dock att kriget som 

fortgår idag började 1998 när Kabila bröt med Rwanda, vilket ledde till att Rwanda började 

samarbeta med rebellgrupper i DRC för att avsätta Kabila (Global Witness, 2009:15,16). DRC 

vilar på en historia av missnöje gällande politik, etniska frågor, och dispyter över land (Global 

Witness, 2009:15). Folkmordet i Rwanda har också inneburit att över en miljon flyktingar från 

Rwanda flytt till DRC (Clark, 2011:366). Även att regioner i DRC är rika på mineraler och 

metall som är värdefulla i tekniktillverkning har varit en stor faktor till att kriget blivit 

allvarligare och fortsatt under en längre tid (Global Witness, 2009:15). Det sker även mycket 

sexuella övergrepp i DRC och DRC har blivit känt som “the rape capital of the world”.  

FN har befunnit sig i DRC sedan 1999 med sitt fredsuppdrag MONUC. 2004 avslöjades 

det i internationell media att även fredssoldaterna i DRC våldtog de inhemska kvinnorna 

(Notar, 2006:415; Gilliard, 2011:28; Allais 2011:6-7; Higate, 2007:104-105).  Sedan 2004 har 

många historier framkommit. Bland annat fredssoldater som våldtar och övertalar flickor så 

unga som tio år att ha sex med dem, eller bli deras sexslavar, mot ett glas mjölk, några ägg, lite 

jordnötssmör eller en dollar (Higate, 2007:100; Notar 2006:417; Allais, 2011:7; Prince Zeid, 

2005:8; Meger, 2010:126). Det har även förekommit att flickor fått pengar eller mat efter de 

blivit våldtagna för att få det att se ut som prostitution (Allais, 2011:7; Prince Zeid, 2005:8). 

Ett stort problem är också de barn till fredssoldaterna som fredssoldaterna inte tar ansvar för 

(Higate, 2007:100; Gilliard, 2011:27-28). Det har även rapporteras om pornografiska filmer 

där kongolesiska kvinnor blir torterade och våldtagna av fredssoldater (Notar, 2006:417). 

 

A militiaman also raped Francine, a friend of Yvette, when she went into a field to gather food, 

and now she, too, engages in sex with peacekeepers. Francine is sixteen years old, and she 
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described an incident where she had negotiated to have sex with one Moroccan peacekeeper 

but then five other Moroccan peacekeepers raped her. Francine said, “I feel bad about what I 

did. I don’t want to go through that again” (Notar, 2006:417). 

 

Under intervjuer med fredssoldater i DRC har det framkommit att de anser att de gör kvinnorna 

en tjänst när de har sex med dem mot pengar, mat eller tjänster (Higate, 2007:100). De uttryckte 

också att de respekterade den lokala kulturen genom att ha sex med flickor från 14 års ålder, 

(även de med döttrar i tonåren) eftersom det är lagligt att ha sex med någon äldre än 14 år enligt 

DRC:s lagstiftning (Higate, 2007:107).  

 

1.1 Förklaringar och åtgärder som vidtagits   

Det finns olika argument till det höga att antalet våldtäkter i DRC. Bland annat argumenterar 

en del för att kvinnorna i DRC:s socioekonomiskt utsatta position är anledningen till att de blir 

våldtagna (Gilliard, 2006:29). Att manlighet är uppbyggd runt en bild av hög heterosexuell 

sexdrift är en annan förklaring till att sexuellt utnyttjande har blivit normaliserat i DRC (Higate, 

2007:105-107). Bonnie Kovatch (Major i USA:s arme och professor på the United States 

Military Academy i West Point) blev utnämnd till “Best Paper (Africa)” med sin artikel om 

fredsstyrkan i DRC på den årliga konferensen ”Association for the Study of the Middle East 

and Africa”. Hon pekade ut samverkan mellan olika faktorer som anledning till att fredsstyrkan 

i DRC under hela tiden de befunnit sig i DRC, varit bland de värsta gällande sexuellt 

utnyttjande och övergrepp av alla FN:s fredsuppdrag (2016:158). Kovatch menar att det är fyra 

faktorer som förklarar det höga antalet våldtäkter som sker i DRC: 1. Kulturen i landet som 

fredsstyrkan befinner sig i; 2. kulturen som fredssoldaterna tar med från sina respektive 

hemländer; 3. kulturen inom fredsuppdraget självt; 4. institutionella problem inom 

departementet för fredsuppdrag och inom FN som organisation (2016:159).   

Medierapporteringen om övergreppen i DRC har varit startskottet för att FN skulle 

arbeta mot sexuella övergrepp. Innan 2003 hade FN ingen tydligt artikulerad policy gällande 

sexuellt utnyttjande i fredsuppdrag. 2003 artikulerades ”the Zero Tolerance policy” som 

innebär att fredssoldaterna inte får lov att köpa eller byta sex mot varor eller tjänster, eller ha 

sex med kvinnor yngre än 18 år (Allais, 2011:6-7; Kovatch, 2016:160).  

Prince Zeid Ra’ad Zeid Al Hussein (prins i Jordanien som har haft olika positioner inom 

FN sedan 2000, bland annat Jordaniens permanenta representant och Jordaniens ambassadör) 

fick 2004 i uppdrag att leda en utredning i DRC som resulterade i en idag väl refererad rapport 

(Allais, 2011:7). Under olika utredningar av fredsstyrkan i DRC har exempelvis upphittade 
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kondomer vittnat om att sex med kvinnor från lokalbefolkningen fortgått under utredningens 

gång (Notar, 2006:419). Det finns också dokumenterat att befälhavare i fredsstyrkan har 

försvårat utredningar genom att till exempel råda sina underordnade att parkera en bit bort från 

bordeller för att inte bli upptäckta, eller genom att råda underordnade att trakassera 

visselblåsare (Gilliard, 2011:30). 

Problemet med sexuella övergrepp har varit uppe på agendan under en lång tid i DRC 

och det är fortfarande ett problem att fredssoldaterna i DRC våldtar. Så sent som i april 2016 

hotade senatorer i USA att upphäva finansiering till FN efter nya rapporter som påvisat att FN 

i DRC misslyckats med både att förhindra sexuellt våld från sina fredssoldater och straffa 

förövarna (Kovatch, 2016:157).  

 

1.2  Uppsatsen syfte och frågeställning 

Efter att under våren 2017 ha skrivit en kandidatuppsats i freds- och konfliktvetenskap, där 

argumentationen från den kongolesiska armen jämfördes med FN:s fredsstyrkas argumentation 

kring varför de våldtar, identifierade jag flera frågor som viktiga att gå vidare med. För det 

första insåg jag att fredsstyrkan i DRC inte var i närheten av lika undersökt som den 

kongolesiska armen, därför är det av vikt att vidare undersöka fredsstyrkan. Med den här 

uppsatsen i media och kommunikationsvetenskap har jag möjlighet att gå vidare med några av 

de frågor jag identifierat, såsom: Hur bemöter FN den kritik de får? Vilken bild försöker FN 

måla upp av händelsen i DRC? Vilka metoder använder sig FN av för att fortsätta upprätthålla 

sin värdighet efter avslöjandet 2004?  

Syftet med den här uppsatsens är att kritiskt granska hur en internationell organisation, 

som FN, i sin externa kommunikation arbetar med att bygga upp sin trovärdighet efter en 

förtroendekris. Att undersöka FN:s framställning av problemen i DRC ger också en indikation 

på FN:s interna förståelse av läget i DRC. I den här uppsatsen analyseras artiklar från UN News 

Centre, som är ”[the o]fficial site for daily UN news, press releases, statements, briefings and 

calendar of events” (UN News Centre). Det som kommer att analyseras är FN:s framställning 

av övergreppen i DRC och hur FN bygger upp sin image. Följande frågeställningar har väglett 

mig i mitt arbete: 

 

Hur framställs övergreppen i DRC på UN News Centre? 

Går framställningen att koppla till att FN försöker återskapa eller rädda en hotad image?   

http://www.un.org/news
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2.  Teori  

FN:s nyhetskanal är dels ett uttryck för journalistik och dels ett uttryck för FN:s 

kommunikation utåt. Därför positioneras den här uppsatsen inom både journalistikforskning 

och inom Public Relations forskning (PR). Först kommer teori som förklarar krigsjournalistik 

och hur den andre byggs upp gås igenom. Sedan förklaras agenda setting, hur åsikter formas 

och institutionella myter. Till sist förklaras problemhantering och reparerandet av institutioners 

image. Framingteorin som går att kombinera med både journalistikforskning och PR-forskning 

avslutar teorikapitlet. Framingteorin har också varit viktig under utformningen av metoden den 

här uppsatsen vilar på och blir därför en naturlig övergång till metodkapitlet.  

 

2.1 Rapportering av krig och beskrivningen av ”dom”  

Sedan länge har det blivit omdiskuterat ifall nyhetsrapportering påverkar och till vilken grad. 

Vietnamkriget var det första kriget som blev rapporterat via TV och startade diskussionen om 

tv-nyheters påverkan. Många har ansett att rapporteringen påverkade så kraftigt att det är 

anledningen till att USA förlorade kriget (Carruthers, 2011:96).  

Än idag diskuteras hur stark påverkan medier har på människors förståelse av världen 

omkring dem. Att nyhetsrapporteringar skulle förändra människors förståelse av världen 

kraftigt och hastigt kallas för CNN-effekten. Forskare som Carruthers (2011) menar dock att 

det är naivt att tro att nyhetssändningar har så stark påverkanskraft. Däremot kan 

nyhetssändningar ge påtryckningar som innebär att organisationer blir tvungna uppvisa en bild 

av att de svarar på problematik som blivit lyft i nyheterna (ibid.:168-169). Nyhetssändningar 

handlar mer om att tillgodose ett emotionellt än ett intellektuellt behov (ibid.:135, 169).  

Galtung och Ruges (1965) väl refererade artikel diskuterar varför olika händelser får 

olika fokus i media. Deras argumentation är att händelser som berör länder med lägre status, 

kulturellt skilda länder och/eller fysiskt avlägsna länder behöver uppfylla vissa kriterier för att 

bli omdiskuterade. Bland annat inkluderar de här kriterierna lättförståelighet och en hög grad 

av negativitet (ibid.:81-83). De skriver att länder med högre status, händelser där det går att 

peka ut en tydlig förövare, eller händelser med starkt negativa konsekvenser har större 

sannolikhet att bli inkluderade i nyhetsrapporteringen (ibid.:68). De påvisar även att nyheter 

resulterar i att aktörer och länder i periferin tycks finnas till enbart för aktörerna i mittens skull, 

vilket påverkar hur de i mitten agerar mot aktörerna i periferin (ibid.:84). 

En kritik Galtung och Ruge fått är att de tycks anse att nyheterna finns redo för 

journalisterna att rapportera om istället för synen som idag är vanligare där journalisterna 
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producerar nyheterna (Harcup & O’Neill, 2001:265). Till exempel menar Carruthers 

(2011:170-171) att det är mer korrekt att vända på frasen att journalisterna är där nyheterna är 

och istället säga att nyheterna är där journalisterna är. Ofta består de källor journalister får 

nyheter ifrån av eliter. Det innebär att samma elit har möjligheten att påverka vad som kan bli 

nyheter (ibid.). Nohrstedt och Ottosen (2014:135) menar att nätverket som journalister 

använder fungerar relativt bra i en lokal eller nationell kontext, men när samma nätverk och 

verktyg används på den internationella arenan blir de både komplicerade och problematiska.  

Konflikter i krigshärjade länder rapporteras sällan om under lång tid eller med fokus på 

flera länder samtidigt, vilket beror på att rapporteringen är dyr och riskfylld. Ofta kan 

internationell media därför enbart fokusera på en oroshärd i taget (Carruthers, 2011:171). Till 

exempel tömdes Libyen på journalister efter Gaddafis död och det rapporterades ytterst lite om 

Libyens allvarliga politiska och ekonomiska kris två år efter Gaddafis död, trots att Libyen 

nyligen haft journalisternas granskande ögon på sig (Nohrstedt och Ottosen, 2014:151).  

Lokala händelser har ofta större nyhetsvärde och det finns generellt ett större intresse 

att dokumentera lokala händelser än avlägsna (Carruthers, 2011:171). Till exempel har jag när 

jag diskuterat den här uppsatsen och sexuella övergreppen i DRC märkt att få känner till 

konflikten i DRC och ännu färre känner till att fredsstyrkan är förövare av sexuella övergrepp. 

