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Abstract 

The national plebiscite in Colombia regarding the peace agreement between the 

government and FARC (Revolutionary Armed Forces of Colombia) was held on 

October 2nd 2016 and was suprisingly won by the No-side with a minimum of 

votes resulting in a rejection of the current peace deal. Yet, a majority of the 

Colombian people did not show up at the polls to vote. Less than 40% of the 

electorates actually voted and just over 20% of them voted No. The question 

asked was following: ”Do you support the final agreement to end the conflict and 

the construction of a stable and long-lasting peace?”. This descriptive case study 

aims to explain and discuss the outcome and the participation of the plebiscite 

regarding the peace agreement in Colombia. The research question guiding this 

study is: Everybody wants peace right, so why did the people vote No? The 

conclusion of the study is that there are many possible reasons for people to vote 

No in the plebiscite and one important reason that effected the outcome is trust for 

the government. 
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1 Introduktion 

Folkomröstningar är ett demokratiskt verktyg som kan användas för att i specifika frågor 

rådfråga befolkningen i ett land. Folkomröstningar kan vara decisiva eller konsultativa. De 

decisiva är beslutande medan de konsultativa är rådgivande. (Rk 2014) En folkomröstning 

kan bidra till ökad eller bristande legitimitet, där beslut regeringen fattar som är i linje med 

vad folket röstat kan ses som mer legitima samtidigt som beslut som går mot 

folkomröstningens resultat kan ses som mindre legitima (Larsson 2008: 9-10). 

 

I vissa länder är folkomröstningar ett vanligt inslag i politiken men generellt sätt är 

folkomröstningar som rör fred inte särskilt vanliga. Två exempel på folkomröstningar som rör 

fred är folkomröstningen i Sydafrika 1992 och folkomröstningen i Nordirland 1998. Dessa 

folkomröstningar anses vara lyckade eftersom de bedöms ha underlättat de pågående 

fredsprocesserna. Men en folkomröstning kan även ge motsatt effekt. Folkomröstningen 

gällande konstitutionen i Kyrgyzstan 2010 ledde till flera hundra döda och folkomröstningen 

om självständighet i Östtimor 1999 blev en utlösande faktor vilken ledde till tusentals 

dödsoffer. (Loizides 2014: 234-5) 

 

I Colombia är politiskt deltagande överlag lågt, ofta med under 50% av de röstberättigade 

som deltar (RNEC 2016), och folkomröstningen gällande fredsavtalet mellan regeringen och 

FARC-gerillan i Colombia den 2 oktober 2016 var inget undantag. Trots detta förutspådde 

opinionsmätningar att valdeltagandet skulle bli mycket högre än det faktiskt blev i detta val. 

Det faktiska resultatet visade, efter en genomgång av Colombias huvudstadsdistrikt, 32 

departement (administrativ region som kan jämföras med ett svenskt län) och konsulat, att 

endast 37.43% av de röstberättigade colombianerna (34.899.945 personer) deltog i 

folkomröstningen och av dessa röstade 49.78% (6.377.482 röster) Ja och 50.21% (6.431.376 

röster) Nej. Utöver dessa 12.808.858 giltiga röster så fanns ytterligare 86.243 röster som inte 

var markerade och 170.946 röster som blev annullerade. Den nedre gränsen för 

folkomröstningens giltighet var 13% (4.536.992 röster), vilket hade inneburit att om ingen 

sida uppnått denna gräns hade folkomröstningen ogiltigförklarats. (RNEC 2016) (CNE 2016) 
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Juan Manuel Santos som är landets president har varit drivande i fredsprocessen och är Ja-

sidans representant. När man talar om fredsfrågan talar media om de som är för avtalet och de 

som är emot. Bland Ja-sidans röster finns de som accepterar det nuvarande avtalet för att få ett 

slut på konflikten medan Nej-sidan, ledda av ex-presidenten Álvaro Uribe, som även säger sig 

vara för fred, menar att straffen för de brott gerillan begått och de villkor som avtalet 

innefattar bör vara hårdare och därför är emot avtalet. (Brodzinsky 2016) (Acuerdo final 

2016) 

1.1 Syfte och frågeställning 

Studiens fokus är politiskt deltagande, och specifikt undersöks folkets agerande i den 

folkomröstning som ägde rum i Colombia den 2 oktober 2016. 

 

Frågeställning: Alla vill väl ha fred, så varför röstade folket Nej? 

 

Studiens syfte är att förklara utfallet av folkomröstningen med fokus på Nej-sidans röster, 

undersöka vilka som röstade Nej samt diskutera potentiella orsaker. 