En sökning på CNN visade att lite skrivits om våldtäkterna i DRC (19 resultat på “DRC” och 

“rape”, 9 resultat på “DRC” och “sexual violence”). Det ger en indikation på att konflikten i 

DRC inte är väldokumenterad i internationell nyhetsrapportering. Att Afrika ofta hamnar i 

periferin i västerländsk media och att det är dyrt, riskfyllt och omständligt att rapportera 

därifrån är förklaringar till att lite har skrivits om DRC i internationell media.  

Många menar att samtidigt som krig sker på marken mellan trupper pågår ett mediekrig 

om opinionen och om truppernas och befolkningens vilja att strida (Nohrstedt, 2006:257).  

I fredstider konstruerar människor ett ”vi och dom” som har sitt ursprung i ett socio-

kognitivt behov av att skilja på ego och alter, eller den egna gruppen och andra grupper. Den 

egna identiteten byggs upp i motsatsförhållande till den andra och egenskaper förknippade med 

den egna gruppen blir förhärligade medan den andra gruppen framställs som ondskefull och 

hotfull. Andrafiering innebär att en tydlig avgränsning görs mellan den egna homogena 

gruppen och de andra som anses vara hotande, främmande eller oönskad i den egna självbilden 

(Nohrstedt, 20016:259; Brune, 2006:91).  

I svensk media porträtteras invandrare ofta som den andre. När invandrarnas röster inte 

hörs i media, eller invandrare enbart rapporteras om ur ett negativt perspektiv innebär det att 

medierna avspeglar samhällets makthierarki (Brune, 2006:94,101-103). Gunilla Hultén (2006) 
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har undersökt hur medier beskriver innebörden av att vara svensk över 60 år och menar att det 

nationellt svenska fortfarande är en stor del i identitetsskapandet. Ännu idag finns en längtan 

tillbaka till det homogena Sverige med gemensamma erfarenheter (ibid.:156). 

När det gäller de globaliserade mediernas roll finns det både de som menar att de 

möjliggör agerande utanför nationsgränser och uppluckring av nationsgränser medan andra är 

oroliga att det innebär en homogenisering av världen och likriktning i medieutbudet (Olausson, 

2006:309). Även medier med en internationell inriktning har dock visats ha en nationell 

framtoning på nyheterna de publicerar (Olausson, 2006:324; Nohrstedt & Ottosen, 2014:136). 

Händelser som sker på avlägsna platser blir ofta rapporterade via nationella ramverk och 

perspektiv (Nohrstedt & Ottosen, 2014:136, 160). I en studie av norska och svenska 

nyhetstidningar påvisade bland annat att rapporteringen inte kunde förklara frågor gällande 

internationell lagstiftning tillräckligt grundligt (ibid.:142-143).  

I krigspropaganda skapas en extremt polariserad diskurs där den egna sidan skildras 

som alltigenom god och den andra sidan som alltigenom ond (Nohrstedt, 2006:260). Den 

europeiska självförståelsen är byggd runt en föreställning om den underlägsne andre som har 

sitt ursprung i kolonialtiden. Synen på Afrika som primitivt är ett exempel på en polariserad 

hotbild idag (Nohrstedt, 2006:260, 262). Ett annat exempel är att humanitärt bistånd till länder 

längre ner i hierarkin betraktas som en del i den naturliga ordningen och inte ifrågasätts eller 

ges några alternativa lösningar (Olausson, 2006:326).  

 

2.2 När åsikter formas 

Ett sätt att förstå varför vissa nyheter och information syns olika mycket är med hjälp av agenda 

setting. Nelson (1984:22-23) definierar agenda setting som processen där vissa frågor väljs ut 

och blir inkluderade i den allmänna diskussionen. Det artikulerar en viktig aspekt i agenda 

setting som innebär att vissa nyheter blir belysta på bekostnad av att andra marginaliseras. 

Dearing & Rogers (1996:1-2) beskriver agenda setting som en process där olika frågor tävlar 

mot varandra för att få uppmärksamhet från media, offentligheten, och de som besitter politisk 

makt att påverka. Dearing och Rogers definition av agenda setting understryker att en viktig 

aspekt är makt. Vilka frågor som diskuteras får effekter på människors förståelser av 

verkligheten och på lagstiftning. Agenda setting beskriver att olika nyheter finns i en hierarki, 

där frågor som befinner sig högre upp på agendan är mer framträdande och ges större betydelse 

(Dearing & Rogers, 1996:8).  
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Agenda setting sker i fyra olika steg där det första är erkännande av ett problem vilket 

innebär att frågan lyfts till de som besitter maktpositioner som väljer ifall frågan skall 

diskuteras eller ej. Det andra steget är omställning till problemet, vilket innebär att ett 

avgörande görs ifall problemet är värt att agera på eller inte. Det tredje steget innebär att den 

redan existerande agendan omorganiseras för att inkludera det nya problemet och hur 

prioriterade olika problem är bestäms. Det fjärde steget är vidhållande av 

problemformuleringen som innebär fortsatt implementering av lösningar och huruvida frågan 

får stanna kvar på agendan eller ej (Nelson, 1984:22-23). Agenda setting sker i många steg och 

frågor som lyfts kan bli exkluderade eller nedprioriterade under alla faser av agenda setting.  

Inom agenda setting finns det olika arenor som ofta brukar betecknas som media 

agendan, offentlighetens agenda och den politiska agendan. De här tre arenorna är viktiga var 

för sig men också i relationen till varandra (Dearing & Rogers, 1996:5). FN:s mediala plattform 

blir visserligen en del av media agendan, men den blir framförallt en del av den politiska 

agendan eftersom FN är en betydelsefull politisk aktör i världssamfundet.  

Det är svårt att avgöra exakt varför problem hamnar högt upp på agendan, men det finns 

till exempel studier som visar att New York Times och Vita Huset har starkt inflytande över 

agendan i USA, även om händelser i omvärlden också har viss påverkanskraft (Dearing och 

Rogers, 1996:39). Det påvisar att frågor som eliter anser är betydelsefulla påverkar vilka frågor 

som hamnar högt upp på agendan mer än hur betydelsefull en fråga är för världssamfundet. 

Kronsell (1997:19) understryker detsamma när hon förklarar att maktrelationer påverkar hur 

agendan skapas och att olika maktpraktiker kan förhindra att vissa frågor kommer in på 

agendan och på vilket sätt frågor blir definierade och presenterade. Kronsell (1996:39) menar 

att agenda setting handlar om maktrelationer inom globala nätverk såväl som lokala strategier 

och verksamheter. Makt handlar dels om dominering, men också om möjligheten att agera 

(Kronsell, 1996:39). Nelson (1984:25) förklarar maktaspekten av agenda setting när hon 

skriver att agenda setting är processen när de med påverkansmöjlighet får reda på nya problem 

och bestämmer sig för att agera eller inte och ifall de skall använda sina resurser eller ej.  

Lewis (2001) undersöker hur den allmänna opinionens åsikter påverkas av 

informationen de får del av och hur opinionsundersökningar påverkar på den allmänna 

opinionen. Han menar att fokus bör vara på att identifiera vilka föreställningar som finns och 

vilka åsikter de kan åstadkomma (ibid.:118). Det är därför viktigt att undersöka hur vissa 

föreställningar gör vissa diskurser mer eller mindre troliga, vilket han kallar “assumptions with 

consequences”  (ibid.:127).  
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Det kan låta självklart, men tål ändå nämnas, att eliters möjlighet att påverka den 

allmänna opinionen är starkare när deras påståenden står oemotsagda (ibid.:122). Till exempel 

har motståndet mot en högervriden vändning i USA dämpats eller helt upplösts av 

informationen till allmänheten som porträtterar statens finansiering av välfärden som generös 

och förminskar den privata sektorns framgångar att minska sin skattebörda (ibid.:125). 

Hur media presenterar verkligheten påverkar mottagarens föreställningsvärld och 

riskerar att ge dem en skev verklighetsuppfattning. Inte genom felaktig information utan genom 

att vissa aspekter belyses och andra försummas (ibid.:145,160). Det kallar Lewis (2001) för en 

mytisk berättelse (mythic narrative) och mytiska berättelser är avhängiga mediers presentation 

av en händelse för att berättelsen skall bli stringent (ibid.:160,165).  

Barthes baserar sin bok Mythologies (2009[1972]) på en frustration över hur 

nyhetsrapporteringar, konst och sunt förnuft blir ihopblandade med verkligheten trots att han 

inte anser att de nödvändigtvis stämmer överens med varandra. Myter menar han är ett sätt att 

kommunicera och handlar framförallt om hur saker kommuniceras ut och mindre om vilket 

objekt som kommunikationen berör (Barthes, 2009:131). Myter bygger på semiotiska 

tankegångar som innebär att ett objekt och kommunikationen om samma objekt kan ha olika 

betydelse (Barthes, 2009:136-144). När en myt kommuniceras ut innebär det att händelser eller 

ting förvrids. En myts funktion är inte att gömma verkligheten utan att förvränga den (Barthes, 

2009:145, 153). Objekt som blir myter är dock ofta händelseförlopp eller bilder där det finns 

informationsmässiga tomrum att fylla (Barthes, 2009:151).    

Chadha & Koliska (2016:201) diskuterar institutionella myter vilket är snarlikt mytiska 

berättelser, men avser den berättelse och förväntningar som finns om en institution och hänger 

samman med hur institutionen vill bli sedd utifrån och vad betraktaren kan se. Myternas kraft 

ligger i en hegemonisk natur till olika aktörer. De aktörer som är betydelsefulla för en 

organisation påverkar i större grad myternas utformning (Chadha & Koliska, 2016:201).  

Ofta blir de stater eller aktörer som av eliten är utvalda för kritik också utsatta för medial 

kritik. De flesta människor har inte heller möjlighet att göra djupgående diskursiva analyser 

utan förlitar sig på den föreställningsvärld de får via medier. Föreställningensvärlden de får är 

till stor del uppbyggd via utdömandet av vissa stater eller politiska ledare (Lewis, 2001:132). 

Ett exempel är att framställningen av palestinier som förövarna i Israel-Palestina konflikten är 

så stark i USA att de flesta skulle se palestinierna snarare än israelerna i ett negativt perspektiv 

oavsett vilken information de blir presenterade för (Lewis, 2001:134). 
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2.3 Upprätthållandet av anseende  

En viktig komponent i PR är problemhantering (issue management). Problemhantering 

inkluderar upptäckandet, övervakandet, och analyseringen av den allmänna opinionen för att 

förutse förändringar som kan påverka organisationen negativt. En viktig aspekt av 

problemhantering är kommunikationen utåt eftersom den kan påverka allmänhetens förståelse 

och inställning (Seeger et al., 2001:156). God PR inkluderar att ha en öppen konversation med 

intressenter och ett aktivt arbete med organisationens image (Seeger et al., 2001:155). 

Beståndsdelarna av problemhanteringsteorin är trefaldig och inkluderar övervakningen av 

potentiella risker; byggandet och upprätthållandet av relationer; och att ha ett effektivt 

svarssystem när problem uppkommer (Goodman, 2018:44-45). När en kris sker är en 

organisations kommunikation utåt extra viktig. En kris inkluderar ifall fysiska, finansiella eller 

intellektuella tillgångar är hotade. Även ifall arbetskraft eller organisationens anseende är hotat 

innebär en kris för organisationen (Goodman, 2018:46; Seeger et al. 2001:156). 

Tillit, ärlighet och trovärdighet är viktiga faktorer när anseende byggs. Anseende är inte 

detsamma som en organisations karaktär eller kompetens (Sheldon & Sallot, 2009:47). 

Individer, olika grupper eller organisationer försöker alla att reparera sin image efter att en 

händelse har hotat eller skadat den. Att reparera och upprätthålla anseende kan också vara nära 

kopplat till ett upprätthållande av den institutionella myten (Chadha & Koliska, 2016:202). 

När en person eller en organisation anklagas är två delar viktiga i anklagelsen: dels att 

den anklagade anses bära skuld i händelsen, men också att händelsen anses vara anstötlig 

(Benoit & Drew, 1997:154; Benoit & Czerwinski, 1997:39). 

Claeys et al. (2013) studie påvisar att det är positivt för en organisation att själv först 

kommunicerar ut en kris eftersom det ger dem större påverkan över hur händelsen framställs. 

Deras studie har också påvisat att det oftast är mer positivt för en organisation att visa negativa 

känslor utåt än det är att ha en rationell berättarstil. Genom att visa upp sorg och avsky blir 

organisationen betraktad som ärligare.  

Benoits fem strategier för att reparera en förstörd eller hotad image är väl refererade, 

de är bland annat nämnda i följande litteratur: Seeger et al. 2001; Chadha och Koliska, 2016; 

Sheldon och Sallot, 2009; Claeys et al., 2013; Kim och Fischer Liu, 2012. Dessa sex strategier 

har varit viktiga i den här uppsatsens analys då jag utgått från användandet av dessa strategier 

för att förstå FN:s framställning av problemen i DRC.  

Den första strategin för att reparera en hotad eller skadad image är förnekelse, vilket 

innebär skulden förnekas samt att den anklagade försöker flytta skulden till någon annan. Den 
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andra strategin är att undfly ansvar, vilket kan göras genom att ursäkta det inträffade som ett 

svar på en provokation; ogiltigförklarandet av fakta eller förklaringar; att säga att det var en 

olyckshändelse; eller genom att påvisa den anklagades goda intentioner. Att förminska 

händelsens anstötlighet är ett tredje sätt att reparera en förstörd image. Det går att göra på sex 

olika sätt: framhäva organisationens tidigare goda gärningar; differentiering där den anstötliga 

händelsen ställs i kontrast mot värre händelser; minimering av hur allvarlig händelsen var; 

transcendence som innebär att understryka att agerandet i grunden ändå var av godo; att 

attackera den som anklagar; eller genom att kompensera för händelsen i pengar, varor eller 

tjänster. Den fjärde strategin för att reparera en förstörd eller hotad image är genom att rätta 

till felsteget genom att till exempel reparera skador eller förhindra att samma sak sker igen. 

Den sista strategin är att underkasta sig vilket innebär att händelsen medges och en talesperson 

för organisationen ber om ursäkt och visar uppriktig ånger. (Benoit & Drew, 1997:155-156; 

Benoit & Czerwinski, 1997:39-44; Brinson & Benoit, 1999:486-488). 

Brinson och Benoits (1999:504) upptäckte ett till tillvägagångssätt för strategin 

förnekelse där ett fåtal dåliga anställda pekades ut som de skyldiga och att en tydlig skiljelinje 

mellan de dåliga anställda och resten av organisationen sattes upp. För att den strategin skall 

ha maximal effekt bör tre steg följas: 1) en tydlig policy från företaget skall brytas mot, 2) de 

anställda som brutit mot policyn bör avskedas, 3) olika åtgärder bör tas för att förhindra att 

samma problem uppstår igen (Brinson & Benoit, 1999:505-506).  

Olika studier har gett olika resultat när det gäller vilken strategi som är starkast och 

vilken kombination av strategier som är mest fördelaktig (exempelvis: Brinson och Benoit, 

1999; Sheldon och Sallot, 2009; Benoit och Drew, 1997; Kim och Fischer Liu, 2012). Hur 

händelsen presenteras, vilken information som finns sedan tidigare, och vilken typ av 

organisation som blir hotad påverkar vilken eller vilka strategier som är mest fördelaktiga. Ofta 

krävs också en kombination av olika strategier, även om vissa strategier inte går att kombinera 

eftersom de är motstridiga (Benoit & Drew, 1997:160; Benoit & Czerwinski, 1997:54).  

Den här uppsatsen kommer enbart fokusera på vilka strategier FN använt och inte vilka 

effekter de haft eftersom det kan vara problematiskt då det är svårt att påvisa kausala samband.  

 

2.4 Varför framställningsmönster är viktigt 

 

Frames are organizing principles that are socially shared and persistent over time, that work 

symbolically to meaningfully structure the social world (Reese, 2001:11). 
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 I den här texten är inte framing översatt till en svensk motsvarighet, men den engelska termen 

frame är översatt till framställning och ibland, för ökad tydlighet, används översättningen 

framställningsmönster. Det engelska ordet frame är både ett verb och ett substantiv och åsyftar 

dels processen när ett fenomen blir framställt ur ett visst perspektiv men också hur mottagaren 

reagerar när den blir presenterad för en viss framställning (Reese, 2001:7). 

Ursprungligen kommer framingteorin från Goffmans idéer i boken Frame Analysis 

(1986 [ursprungligen 1974]), där människors organisation av verkligenheten omkring dem 

förklaras med hjälp av ramverk av förståelser av hur världen fungerar. Människors ramverk är 

oftast inte tydligt organiserade. Trots det hjälper de användaren att lokalisera, identifiera och 

förstå händelser (Goffman, 1986:21). Goffman delar in ramverk i naturliga och sociala 

ramverk, där naturliga avser en förståelse av händelser som oundvikliga och utan yttre 

påverkan medan sociala ramverk går in på bakomliggande orsaker till händelser (1986:22). 

En framingprocess innebär att vissa delar av en historia väljs ut och blir belysta på 

bekostnad av att andra aspekter och perspektiv inte syns (Entman, 1993:52). De utvalda delarna 

i historien blir framträdande medan andra aspekter hamnar i skymundan. Det påverkar hur 

publiken skapar sitt ramverk av förståelser av det inträffade (Entman, 1993:53-55; Reese, 

2001:10-11). Att undersöka vilka aspekter som är inkluderade och exkluderade samt vilka 

aspekter som belyses eller inte visar både på symboliska strukturer i form av dominerande 

fördomar och världsbilder och på manifesta maktstrukturer (Reese, 2001:18). 

Idag förlitar sig majoriteten av befolkningen på nyhetsförmedlare för att få information 

och det är då viktigt att tänka på att nyheter är berättelser om hur händelser gått till och 

föreställningar om världen. Nyhetsförmedlare skapar bilder om och av världen när de berättar 

om händelser och väljer ut händelser och vissa delar av händelser (Carter, 2013:1). När 

framställningen i nyheter analyseras är det inte vinklingen av specifika artiklar som är det 

intressanta, utan det intressanta är vilka delar som över tid blir inkluderat i rapporteringen och 

vilken vinkling en händelse får över tid. Eftersom texter alltid refererar tillbaka till varandra 

intertextuellt är det intressanta att titta på vilka framställningar som är synliga över en lång tid 

och hur framträdande dessa är (Carter, 2013:4). Intertextualitet innebär att en text aldrig 

existerar som ett ensamt verk utan att läsaren alltid kommer att bli påmind om andra texter 

denne har läst och att en text därför alltid finns i relation till andra texter (Allen, 2011:1).  

Genom olika framställningar organiseras fakta i olika kategorier och ju mer en händelse 

rapporteras om desto mer betydelsefull kommer mottagarna anse att den är (Carter, 2013:3). 

Här går det att se att framingteorin har samma argument som agenda setting. Precis som i 

agenda setting är en viktig aspekt av framing är den hierarkiska rangordningen. 
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 Det är av vikt att undersöka framställningar eftersom de påverkar hur mottagaren tolkar 

och minns ett budskap (Entman, 1993:54). Det går dock inte att säga med säkerhet att 

mottagaren kommer att reagera på ett visst vis när de blir presenterade för en viss framställning. 

Detta beror på att en verklig publik omtolkar (re-frames) utifrån den kunskap de har sedan 

tidigare och individuella skillnader (Entman, 1993:56; Carter 2013:7, 10). 

Goffman använder metaforen av en scen för att beskriva sociala interaktioner och 

relationen mellan publiken och den aktiva aktören. Han poängterar att publiken varken har 

rätten eller skyldigheten att aktivt medverka i det som sker på scenen (1986:124-125). Det är 

ett ojämnt maktförhållande mellan aktörerna på scenen och publiken. Publiken har liten 

möjlighet att interagera med de på scen, medan de aktörer på scenen har möjlighet att fritt 

interagera med varandra (Goffman, 1986:127). Hur en aktör framställer ett fenomen eller en 

händelse kan ha stark påverkan på hur publiken förstår händelsen och publiken har svårt att 

säga emot ifall de inte håller med. Många studier har gjorts för att undersöka ifall 

framställningen i medier påverkar människors förståelse och fördomar. Till exempel har 

Entman (1994) visat att framställningen av svarta påverkat fördomar om svarta negativt, 

Iyengar (1990) har visat att framställningen av fattiga påverkat fördomar om fattiga och 

fattigdom, och de Vreese et al. (2011) har visat att nyheters framställning påverkat människors 

vilja att stödja ett turkiskt medlemskap i EU samt att en negativ framställning påverkade mer.  

Entman menar att framing existerar i fyra led: i den som kommunicerar ut budskapet, 

själva texten, i mottagaren och i kulturen (1993:52). Reese anser att det här är fel sätt att 

förklara vart framing existerar och att en bättre formulering är att framställningen skall ses som 

grundsatsen för att organisera information och att framställning går att se i mediediskursen, i 

individer och i sociala och kulturella praktiker (2001:14).  

Trots att de förklarar hur framställningsmönster går att ses olika pekar de båda ut att 

det går att titta på framställningen i själva texten, i mottagaren eller i samhället i stort. Att se 

vilka framställningar som finns i samhället i stort blir för brett för den här uppsatsen och att 

titta på individer för smalt. Därför ämnar den här uppsatsen titta på nyhetsartiklar publicerade 

på UN News Centre. Jag kommer inte att analysera hela mediediskursen även om mitt material 

kan ge en indikation på hur FN vill att mediediskursen skall se ut och hur argumentationen 

inom FN ser ut. Framing-teorin är en metodnära teori och i nästa kapitel, metodkapitlet, 

kommer jag att visa hur framingteorin har påverkat utformningen av den här uppsatsen och 

insamlandet och kodningen av materialet.  
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3. Metod  

Den här uppsatsen vilar på en textanalys av FN:s egen medieplattform. Genomförandet av 

studien och kodningen av materialet har inspirerats av diskurs- och framingteorin.  

FN har befunnit sig i den Demokratiska Republiken av Kongo (DRC) - även känt som 

”the rape capital of the world” - sedan 1999. 2004 framkom det att FN också bar skuld bland 

de massiva antal våldtäkter som skett och fortfarande sker i DRC. Med den utgångspunkten 

skall den här uppsatsen analysera hur FN har gått tillväga för att upprätthålla sin image av att 

vara en organisation byggd på goda värderingar när information framkommit som hotar den 

imagen. För att genomföra den här studien kommer nyhetsartiklar publicerade av FN:s egen 

medieplattform analyseras.  

En textanalys handlar framförallt om att beskriva och förklara, men genom att 

kombinera textanalys med en diskursiv förståelse kan underliggande mönster i språkbruket 

blottläggas och det är möjligt att finna samband som kanske inte är uppenbara. Det kan rent 

utav vara möjligt att finna dolda maktutövanden (Nord, 2011:156).   

Diskurs innebär att den dynamiska relationen mellan text och kontext betonas och att 

relationen mellan språket och samhället anses vara ömsesidigt påverkande på och av varandra. 

Även om en text aldrig går att se som enbart en funktion av en kontext kommer den alltid att 

bära något avtryck av kontexten (ibid.:156,160).  

I den här uppsatsen ämnar jag inte att göra en diskursanalys, men att ha med mig 

diskursiva tankegångar ger mig förståelse för hur artiklarna på UN News Centre bär på ett 

avtryck av FN som organisation. Därför kan den argumentation som förs i artiklarna inte bara 

avslöja vad som står i artiklarna per se utan också hur argumentationen förs bakom kulisserna.  

Ifall det är ett kritiskt perspektiv, som i den här uppsatsen, som ämnas anläggas är 

diskursbegreppet användbart eftersom det innefattar en förståelse för hur särskilda synvinklar 

blir inkluderade och hur vissa påstående blir betraktade som självklara (ibid.:165).  

Maingueneau tar upp konceptet med diskursiva institutioner vilket hon anser artikulerar 

a) att institutioner är ett ramverk för en ordning och ger struktur åt författarens status och vilka 

textgenrer som kan användas etcetera b) utvecklingen som framställer diskursen både genom 

etablering av en viss värld och genom legitimering av de som har möjlighet att yttra sig 

(Maingueneau, 2013:116). FN är en stor institution som besitter mycket makt och de har stor 

möjlighet att påverka en rådande diskurs med uttalande eller legitimering av vissa uttalanden. 

Därför anser jag att diskursteori är viktig i den här uppsatsen som analyserar FN.  
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3.1 Material och insamling  

Materialet som den här uppsatsen är baserad på kommer från UN News Centre där tre olika 

söktermer har kombinerats över tidsspannet 2004 - 2016. Eftersom sexuella övergrepp från 

fredsstyrkan blev ett känt fenomen 2004 gör jag mitt avstamp det året och eftersom artiklar 

såsom Kovatchs (2016) visar att sexuella övergrepp från fredssoldaterna är fortgående än idag 

valde jag ett tidsspann som sträckte sig nästan fram tills idag. När det gäller framing är också 

en viktig aspekt att se vilka framställningsmönster som varit aktiva över en lång tid eftersom 

de då kommer få större påverkanskraft (Carter, 2013:5), vilket är en annan anledning till att jag 

valt ett omfattande tidsspann.  

De tre söktermer som har kombinerats för att få fram materialet är DRC, peacekeeper 

och rape där den sistnämnda söktermen även har blivit utbytt till; sexual violence, sexual abuse, 

sexual misconduct och sexual exploitation. I tabell 1 (bilaga 1) finns en överblick över hur 

många artiklar de olika kombinationerna av söktermer har genererat. Jag kommer att gå in mer 

ingående på vad det innebär att de olika söktermerna gett olika resultat i analysen, men alla 

söktermer har inte gett artiklar som diskuterar de sexuella övergrepp som fredssoldaterna i 

DRC utför. Enbart de kombinationer som inkluderat söktermerna: sexual abuse, sexual 

exploitation och sexual misconduct har genererat artiklar där övergrepp från fredsstyrkan i 

DRC (eller andra fredsstyrkor) diskuteras. Alla artiklar har inte heller varit unika utan flera 

artiklar har hittats under fler än en av kombinationerna av söktermerna. I tabell 2 (bilaga 2) 

finns en översikt över unika artiklar per år. Mitt fokus har varit att analysera de 21 artiklar som 

diskuterar sexuella övergrepp från fredsstyrkan i DRC. De 19 artiklar som berör sexuella 

övergrepp i fredsstyrkor, men bara nämner DRC i förbifarten och de 75 artiklar som handlar 

om DRC men där fredssoldaterna inte är förövare är inkluderade i kontextualiserande syfte.  

 

3.2 Kodning av materialet  

Inom det som kallas för litterärt utrymme finns: 1) Ett nätverk av mekanismer där det går att 

positionera sig som författare eller läsare och de olika rollerna innefattar olika möjligheter att 

uttrycka sig. 2) Ett fält där olika perspektiv och åskådningar konfronterar varandra. 3). Ett arkiv 

där tidigare texter diskuterar med nya texter intertextuellt (Maingueneau, 2013:117-118).  

Att texter inte existerar i ett vacuum och att det finns en dialog mellan tidigare 

existerande texter och nya texter är en viktig poäng. Det är också anledningen till att jag valt 

att inkludera alla artiklar oavsett ifall de berör fredsstyrkan i DRC specifikt, nämner dem i 

förbifarten, eller inte diskuterar sexuella övergrepp från fredsstyrkan alls. Exakt vilken 
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betydelse det har kommer jag gå in djupare på i analyskapitlet. Det är också viktigt att vara 

medveten om att det finns en kontext utanför UN News Centre som artiklarna också har en 

intertextuell dialog med, såsom de artiklar i internationell media 2004 som avslöjade problemet 

med att fredssoldater begick övergrepp i DRC. Det insamlade materialet är dock avgränsat till 

att enbart analysera de artiklarna som FN själva publicerat för att få ett hanterbart material, 

men jag har försökt ha en medvetenhet om att deras artiklar kan ha samband till artiklar utanför 

UN News Centre som de har en intertextuell dialog i analysen.  

Artiklarna har varit ungefär en A4 sida långa och den största andelen av artiklarna har 

varit mellan 300 och 800 ord även om det förekommit några få artiklar som gått utanför den 

storleken. Av arbetsekonomiska skäl har jag exkluderat de få bilder som funnits i artiklarna. 

En ytterligare anledningen till att jag valt att exkludera bilder från mitt material är att det enbart 

är ett fåtal artiklar längre än 800 ord där bilderna varit relevanta att analysera.  

I kodningen av materialet har jag tagit hjälp av framingteorin, som bär på liknande 

förståelse av världen som diskursteorin gör. En grundtanke bakom framingteorin är att språk 

inte enbart är ett verktyg för att kommunicera med andra människor utan att det också påverkar 

vårt identitetsskapande och är en del av konstruerandet av världen (Carter, 2013:2,5). Det här 

innebär att alla händelser är socialt konstruerade och först blir en händelse när de benämns som 

en sådan. Hur händelsen sedan beskrivs kommer att förstärka ett visst perspektiv av händelsen 

och innebära att den objektiva verkligheten mer eller mindre suddas ut (Carter, 2013:4). 

Framingteorin har också hjälpt till i utformningen av kodningen. För att koda mitt 

material inspirerades jag av Entmans beskrivning av framing, där han menar att framing är 

uppbyggt på fyra olika beståndsdelar. Entmans fyra beståndsdelar är: att definiera problemet 

utifrån vem som gör vad och till vilken kostnad; vilka de bakomliggande orsakerna är och vem 

som skapar problemet; utdömandet av förövaren på moraliska grunder och avslutningsvis att 

presentera lösningar och förutse lösningarnas effekter (Entman, 1993:52). När framing och 

innehållsanalys kombineras, som i den här uppsatsen, är det viktigt att fokus är på att hitta 

kluster av argument med samma budskap (Entman, 1993:57). Jag har kodat mitt material 

manuellt med hjälp av färgkodning där varje färg fått symbolisera ett av fyra olika teman 

inspirerade av Entmans beståndsdelar. Genom den här indelningen har jag lättare kunnat 

identifiera olika argument och mina fyra teman har varit:  

• Definitionen av problemet  

• FN:s moraliska ståndpunkt  

• Vem skall skulden bära?  

• Rätta till felstegen  
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4. Analys 

4.1 Hur prioriterade är övergreppen i DRC, egentligen 

Problemet med att fredsstyrkan begick sexuella övergrepp uppdagades 2004. Trots att det går 

att söka på artiklar tillbaka till 2001 på UN News Centre är det inte förens 2004 som 

söktermerna som använts i den här uppsatsen börjar ge träffar. Det är alltså inte förens efter att 

internationell media lyft problemet med övergrepp av fredsstyrkan år 2004 som det på UN 

News Centre skrivs om sexuella övergrepp. Att det var inte förens medierapportering satte 

problemet med sexuella övergrepp på agendan som FN började diskutera det, åtminstone i sina 

egna kanaler utåt, talar sitt tydliga språk.  

Två av arenorna i agenda setting är media arenan och den politiska arenan (Dearing & 

Rogers, 1996:5). UN News Centre är visserligen dels en medialplattform, men eftersom FN i 

högsta grad är en politisk aktör blir UN News Centre framförallt en del av den politiska arenan.  

De olika arenorna existerar inte i ett vacuum mot varandra och när sexuella övergrepp 

blev satt på media agendan var FN:s enda val, ifall de ville bevara sitt anseende, att också sätta 

sexuella övergrepp på sin agenda. Samtidigt som internationell media börjar diskutera sexuella 

övergrepp i DRC får FN en tydligt artikulerad policy rörande sexuella övergrepp - the zero 

tolerance policy. De har tidigare inte haft någon policy rörande sexuella övergrepp och säger 

själva att policyn är en direkt konsekvens av problemen i DRC: “The issue of sexual 

exploitation and abuse came to fore last year with allegations against UN peacekeepers in the 

Democratic Republic of the Congo (DRC) [...] Secretary-General Kofi immediately instituted 

a policy of zero tolerance” (UN News Centre, 2005B). Citatet påvisar att FN troligen inte hade 

tagit fram en policy rörande sexuella övergrepp ifall internationella medier inte rapporterat om 

dem, åtminstone inte förens i ett senare skede. När FN svarar på artiklar där internationell 

media rapporterar om sexuella övergrepp diskuterar de även intertextuellt med samma artiklar. 

Oftast är det svårt att se ett kausalt samband i intertextualiteten mellan artiklar och hur de leder 

till förändringar i beslut, men i det här fallet har de till och med uttryckt sambandet själva.  

Tabell 2 (bilaga 2) visar antal unika artiklar den här uppsatsen material består av. 

Tabellen visar att artiklarna som berör sexuella övergrepp från fredsstyrkan minskar över tid. 

Under 2004 när problemet kom upp på agendan finns det två artiklar som diskuterar sexuella 

övergrepp från fredssoldater. Året efter är problemet med sexuella övergrepp från fredssoldater 

något som nämns mycket på i UN News Centre. Det är inte enbart fredsuppdraget i DRC som 

diskuteras flitigt 2005 utan även andra fredsuppdrag har undersökts och när det påvisats att 

samma problematik finns där också har det skrivits artiklar om det också.  
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Claeys et al. (2013) argumenterar för att det är bättre för en organisation att själva 

avslöja ett problem eftersom det ger mer kontroll över framställningen av problemet. Seeger et 

al. (2001:156) argumenterar liknande när de skriver att genom att övervaka potentiella risker 

kan kriser avvärjas innan de sker. Huruvida FN:s avsikt var ta kontroll över framställningen av 

sexuella övergrepp i andra fredsuppdrag eller inte kan jag inte spekulera i, men det faktum att 

de gjorde det ger dem större kontroll över vilken bild som presenteras.  

Genom att skriva att de tar sitt ansvar och undersöker andra fredsuppdrag använder de 

även strategin att rätta till felsteg vilket är en av strategierna för att reparera en förstörd eller 

hotad image. Det understryker även att FN tar sitt ansvar inte bara i DRC, men i alla sina 

fredsuppdrag, och att de tar allvarligt på problemet och arbetar emot det.  

Efter 2005 minskar antalet artiklar som berör sexuella övergrepp och fredsstyrkan i 

DRC markant, vilket skulle kunna indikera att de sexuella övergreppen från fredsstyrkan 

minskar över tid. Kovatch (2016) visar dock upp en annan bild då hon skriver att sexuella 

övergrepp i både det gamla fredsuppdraget MONUC och det nya fredsuppdraget MONUSCO 

varit värst bland alla FN:s fredsuppdrag.  

Under flera år skriver inte FN en enda artikel om sexuella övergrepp från 

fredssoldater  där DRC nämns, men under 2016 skrivs igen artiklar som nämner sexuella 

övergrepp från fredssoldaterna i DRC. Det faktum att Kovatch (2016) nämner att USA hotat 

med att dra tillbaka finansiering 2016 efter en rapport som visat att problemet med sexuella 

övergrepp från fredsstyrkan i DRC har fortsatt kan såklart vara ett sammanträffande. Kanske 

är det dock mer troligt att FN nu diskuterar sexuella trakasserier när det blivit satt på den 

politiska agendan. Precis som när internationell media satte sexuella övergrepp på media 

agendan och FN svarade verkar samma sak ha skett ännu en gång. Att FN enbart diskuterar 

sexuella övergrepp när någon annan sätter det på agendan målar dock upp en problematisk bild 

av att FN själva inte anser att det är ett tillräckligt viktigt för att diskutera.  

Vid två tillfällen i tabell 2 (bilaga 2) stiger antalet artiklar som inte berör sexuella 

övergrepp från fredsstyrkan i DRC eller fredsstyrkor överlag markant. Det första tillfället är 

2010, vilket är året då fredsuppdraget i DRC bytte namn från MONUC till MONUSCO och de 

flesta artiklarna under det här året handlar om just det. Det andra tillfället är 2012. Under våren 

2012 hörs det mycket om en rebellgrupp som kallar sig för M23 och den största andelen av 

artiklarna det året handlar om dem. Förutom det går det att se att efter 2004 finns det stadigt 

någon till några artiklar varje år rörande sexuella övergrepp från andra parter i DRC (förutom 

2015 som av någon anledning blev undantaget som bekräftar regeln).  
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Även ifall både artiklar som analyserar sexuellt våld från fredsstyrkan och artiklar som 

nämner sexuellt våld från fredsstyrkan i andra sammanhang läggs ihop har det skrivits nästan 

dubbelt så många artiklar om sexuellt våld i DRC där fredsstyrkan inte nämns som förövare. 

Det är intressant eftersom det är ett sätt för FN att ställa sina fredssoldaters brott mot värre 

brott. Att göra det innebär att de använder sig av en av strategin att förminska händelsens 

anstötlighet vilket är en av de fem strategierna för att reparera en förstörd image. När den här 

strategin används går det att göra det genom differentiering, vilket innebär att den anstötliga 

händelsen ställs i kontrast mot ännu värre händelser. 

Ifall artiklar som berör sexuella övergrepp jämförs med antal artiklar skrivna om DRC 

överhuvudtaget märks det vilken försvinnande liten del som berör sexuella övergrepp. Under 

tidsperioden 2004-2016 diskuterar 21 artiklar på UN News Centre sexuella övergrepp från 

fredssoldaterna i DRC medan 2591 artiklar under samma tidsperiod nämner DRC. Sexuella 

övergrepp i DRC verkar ha hamnat långt ner på FN:s agenda. Det faktum att sexuella övergrepp 

inte diskuteras under några år indikerar även att sexuella övergrepp var så långt ner på agendan 

att det blev nedprioriterat och bortglömt under några år.  

 

4.2 Hur FN framställer övergreppen i DRC 

4.2.1 Det var inte så farligt som det verkade 

I materialet har jag hittat fem framställningsmönster som jag nu kommer att gå igenom. 

Utgångspunkt kommer vara den första artikeln om övergrepp från fredsstyrkan som är 

publicerad 2004, eftersom en viktig aspekt i framing är hur länge ett framställningsmönster har 

varit aktivt. Entman (1993) pekar ut att definitionen av ett problemet är en viktig aspekt av 

framing och i artikeln från 2004 har FN definierat problem enligt följande:  

 

Secretary-General Kofi Annan today acknowledged that United Nations peacekeeping 

personnel in the Democratic Republic of the Congo (DRC) - both civilian and military - 

committed sexual exploitation and abuse, and vowed to put an end to such practices and hold 

the perpetrators responsible. "I am afraid there is clear evidence that acts of gross misconduct 

have taken place. This is a thing for the United Nations to have to say, and I am absolutely 

outraged by it," [Kofi Annan] said. [egen kursivering] (UN News Centre, 2004A). 

 

Här definieras problemet som “sexual exploitation and abuse” och “acts of gross misconduct”. 

Framförallt den senare definitionen innefattar inte bara en beskrivning av händelsen utan också 

en värdering av det inträffade där FN visar ett tydligt - och ganska givet - negativt 
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ställningstagande. FN är en stark normativ kraft och behöver ta ett starkt ställningstagande för 

att upprätthålla bilden av sig som en organisation uppbyggd på goda värderingar.  

Samtidigt som de tar det här ställningstagandet är det intressant att de väljer att benämna 

de övergrepp som deras fredssoldater utför för just övergrepp (deras exakta ordval är: sexual 

exploitation, sexual abuse eller sexual misconduct). Medan de benämner övergrepp som andra 

parter varit delaktiga i som våldtäkt eller sexuellt våld (deras exakta ordval här är: rape eller 

sexual violence). Benämningarna de använder hänvisar till brott av lägre grad av anstötlighet i 

de flestas ögon. ”Sexual exploitation” för tankarna till fredssoldater som köpt sex, vilket i 

många länder inte ens är ett brott. Medan våldtäkt och sexuellt våld för tankarna till brott som 

i de flestas ögon betraktas som värre än att köpa sex. Redan i definitionen av brotten har de 

alltså framställt brotten som mer harmlösa. Att göra det innebär att de använder sig av en av de 

fem strategierna för att återbygga en skadad image där händelsens anstötlighet förminskas. Ett 

av tillvägagångssätten för den här strategin innebär just minimering av händelsen allvar.  

Genomgående i materialet har jag sett ett framställningsmönster som förminskar 

övergreppen i DRC. Det framställningsmönstret går också hand i hand med nästa 

framställningsmönster som innebär att FN trycker på att de är en normativ organisation, vilket 

innebär att FN understryker att de inte står bakom övergreppen och tar avstånd från dem. Det 

innebär också att de inte erkänner övergreppens fulla vidd och därför förminskar anklagelserna.  

De gånger som sexuella övergrepp i DRC nämns i samband med att andra fredsuppdrag 

diskuteras omnämns dock DRC i mindre förminskande ordalag. Övergreppen framställs 

förvisso fortfarande som köp av prostituerade, dock beskrivs den utsatta position som 

framförallt flickorna befinner sig i, som innebär att de godtar nästan ingen betalning alls. 

  

The issue of sexual exploitation and abuse came to fore last year with allegations against UN 

peacekeepers in the Democratic Republic of the Congo (DRC). At the time the UN Office 

for Internal Oversight Services (OIOS) cited payments ranging from two eggs to $5 per 

encounter. Some victims were abandoned orphans who were often illiterate. Secretary-

General Kofi immediately instituted a policy of zero tolerance. (UN News Centre, 2005H) 

 

Citatet ovan går att finna ordagrant och nästan ordagrant i många artiklar. En intressant upptäckt 

jag gjort när jag gått igenom mitt material är att vissa meningar eller stycken återkommer 

nästintill identiska. De stycken som återkommit är ofta sammankopplade med vissa 

framställningsmönster och därför har jag förstått dem som ytterst viktiga för det 

framställningsmönster jag har kopplat ihop dem med. I det här fallet går det att se att det är av 

vikt att de sexuella övergreppen diskuteras som köp av sex och sexual exploitation och att 
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fredssoldaterna inte är tillräckligt respektfulla mot de lokala kvinnorna istället för att benämna 

övergreppen som våldtäkt eller ännu värre brott. I framställningen av övergreppen i DRC är det 

tydligt att vad som sker förminskas på UN News Centre jämfört med de uppgifter som jag la 

fram i introduktionen gällande övergreppen i DRC. 

 

4.2.2 Vi står på en grund av goda värderingar 

FN skall verka som en normativ kraft i världssamfundet. De finnas där för att hjälpa människor 

och länder i kris och konflikt. FN:s anseende bygger på ett upprätthållande av bilden som en 

organisation som verkar för det goda. FN är avhängiga den imagen både för att få utföra sina 

uppdrag, men också för att få fortsatt finansiering från sina medlemsländer.  

När det avslöjades att FN:s fredssoldater begår sexuella övergrepp i DRC innebar det 

att bilden av FN som en normativ kraft hotades. Därför är det inte förvånande att ett 

framträdande framställningsmönster i materialet är att FN argumenterar för att de är en 

normativ kraft. Redan i föregående framställningsmönster visade jag att användandet av “gross 

misconduct” påvisar en normativ ståndpunkt. Att fördöma handlingarna i hårda ordalag är 

genomgående i mitt material vilket följande citat exemplifierar:  

 

The UN forbids peacekeepers to pay for sex or to have sex with girls younger than 18. [...] 

Mr. Swing [Special Representative i DRC vid den här tidpunkten] said he was shocked, 

outraged and sickened that peacekeepers had caused grievous harm to the people they were 

sent to protect (UN News Centre, 2005A). 

 

MONUC takes these allegations very seriously and expressed “extreme shock” at the 

testimonies of the victims of this illegal activity (UN News Centre, 2006A). 

 

Ban [Secretary-General i FN vid den här tidpunkten] ‘deeply troubled’ by evidence of abuse 

by blue helmets in DR Congo (UN News Centre, 2008A) 

 

Citaten uttrycker avståndstagande gentemot informationen om hur fredssoldaterna i DRC beter 

sig. Chocken och avskyn FN visar understryker också deras moraliska värderingar. Att FN 

uttrycker chock över informationen inger en känsla av att informationen ständigt är ny och 

oväntad. Även citatet från 2008 tolkar jag som chockerat, även om de inte i artikeln använder 

ordet chock explicit. Trots att artikeln 2008 är fyra år efter att problematiken med sexuella 

övergrepp blev känt uttrycks alltså chock över fredssoldaternas övergrepp. Jag hoppas innerligt 

att uppvisandet av förvåning i denna artikel är en retorisk strategi och inte genuin förvåning 

eftersom problemet vid det här laget bör ha diskuterats inom FN under flera år. Dock har jag 
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redan tidigare visat att det finns indikationer på att problematiken med övergrepp i DRC har 

hamnat väldigt långt ner på agendan inom FN.  

En av strategierna för att hantera en situation som riskerar att negativt påverka en 

organisations image är genom att undfly ansvar. Ett sätt att använda den strategin är genom att 

belysa goda intentioner hos organisationen. Genom att i hårda ordalag fördöma de som begår 

övergrepp påvisar FN att deras organisation är byggd på goda värderingar och att de har goda 

intentioner. Det blir ännu tydligare när the zero tolerance policy diskuteras eftersom det är en 

policy som tydligt artikulerar deras goda intentioner att minska sexuella övergrepp. Policyn är 

nämnd i många artiklar, till exempel i följande artikel: “He also underscored the UN’s ‘zero 

tolerance’ for ‘any behaviour that disrespects women and girls and the communities in which 

they live.’ [egen kursivering]” (UN News Centre, 2009B). Ordvalet respektlöshet eller 

ohövlighet blir ett sätt att understryka hur långtgående the zero tolerance policy är, ingenting 

som på något vis kan uppfattas som kränkande är okej. Samtidigt blir det ett sätt att minimera 

brottens anstötlighet, det fredssoldaterna har gjort är att vara respektlösa och ohövliga, de har 

inte våldfört sig på lokalbefolkningen som anklagelserna från början innebar.  

FN:s moraliska ståndpunkt är tydlig i hela materialet och det finns inga tveksamheter 

om att FN fördömer handlingarna. Framställningen av FN som en normativ kraft som fördömer 

händelserna är också den starkaste i mitt material och de andra framställningarna är färgade av 

det här framställningsmönstret, vilket går att se redan i hur FN: definition av problemet. Jag 

diskuterade i mitt teoriavsnitt hur myter byggs upp som berättelser som är så starka att det är 

svårt att motsätta sig dem. Berättelsen om FN som den goda normativa kraften är en sådan 

berättelse som är svår att sätta sig emot och i mitt material är det tydligt att de gör mycket för 

att upprätthålla den berättelsen. Till exempel märks det hur stark berättelsen om FN är när både 

Sverige och Norge anser att FN är den viktigaste organisationen för att hantera internationella 

konflikter och internationell lagstiftning (Nohrstedt & Ottosen, 2014:136).  

Ifall berättelsen skulle ruckas och tilliten till FN skulle minska riskerar det att få 

förödande konsekvenser för FN som organisation eftersom det hade försvårat för dem att få 

tillträde till nationer och stater där de utför viktigt arbete. Det hade också kunnat resultera i att 

medlemsländer inte vill bidra med finansiering eller trupper till FN:s uppdrag. Det är av yttersta 

vikt för FN som organisation att ta upprättandet av bilden som den goda kraften på största 

allvar och att jobba aktivt med att bygga sin image. Även om det innebär att de inte har 

möjlighet att ta på sig speciellt mycket ansvar för övergreppen i DRC, vilket riskerar resultera 

i att för få åtgärder tas för att minska övergreppen i DRC.  
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4.2.3 Äh, det var bara några få som betedde sig illa… 

Vem som bär skulden är en viktig aspekt av hur ett problem porträtteras. Entman (1993) pekar 

även ut att det är en viktig aspekt i framing. När problemet i DRC diskuteras har FN i mitt 

material inte åtagit sig skuld varken som organisation eller för fredsuppdraget i sin 

kommunikation utåt. Kovatch (2016) pekar ut institutionella problem inom FN och inom 

departementet för fredsuppdrag, bland annat gällande fredssoldaternas straffrihet. Det här är 

dock inget som FN tar ansvar för i sin kommunikation utåt, istället pekar de ut ett fåtal 

fredssoldater som förövare och säger att: "I am glad to say that the allegations concern only a 

small number of UN personnel” (UN News Centre, 2004A). Genom att peka ut ett fåtal 

fredssoldater positionerar de majoriteten av fredssoldaterna bakom samma moraliska 

värderingar som de representerar och förövarna framställs som avvikande. Framställningen av 

FN som en organisationen vilande på goda värderingar färgar även den här framställningen.  

En av de fem strategierna för att reparera en förstörd eller hotad image är förnekelse. 

FN har inte möjligheten att förneka att våldtäkter sker eftersom en del av framställningen av 

problemet i DRC innebär att det inte finns några tveksamheter om att det inträffar. Ett annat 

sätt att förneka det inträffade är genom att flytta skulden till en annan aktör vilket även går att 

göra genom splittring. Splittring innebär att de avvikande inom organisationen får en stark 

skiljelinje mellan sig och resten av organisationen. Det här görs vanligtvis i tre steg där det 

första är att visa hur förövarna bryter mot en tydligt artikulerad policy, det andra innebär att 

förövarna blir avlägsnade och slutligen bör åtgärder vidtas för att förhindra att det sker igen. 

Det första steget är tydlig i följande exempel: 

 

The mindset of all the peacekeepers in regard to the issue of zero tolerance is very clear. They 

know that all fraternization, all sexual relations are forbidden. But unfortunately there are still 

some of them who are misbehaving (UN News Centre, 2008B). 

 

Följande citat visar också på hur FN använder sig av just splittring då de gör en stark distinktion 

mellan förövarna bland fredssoldaterna och fredssoldaterna i allmänhet:  

 

“A very small number of peacekeepers have abused the trust of the Congolese people in the 

past, and the overwhelming majority who serve with honour in this Mission resent the damage 

that a few individuals can do to the credibility of peacekeeping” (UN News Centre, 2009B). 

 

Trots att de pekar ut några få som de som förstör fredsuppdragets trovärdighet har få åtgärder 

tagits för att avskeda eller avlägsna de anklagade. Två år efter att problemet uppdagades i 
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internationell media hade inte en enda person inom fredsuppdraget blivit avskedad på grund av 

att de begick övergrepp (Notar, 2006:428).  

FN som organisation bygger på olika medlemsländers medverkan, både finansiellt och 

genom att medlemsländer lånar ut soldater till FN:s fredsuppdrag. Det här innebär att FN är 

avhängiga medlemsländernas bidrag både finansiellt och med trupper för att kunna genomföra 

sina fredsuppdrag, men det innebär också problem. Bland annat att fredssoldaterna har relativ 

hög straffrihet när de är på uppdrag från FN. Det är ett av de problem som Kovatch (2016) 

pekar på när hon tar upp problem inom FN:s organisation och inom departementet för 

fredsuppdrag. För FN innebär det dock att de har möjlighet att lägga över skulden för vad deras 

fredssoldater gör på medlemsländerna trots att det varit under FN:s flagga som de tjänstgjort.  

 

Troop-contributing countries are now responsible for the conduct of their troops, and UN 

rules can be made binding only with their agreement. A contingent is not generally bound 

by the policy on sexual exploitation and abuse until the country has concluded a signed 

agreement and a significant period of time between deployment and such an accord often 

means that accountability is unsatisfactory during this “gap period,” (UN News Centre, 

2006B) 

 

“We cannot do this alone,” she [Jane Holl Lute, Officer-in-Charge of the Department of 

Field Support] stressed. “We rely deeply on the troop contributing countries and the 

commitment of their national capitals to make this real and not just a theoretical exercise.” 

(UN News Centre, 2007A) 

 

Båda citaten pekar ut problematiken med att FN inte har möjlighet att själva straffa soldater 

som tjänar under deras namn. Att förändra regelverk inom FN så att de soldater som blir skrivna 

att tjäna under FN:s flagga också får svara till FN:s lagstiftning kan ju tyckas låta som en rimlig 

lösning på det här problemet. FN visar dock inte upp några sådana ambitioner i mitt material. 

Istället trycker de på att landet som soldaterna ursprungligen kommer ifrån bär ansvaret att 

straffa sina egna soldater.  

Att reparera en hotad eller förstörd image genom att flytta skulden måste inte innebära 

att någon annan pekas ut som den skyldige utan det kan också innebära att lyfta argument som 

pekar ut att det var omöjligt att handla på ett annat vis (Benoit & Drew, 1997:155; Benoit & 

Czerwinski, 1997:39-40). Genom att FN lägger över ansvaret för att soldaterna tas inför rätta 

har de flyttat skulden och understrukit att de gjort allt i sin makt för att rätta till problemet.  

Det tredje steget i splittringsstrategin är att vidta åtgärder för att minska risk för att 

samma brott sker igen. FN har vidtagit en del åtgärder, men de trycker samtidigt på att det inte 
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är deras ansvar att vidta åtgärder genom att lägga över det ansvaret på medlemsländerna som 

soldaterna ursprungligen kommer ifrån.  

 

The United Nations peacekeeping mission in the Democratic Republic of the Congo (DRC) 

has welcomed the Government of Morocco's decision to arrest six of its soldiers who were 

accused of sexual assault on civilians in the African Great Lakes country. The UN 

Organization Mission in the DRC (MONUC) said it considers that the jailing of the suspects, 

pending their court martial, "shows that the Moroccan authorities attach as much importance 

to eradicating sexual abuse within UN peacekeeping missions as does the UN." [egen 

kursivering] (UN News Centre, 2005C) 

 

…said he [Secretary-General Ban Ki-moon] was deeply troubled by evidence that several 

Indian peacekeepers previously assigned to a MONUC unit may have sexually abused 

civilians there. Mr. Ban said the Indian Government had assured the UN that the allegations 

would be promptly and thoroughly investigated and, if proven, strict and exemplary action 

would be taken as per the law. (UN News Centre, 2008C) 

 

Under 2005 skrevs många artiklar om ett fåtal fredssoldater från Marocko som begått 

övergrepp och på samma sätt skrevs 2008 flera artiklar rörande ett fåtal fredssoldater från 

Indien som begått övergrepp. Att det inte bara är vid ett, utan två tillfällen som 

oproportionerligt många artiklar skrivits där specifika fredssoldater pekas ut är intressant. Att 

göra det pekar ut en tydlig förövare; det är fredssoldaterna från specifika länder som begår 

övergreppen! Det är också ett sätt för FN att trycka på att det enbart är ett fåtal fredssoldater 

som begår övergrepp. De flesta medlemsländers soldater beter sig enligt FN:s värderingar, det 

är bara fredssoldaterna från Marocko som begår övergrepp (eller tre år senare enbart från 

Indien). De trycker också på att den marockanska regeringen delar samma värderingar som 

FN gör. Det understryker ännu en gång deras goda värderingar inom organisationen, precis 

som de påtryckningar till medlemsländerna att straffa sina soldater de skriver om gör.  

Att särskilja mellan de goda fredssoldaterna och de få dåliga fredssoldaterna är också 

ett sätt för FN att bygga upp en bild av vi mot dom bland fredssoldaterna. Dom konstrueras 

som de med dåliga värderingar som begår brott och vi blir de som är goda och vill se till att 

dom som hotar organisationen och den kongolesiska befolkningen blir straffade.  

Ett annat sätt som FN bygger upp framställningen av att det bara är ett fåtal soldater 

som begår övergrepp är genom att nämna hur stort fredsuppdraget i DRC är. Att göra det ställer 

de få som begår övergrepp mot ett stort antal soldater som agerar utefter FN:s riktlinjer. Väldigt 
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många artiklar innehåller snarlika stycken där de skriver att fredsuppdraget i DRC är det största 

fredsuppdraget inom FN. Ofta är de skrivna nästan ordagrant som något av de här två citaten:    

 

MONUC, which was established in late 1999, is currently the largest UN peacekeeping 

missions in the world. On Monday, the Security Council extended the mandate of the 20,000-

strong operation for another year until 31 December 2009 (UN News Centre, 2008C). 

 

Last July, top officials serving with MONUC, one of the largest UN missions in the world 

(UN News Centre, 2009A). 

 

Citaten poängterar delvis att det är ett stort fredsuppdrag som pågått i DRC under en lång tid. 

Underförstått pekar FN på att de under den långa tiden har hunnit åstadkomma mycket gott. 

Att använda sig av argumentation som förstärker ens tidigare goda gärningar går under 

strategin att förminska händelsens anstötlighet som är en av strategierna för att reparera en 

förstörd eller hotad image. Genom att understryka storleken på sitt fredsuppdrag påminns 

läsaren om allt gott FN hunnit åstadkomma i DRC.  

Argumentationen att fredsuppdraget är så stort understryker också att det är ett fåtal 

soldater som faller utanför normen. Ju fler människor som är samlade desto större är 

sannolikheten att en eller några få kommer ha avvikande värderingar. Att trycka på storleken 

av fredsuppdraget blir ett sätt för dem att använda sig av splittringsstrategin för att slippa skuld 

för det inträffade. Retoriken att skulden ligger hos ett fåtal förövare och att majoriteten av 

soldaterna som befinner sig i DRC inte begår övergrepp är tydlig i följande citat:  

 

He noted that there are 17,000 troops deployed in the DRC, “some of them doing their task 

in very tough conditions and the misbehaviour of just one peacekeeper may tarnish their 

image and all their work.” (UN News Centre, 2008B) 

 

Framställningsmönstret att det är ett fåtal fredssoldater som bär all skuld är dock inte stringent 

utan ställs emot citat såsom detta: “UN report found that a ‘shockingly large number’ of 

peacekeepers had engaged in such practices” (UN News Centre, 2007C). Att skriva att det är 

ett “shockingly large number” får det att låta som att det inte alls handlar om ett fåtal 

fredssoldater som begår brott utan som att det snarare är ett stort problem inom hela 

fredsuppdraget. När FN använder argumentet att det är ett fåtal fredssoldater som begår 

övergrepp innebär att det att FN duckar undan från skulden för de övergrepp som sker. I en 

artikel från 2005 (2005A) tar de även upp att det är ett problem att soldaterna befinner sig på 

fredsuppdrag under korta tidsintervaller. Ofta handlar det bara om ett halvår, eller nio månader 
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och FN medger i den här enda artikeln att det är problematiskt för fredsuppdraget och för att få 

soldaterna att göra ett bra jobb och verkligen hänge sig till fredsuppdraget. Det här är den enda 

artikeln i mitt material där de tar upp institutionella problem inom fredsuppdraget och att det 

inte är något som nämns mer än så påvisar hur lite de vill medge de problemen utåt.  

I samma artikel från 2005 skriver de även att: "In a broken country, insert a force with 

power and money and the risk of creating an exploitative situation is great." (UN News Centre, 

2005A). Den formuleringen får det att låta som att det är mer eller mindre oundvikligt att 

fredssoldaterna kommer att utnyttja lokalbefolkningen som de är där för att hjälpa. Varför har 

FN ändå valt att stanna i DRC när de själva uttrycker oro över att kunna göra någon nytta där? 

Vi ställer det emot de som argumenterar för att FN:s första fredsuppdrag i DRC var ett sätt för 

dem att vinna tillbaka trovärdighet efter misslyckandet i Rwanda, såsom Clark (2011:364, 368). 

Och att namnbytet från MONUC till MONUSCO skedde 2010 till stor del för att FN hade 

förlorat så mycket kredibilitet i sitt tidigare fredsuppdrag att det var deras enda sätt att få 

tillbaka lite anseende och trovärdighet (Kovatch, 2016:158).  

Att FN gick in i DRC för att få tillbaka förlorad trovärdighet kan förklara varför FN har 

stannat i DRC under så lång tid trots att de inte lyckats få stabilitet eller fred. Ifall de skulle 

lämna DRC hade det varit att ge upp och hade inneburit att de riskerade att förlora ännu mer 

trovärdighet än de kanske klarar av att förlora. Det innebär att åtminstone jag undrar vad 

motivation för FN för att stanna i DRC är. En motivation grundad på att hjälpa den 

kongolesiska befolkningen eller en motivation grundad på att rädda sin egen trovärdighet? 

 

4.2.4 Vi jobbar aktivt med det här problemet 

Att FN understryker att de jobbar med problematiken med övergrepp i DRC är mer eller mindre 

förväntat. Redan i den första artikeln som adresserar de sexuella övergreppen som sker i DRC 

skriver FN hur snabbt och professionellt de arbetar med problemet med övergrepp.  

 

He also recalled that last July, he asked Jordan's Ambassador to the United Nations Prince 

Zeid Ra'ad Al-Hussein - himself an experienced UN peacekeeper - to act as his Adviser on 

this issue. [...] I have instructed the Department of Peacekeeping Operations to send a special 

investigation team to the DRC, with the greatest urgency, to examine the outstanding cases 

[egen kursivering] (UN News Centre, 2004A) 

 

Artikelns rubrik är “Annan vows to end sexual abuse committed by UN mission staff in DR of 

Congo” vilket innebär att rubriken redan framställer allt som skrivs i artikeln som åtgärder för 

att få bukt på sexuella övergrepp i DRC. En av de fem strategierna för att reparera en förstörd 
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eller hotad image är att rätta till felsteget. FN använder sig här av den strategin och påvisar på 

att de gör allt i sin makt för att få bukt på problemet i DRC. Problematiken i DRC är beskrivet 

på ett sådant vis att de inte kan förneka att det sker, även om de försöker förneka sitt ansvar 

för det inträffade. Eftersom det inte är möjligt för FN att förneka att problemen finns i DRC 

och eftersom de har byggt mycket av sitt försvar mot vad som sker genom att trycka på sin 

värdegrund har de inget annat val än att försöka få bukt på problemen i DRC. Ifall de inte skulle 

visa att de arbetade aktivt för att få bukt med problemen hade det inneburit att deras värdegrund 

hade ifrågasatts.  

 

Seventeen civilians in the United Nations peacekeeping mission in the Democratic Republic 

of the Congo (DRC) have been investigated on allegations of sexual exploitation, of which 

three cases have been closed for lack of evidence and one is still being reviewed, a UN 

spokesman said today. (UN News Centre, 2005D) 

 

Findings of a United Nations Response Team tasked with investigating sexual abuse 

allegations committed by UN peacekeepers in the Democratic Republic of the Congo (DRC) 

indicate sex with minors along with paternity claims. (UN News Centre, 2016A) 

 

Både de här citaten visar dels vad problem i DRC består i. De berättar att i DRC finns det ett 

fortgående problem med att fredsstyrkan utnyttjar och begår övergrepp på lokalbefolkningen. 

Artikeln från 2016 påvisar att det är fortfarande är ett problem 2016, trots att FN vid det laget 

haft mer än ett decennium på sig att få bukt på problemet. Båda citaten påvisar också att FN 

jobbar aktivt med att få bukt med problemen med övergrepp från fredssoldaterna. De har haft 

utredningar gällande rapporter om övergrepp i DRC och i det första citatet trycker de även på 

att det enbart är ett fåtal fredssoldater som begått övergrepp. I det andra citatet (och artikeln) är 

det inte specificerat hur många fredssoldater som är under utredning, utan det nämns enbart att 

det finns rapporter som påvisar att övergrepp fortfarande förekommer. Att skriva om rapporter 

och  hur de undersöker anklagelser innebär att de påvisar att de arbetar mot sexuella övergrepp. 

De påvisar även andra åtgärder som tagits mot sexuella övergrepp som i följande citat: 

 

Since "soldiers are only as good as their commanders," commanders who imposed discipline 

or cooperated with investigations should be rewarded with a special commendation, or a 

medal. […] Missions should have extensive programmes of outreach to the local population 

and the number of female peacekeepers should be increased, it says. (UN News Centre, 

2005E) 
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The new group is part of a range of actions recommended by Prince Zeid Ra’ad Zeid Al-

Hussein of Jordan, Mr. Annan’s Adviser on Sexual Exploitation and Abuse by UN 

Peacekeeping Personnel, in a report adopted by the General Assembly in June 2005. (UN 

News Centre, 2006B) 

 

…a working group of the General Assembly today agreed on a strategy to assist victims, 

ranging from medical treatment and counselling to social support, legal services and material 

care. […] In addition, the strategy commits the UN to helping children born as a result of 

sexual exploitation and abuse. (UN News Centre, 2007C) 

 

Prince Zeid är ett namn som ofta dyker upp, vilket antyder att han är en person som anses besitta 

hög status och FN gärna vill bli förknippade med. Det faktum att Prince Zeid har skrivit 

rapporten som släpptes 2005 ger rapporten högre status och mer trovärdighet och förklarar 

varför både rapporten och Prince Zeid ofta nämns. Rapporten har också blivit känd som ”the 

Zeid report” även i akademiska kretsar och till exempel har Jenna Stern skrivit en artikel där 

underrubriken är ”ten years after the Zeid report” (2015). Att nämna Prince Zeid är även ett sätt 

för FN att påvisa att högt uppsatta personer i organisationen tar problematiken i DRC på största 

allvar. Följande citat understryker detsamma:  

 

Experts and advocates will gather in New York on Monday to attend a United Nations High-

Level Conference on Eliminating Sexual Exploitation and Abuse. (UN News Centre, 2006C) 

 

FN påvisar tydligt att de tar problematiken med sexuella övergrepp på största allvar. De påvisar 

även att högt uppsatta personer är en del i arbetet mot sexuella övergrepp. Det understryker 

både FN:s goda värderingar och att de arbetar aktivt för att motarbeta övergrepp i DRC.  

Trots att FN understryker hur allvarligt de tar övergreppen i DRC och skriver att “[w]e 

have instituted specific measures to bring down these figures to something like zero per cent” 

(UN News Centre, 2011A) och liknande kvarstår problemet i DRC 2016. Det förklarar varför 

det var viktigt för FN att flytta skulden och ansvaret för det som sker i DRC och varför de 

trycker på att det är ett fåtal soldater som begår övergrepp och att medlemsländerna bär det 

yttersta ansvaret. Ifall FN inte flyttade skulden riskerar de tolkas som att de inte tar problemen 

på tillräckligt stort allvar eller att deras försök att få bukt med problem är fruktlösa. Det får i 

bästa fall deras åtgärder att verka naiva och i sämsta fall får det FN att framstå som 

inkompetenta.   

http://www.un.org/News/Press/docs/2007/ga10682.doc.htm


29 
 

4.2.5 Vi mot Dom   

FN har genomgående i mitt material understrukit hur de vilar på en grund av goda värderingar. 

Det är därför inte speciellt förvånande att det sista framställningsmönster som gick att hitta är 

att FN är beskyddarna - inte förövarna.  

 

UN peacekeeping - on the front lines to end violence against women [Rubrik] [...] On the 

ground, peacekeepers carry out a range of activities to both protect civilians directly, as well 

as help strengthen frail state institutions such as the national police and judiciary to deal with 

violence against women. (UN News Centre, 2013) 

 

Framförallt är det i de artiklar som inte diskuterar fredssoldaternas övergrepp denna 

framställning går att hitta. Tidigare har jag belyst att det är få artiklar som beskriver 

fredssoldaterna som förövare jämfört med antalet artiklar som skriver om sexuella övergrepp 

utan att nämna fredsstyrkan som förövare. Framställningen av fredssoldaterna som beskyddare 

i DRC är således starkare än framställningen av fredssoldaterna som förövare. Därför är det 

inte orimligt att anta att framställningen av fredssoldaterna som beskyddare är framträdande 

även i de artiklar som inte är inkluderade i den här analysen.  

Även i de fall fredssoldaterna diskuteras som förövare finns det inslag av att de 

samtidigt blir porträtterade som beskyddare. De blir oftast porträtterade som beskyddare i 

kombination med antingen framställningen av FN som en normativ kraft eller att de 

fredssoldater som begår övergrepp är ett fåtal avvikande individer. Eller som i följande citat 

när både framställningen som en normativ kraft och att det handlar om ett fåtal avvikande 

individer är aktiva: “It is greatly distressing when protectors, in rare instances, turn predators” 

(UN News Centre, 2016B). 

Att vara beskyddare innebär också att det behövs någon att skydda ifrån och det bygger 

FN upp genom att porträttera framförallt olika rebellgrupper som förövarna.  

 

UN High Commissioner for Human Rights Navi Pillay described the violations committed in 

eastern DRC by the Lord’s Resistance Army (LRA) as “grotesque.” (UN News Centre, 2009C) 

 

The Security Council has strongly condemned the latest wave of attacks by the 23 March 

Movement (M23) rebel group and demanded its immediate withdrawal from Goma, a 

provincial capital in eastern Democratic Republic of the Congo (DRC). (UN News Centre, 

2012) 

 

http://www.un.org/News/Press/docs/2012/sc10823.doc.htm
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Rebellgrupperna och deras handlingar är beskrivna i hårda ordalag och de ”groteska” 

handlingarna de utför fördöms av FN. När ”vi och dom” narrativ byggs upp porträtteras dom 

som underlägsna och hotande mot det som anses vara vår självbild. Genom att beskriva 

rebellgruppernas handlande i hårda ordalag lyckas FN effektivt skapa en bild av dom som 

hotfulla och onda och genom att fördöma deras handlingar positionerar de sig motsatt dom.  

Det faktum att M23 nämndes så oproportionerligt mycket 2012 ger också en indikation 

på hur viktigt det var att kunna peka på en annan förövare till sexuella övergrepp och våldtäkt 

än fredssoldaterna. Att diskutera andra förövare gällande sexuella övergrepp i DRC avleder 

uppmärksamhet från diskussionen om fredssoldaternas inblandning i övergreppen.  

FN målar vidare upp bilden i DRC som allvarlig och att de arbetar med att få bukt på 

problemen i DRC, vilket är ett sätt för dem att påminna om att de är där som beskyddarna från 

de onda förövarna.  

 

The DRC is still engulfed in violence. There is forced displacement of people, sexual violence 

of shocking brutality, and killings. It must stop. Perpetrators must know they will be 

prosecuted. The ICC [The International Criminal Court] is at work in the DRC. (UN News 

Centre, 2007B) 

 

De understryker i det här citatet delvis hur allvarlig situationen är och hur farliga förövarna i 

DRC är. I citatet understryks också hur viktig FN:s närvaro i DRC är eftersom situationen 

kräver att FN arbetar med att få bukt på problemet. Att nämna ICC understryker också att 

åtgärder har tagits för att få stopp på problemen i DRC.  

FN bygger också upp en bild av att problemet med sexuella övergrepp och våldtäkt är 

vitt spritt i DRC och att alla styrkor som befinner sig i DRC begår våldtäkter. Det vill säga alla 

styrkor förutom FN:s fredsstyrka.  

 

On the DRC, Mr. Ban stressed the high standing of a recent UN human rights report that 

found that “indescribable” atrocities were committed from 1993 to 2003 by both armed 

Congolese groups and foreign national military forces, with tens of thousands of people killed 

and numerous others raped and mutilated. (UN News Centre, 2010B) 

 

United Nations officials in the Democratic Republic of the Congo (DRC) today reported 

another 53 alleged cases of rape in the conflict-rife eastern part of the country, bringing to 

120 those reported since the beginning of the year and attributed to all sides, including the 

national army. (UN News Centre, 2011B) 
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I båda artiklarna som citaten ovan är tagna från nämns inte att FN också begår övergrepp. Det 

innebär att utpekandet av alla andra aktörer i DRC som förövare förutom FN:s fredsstyrka 

ställer de andra onda aktörerna mot fredsstyrkan som försöker att hjälpa befolkningen från att 

utsättas för övergrepp. Det bygger upp en hotbild från de andra som begår övergrepp på den 

kongolesiska befolkning och de andra blir utmålade som hotfulla och ondskefulla. FN målar 

upp en bild av sig själva som en organisation som verkar som en god kraft i världssamfundet 

och finns där när länder eller grupper hamnar i konflikter eller mänskliga rättigheter hotas.  

Att trycka på bilden av FN som den goda kraften innebär att de hemska övergrepp som 

begås ställs mot FN som den goda kraften. Det skapar ett vi och dom narrativ där FN står för 

den goda sidan och resten av de som befinner sig i DRC får symbolisera den onda sidan.  

 

Secretary-General Kofi Annan said today it was a "great relief," after so "many distressing 

and untrue allegations," that an independent committee probing alleged misconduct […] had 

exonerated him of any wrongdoing in the award of a contract to a firm that employed his son. 

[…] Mr. Annan was asked whether [...] he felt it was time "for the good of the organization" 

to step down. "Hell no," he replied, noting that the UN was looking into some of the issues 

and that others had been settled. "I think it is also unfortunate that you keep bringing back 

issues which have been resolved.” (UN News Centre, 2005G) 

 

UN welcomes newspaper apology for accusations of sexual exploitation against staffer. […] 

The United Nations today welcomed an apology issued by a British newspaper which had 

made unsubstantiated accusations of sexual exploitation against a senior UN staff member 

serving in the peacekeeping operation in the Democratic Republic of the Congo (DRC) (UN 

News Centre, 2005F) 

 

I båda de här citaten menar FN att de blivit falskt anklagade, vilket är ett sätt för dem att 

understryka att de är offret inte förövaren. De som framförallt pekas ut som förövaren är olika 

rebellgrupper, även om den kongolesiska armen FARDC ibland omnämns som förövaren. 

Eftersom fredsstyrkan har arbetat sida vid sida med FARDC är det förståeligt att det är 

problematiskt för FN att peka ut dem eftersom det då också är märkligt att de har fortsatt arbeta 

sida vid sida med dem.  

De flesta artiklarna som handlar om fredsstyrkans övergrepp i DRC är skrivna åren 

direkt efter att problemet uppdagades i internationell media. I framingteorin är utmärkande 

drag och vilken historia som är utmärkande viktiga aspekter. Under tiden som internationell 

media skrev om våldtäkterna i DRC skrev också FN om det, men efter att några år gått kunde 

de börja bygga upp en ny framställning av sina fredssoldater utan att det skulle uppfattas som 
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hypokritiskt. När media tog upp övergreppen i DRC på agendan svarade FN med att visa att de 

agerade på anklagelserna. Dock verkar deras effekter ha fått liten effekt eftersom problemen 

kvarstår, därför går det att fråga sig ifall de tog problemen på lika stort allvar inom 

organisationen som de gjorde i sin kommunikation utåt?  

Genom att använda terminologi såsom ”våldtäkt som krigsföring” bygger FN också upp 

en bild av sig själva som de som finns där för att försvara befolkningen mot den hemske andre 

som använder våldtäkt för att vinna kriget. FN skulle aldrig använda våldtäkt som krigsföring 

eftersom de på ena sidan av dikotomin står för fred och mänskliga rättigheter medan de andra 

står för krig och hemska övergrepp.  

 

The Security Council today demanded that all sides to armed conflicts around the world stop 

using violence against women as a tactic of war and take much tougher steps to protect 

women and girls from such attacks. (UN News Centre, 2008D) 

 

UN voices outrage at mass rape by rebels in eastern DR Congo [...] “This terrible incident 

confirms my general findings during my recent visit to the DRC of the widespread and 

systematic nature of rape and other human rights violations,” she [Ms Wallström] added, 

noting that UN, civil society and NGO (non-governmental organization) sources also confirm 

this. Ms. Wallström said the sexual violence in the DRC is so grave and widespread that it 

requires priority attention from the international community. (UN News Centre, 2010A) 

 

FN ställer sig tydligt emot sexuella övergrepp. När de använder begrepp som våldtäkt som 

krigsföring ställer det naturligt FN emot de sexuella övergreppen eftersom det går emot alla 

värderingar som FN skall stå för. FN skall inte heller vara delaktig i krig utan i fredsbyggande 

processer och att lägga ihop både krig och våldtäkt innebär att FN dras ifrån ekvationen som 

potentiell förövare i DRC. Ibland refereras DRC till som ”the rape capital of the world”, även 

FN har använt den termen (i en sökning på UN News Centre mellan 2001 och 2017 fick jag 

fram tio artiklar som handlade om DRC och använde sig av termen rape capital of the world, 

där den första artikeln är från 2010). 

Våldtäkt i krig är även ett forskningsfält inom konfliktforskning. Även om forskare är 

oense ifall våldtäkt används som krigsföring i DRC eller inte är det något som forskare som 

skriver om våldtäkt i DRC måste ta ställning till (bland annat: Ahlberg et al, 2011; Meger 2016; 

Eriksson Baaz och Stern, 2013). När FN använder begreppet våldtäkt som krigsföring 

positionerar de sig bakom de forskare som menar att våldtäkt i DRC används som krigsföring. 

Forskare är generellt sedda som objektiva och neutrala av gemene man och att referera till 

forskare innebär att referera till sanningen, eller någonting som är närmare sanningen 
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(Kronsell, 1997:51). FN:s användning av våldtäkt som krigsföring blir därför ett sätt för dem 

att delvis distanserar sig från övergreppen deras fredssoldater begått men det blir också ett sätt 

för dem att påvisa att de besitter sanningen om vad som egentligen händer i DRC.  

Våldtäkt som krigsföring skiljer även på övergreppen som FN:s fredssoldater begår 

med övergreppen som andra styrkor i DRC begår. En av strategierna för att reparera en hotad 

image är genom att förminska händelsens anstötlighet vilket kan göras genom differentiering 

som innebär att ställa den anstötliga händelsen i kontrast mot värre händelser. Trots att FN inte 

nämner fredssoldaternas brott specifikt blir diskussionen om våldtäkt som krigsföring ett 

uttryck för differentiering eftersom alla texter är intertextuella och alltid refererar tillbaka till 

varandra. Trots att inte alla som läser artiklarna är medvetna om fredssoldaternas brott går det 

att anta att en betydande andel har hört talas om de sexuella övergrepp fredssoldaterna begår. 

Att differentiera mellan fredsstyrkans brott och våldtäkt från andra aktörer pekar också ut de 

andra som förövare och ställer dem emot de goda fredssoldaterna.  

 

[Kofi Annan] also condemned today the shooting death of a South African peacekeeper 

Monday near Bukavu as an attempt to deter the UN Organization Mission in the DRC 

(MONUC) from fulfilling its mandate (UN News Centre, 2004B). 

 

Att FN som i citatet ovan nämner när en av deras fredssoldater mist livet är förståeligt och 

självklart är det alltid sorgligt när någon dör. Det är ändå viktigt att belysa att även det påverkar 

framställningen av läget i DRC eftersom det faktum att de lyfter att deras fredssoldater mister 

livet understryker hur mycket fredssoldaterna offrar för att hjälpa befolkningen i DRC och att 

de är den goda sidan som inte borde ha blivit dödade.  

Nohrstedt (2006:300) menar att medlidande och medkänsla i krig alltid måste 

kontrolleras. Det görs genom att det finns vissa offer som är värdiga medan andra offer är 

ovärdiga. Rebellerna i DRC är ett typiskt exempel på ovärdiga offer medan fredssoldaterna är 

ett bra exempel på ett värdigt offer. Genom vilka som anses vara värdiga och ovärdiga kan 

vilka som anses förtjäna att leva och vilka som förtjänar att dö avgöras. På grund av det kan 

dödsoffer från rebellgrupperna benämnas som en seger medan dödsoffer från fredsstyrkan 

innebär en stor förlust. Det förklarar varför dödsfall hos fredsstyrkan skrivs om som en stor 

sorg medan dödsfall hos rebellerna skrivs om som en vinst.  

Det understryker att fredsstyrkan tillhör den goda sida som inte bör dö, medan 

rebellerna tillhör den onda sidan som förtjänar att dö. ”Vi och dom” narrativet är tydligt i hela 

materialet och FN arbetar hårt för att bygga upp bilden av sig själva som de goda.  
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5. Myten om FN  

De fem olika framställningsmönstren som jag har hittat har hjälpt mig förstå materialet i ett 

bredare perspektiv. Den starkaste framställningen som genomsyrat hela materialet är att FN är 

en organisation som vilar på goda värderingar. Att det är det starkaste framställningsmönstret 

är intressant och indikerar att det är viktigt för FN att upprätthålla bilden av sig själva som den 

goda kraften i världssamfundet.  

UN News Centre är FN:s officiella hemsida för nyheter, pressmeddelanden, etcetera. 

Det är alltså ett ställe för journalister och de med intresse för FN:s organisation och uppdrag, 

medan gemene man framförallt får sina nyheter från traditionella nyhetsförmedlare. Det är 

därför rimligt att anta att de som förväntas läsa UN News Centre har ett särskilt intresse för FN 

och att FN är medveten om det. Därför antar jag att FN har vinklat den information de lägger 

ut på UN News Center utefter aktörer som kan förväntas läsa artiklarna och som FN anser är 

viktiga för organisationen. Till exempel är det troligt att de riktar sig mot de inom 

medlemsländer som bestämmer över finansieringen till FN, eller aktörer som är viktiga för att 

FN skall få lov att utföra fredsuppdrag. Året efter att fredsuppdraget bytte namn skrev FN 

många artiklar där de bad om mer finansiering, vilket påvisar att hypotesen om vem artiklarna 

riktar sig till är rimlig.  

En organisations mytiska berättelse innebär att en förvrängd bild av organisationen, 

som sätter organisationen i positiv dager, är vad betraktaren blir presenterad inför och tror på. 

Bilden av FN som den goda kraften i världssamfundet är essentiell för FN som organisation 

och utan den skulle de inte kunna genomföra sitt arbete. Chadka och Koliska (2016:202) menar 

att en organisations legitimitet har en stark sammankoppling till hur framgångsrikt bevarandet 

av den institutionella myten är och menar att myter ofta är anpassade för att påverka de aktörer 

som är viktiga för organisationen. Därför är det rimligt att anta att FN på UN News Centre 

trycker på den mytiska bild de vill att viktiga aktörer skall tro på.  

Samtidigt är att FN är avhängiga finansiering och trupper från medlemsländerna en 

förklaring till varför så få fredssoldater som begått övergrepp har fått negativa konsekvenser. 

Att ge allt för hårda påtryckningar på regeringar som bidragit med trupper till ett fredsuppdrag 

kan resultera i att de drar tillbaka trupperna helt. Det faktum att FN på sin nyhetsportal skriver 

att de ger länderna som trupperna kommer ifrån påtryckningar påvisar dock att de vill visa att 

de ger påtryckningar. Det går dock att fråga sig hur starka påtryckningarna faktiskt är.  

Det är också intressant att vi och dom narrativet går att hitta i mitt material eftersom 

bilden av FN som den goda kraften innebär att det är svårt att föreställa sig att FN skulle vara 
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diskriminerande mot de som de skall hjälpa. De skriver dock att: "In a broken country, insert a 

force with power and money and the risk of creating an exploitative situation is great." (UN 

News Centre, 2005A). Det påvisar en förståelse för risken att deras fredssoldater tar sig friheter. 

Det påvisar också en förståelse för den utsatta position som kongoleserna befinner sig i jämfört 

med fredssoldaterna som kommer från länder med mer status och har med sig pengar och en 

känsla av överlägsenhet.  

Brune (2006) har påvisat att svensk media avspeglar hierarkin i samhället när de 

porträtterar invandrare i negativ dager. På samma sätt vill jag argumentera för att FN:s 

fredsuppdrag avspeglar globala makthierarkier mellan länder och världsdelar, där många 

afrikanska länder går att finna i botten. En hierarki som finns kvar sedan kolonialtiden.  

Att kritisera fredsuppdrag och dra paralleller till den koloniala historien som påverkar 

än idag är inget nytt eller banbrytande utan har gjorts av många andra forskare tidigare (såsom: 

Roger & Richmond, 2013; Jarstad & Sisk, 2008; Autesserre, 2014).  

Berättelsen om FN som den goda kraften i världssamfundet är kanske en förvrängd bild 

av vad FN faktiskt representerar? De kanske snarare representerar upprätthållandet en 

makthierarki där västerländska länder är överlägsna och blir tvungna att komma till de svagare 

ländernas undsättning. För att upprätthålla sin mytiska berättelse behöver FN befinna sig på 

fredsuppdrag och visa upp att de arbetar för fred och mänskliga rättigheter. Det förklarar varför 

de stannat i DRC under en lång tid trots att deras uppdrag gett litet resultat.  

Jag tror inte att FN medvetet arbetar för att upprätthålla globala makthierarkier utan att 

de är en del av en större diskurs som ställer olika länder och världsdelar i en hierarkisk ordning. 

Den institutionella myten som FN vilar på argumenterar jag för är starkt påverkad av den 

globala, hegemoniska maktordningen. Jag skulle till och med gå så långt att jag påstår att en 

viktig förklaring till varför fredssoldaterna våldtar är samma globala maktordning som FN 

upprätthåller och att den inger en känsla av överlägsenhet hos fredssoldaterna. Även om jag är 

medveten om att det är omöjligt att hitta en förklaring till varför soldaterna våldtar. Att FN 

visar upp en förståelse för makthierarkierna men ändå avstår från att agera på den förståelsen 

målar upp en mörk bild av att det är viktigare för FN att bli sedd som den goda kraften i 

världssamfundet än att faktiskt vara en god kraft i världssamfundet.  

FN behöver utföra fredsuppdrag för att upprätthålla sin institutionella myt, utan 

fredsuppdrag fyller de inget syfte. Den rådande globala makthierarkin påverkar dock vart och 

hur FN väljer att utföra sina fredsuppdrag. Deras närvaro i utsatta världsdelar upprätthåller 

också den globala makthierarkin mellan olika länder och världsdelar.  
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