1.2 Avgränsning 

Denna studie är förklarande med deskriptiva inslag och fokus är politiskt deltagande. Med 

politiskt deltagande menas specifikt i denna studie de röstberättigades agerande i 

folkomröstningen gällande fredsavtalet mellan regeringen och FARC-gerillan i Colombia 

2016. De röstberättigades agerande (Ja/nej/icke-röstande) är intressant att förklara men på 

grund av den begränsade tidsramen för denna studie ligger fokus på att förklara Nej-rösterna. 

Potentiella förklaringar till resultatet i sin helhet blir alltså i denna studie för omfattande men 

andra intressanta aspekter kan nämnas och en helhetsundersökning lämnas således åt framtida 

studier. Folkomröstningen gällande fredsavtalet mellan regeringen och FARC-gerillan i 

Colombia 2016 benämns i studien även som folkomröstningen. I studien benämns de områden 
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som har Ja eller Nej majoritet i folkomröstningen även som departement vilka röstat Ja/Nej 

eller liknande. 

 

Folkomröstningar som utlyses på initiativ av presidenten kallas för referendum eller plebiscit 

och de som utlyses på folkets initiativ eller per automatik av konstitutionella regleringar 

kallas för referendum. Ordet plebiscit har fått något negativa konnotationer då det ofta 

kopplas till godtyckligt agerande från den sittande makten. I denna kontext kan det resultera i 

att det öppnas dörrar som underlättar för manipulation samt gör det svårare att få 

ansvarsutkrävning i politiska misslyckanden. Plebiscit har även använts för att legitimera 

politik genom att förbise gällande lagar och regler. (Breuer 2008: 61) 



 

 4 

2 Bakgrund 

I Colombia används tre standardvarianter av folkomröstningar, obligatoriska, vilka hålls som 

en följd av konstitutionens regler och utlöses automatiskt, de av folkligt initiativ som initieras 

genom namninsamling samt de initierade av regeringen, antingen av statschefen, den 

lagstiftande makten eller i samförstånd mellan dessa två. (Breuer 2008) Även om det är ytterst 

ovanligt kan regeringen, vilket var fallet i Colombia under Uribe administrationen 2003, få en 

folkomröstning att formellt komma från folket. Istället för att själv utlysa en folkomröstning 

lyckades Uribe med hjälp av folket samla in tillräckligt många namnunderskrifter för att 

utlysa en folkomröstning. (Altman 2010: 14) Denna folkomröstning blev dock inte godkänd 

då giltighetsgränsen på 25%, vilken är standard i Colombia, inte uppnåddes (Shachar 2003). 

Endast en av de sexton frågor som folkomröstningen behandlade nådde upp till 

giltighetsgränsen och fick 25.1% (Brando 2016). 

 

1957 genomfördes den första folkomröstningen i landet gällande en fredsuppgörelse mellan 

de liberala och de konservativa som inofficiellt legat i krig med varandra i de tre föregående 

decennierna. Denna folkomröstning var av stor symbolisk vikt eftersom kvinnor här även 

beviljades rösträtt för första gången i landet. I den följande demokratiska transitionen var 

syftet att liberaler och konservativa under en period på 16 år, fram till 1974, skulle dela på 

makten med fyra år var åt gången (Tiempo 1 2016). I denna folkomröstning uppgick 

valdeltagandet till 82%, det högsta någonsin som uppmätts i landets historia (Brando 2016). 

 

I denna studie undersöks specifikt folkomröstningen i Colombia gällande fredsavtalet mellan 

regeringen och FARC-gerillan 2016. Frågan som folkomröstningen behandlade var följande: 

Stödjer du det slutliga avtalet för att nå ett slut på konflikten samt för att skapa en stabil och 

varaktig fred? (¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera?) och svarsalternativen var tydligt Ja eller Nej 

(RNEC 2016). Initiativet till denna folkomröstning, eller plebiscit, kom från den sittande 

president Santos (Tiempo 2016). 
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2.1 Tidigare forskning 

I denna del presenteras tidigare studier som rör politiskt deltagande, folkomröstningar och 

valbeteende som kan vara av relevans för denna undersökning. 

 

Kouba & Lysek lyfter konsekvenser utifrån tre teoretiska modeller i sin studie “Institutional 

determinants of invalid voting in post-communist Europe and Latin America” för att förklara 

omfattningen av ogiltig röstning i före detta europeiska kommuniststater samt i demokratier i 

Latinamerika. Studien finner att samverkande val, obligatorisk röstning och återval på 

presidentposten som höjer valdeltagande, samtidigt resulterar i att antalet ogiltiga röster ökar, 

vilket exemplifieras på den latinamerikanska kontinenten, där fynden visar att legitimiteten 

höjs när valdeltagandet är högt men faller när en stor del av rösterna är ogiltiga, vilket kan 

resultera i motsatt effekt. (Kouba & Lysek 2015: 101-2) 

 

Studien “Strategic voting and non-voting in spanish elections” behandlar väljarstrategier och 

argumenterar att distriktsförhållanden framkallar reaktioner hos icke-röstare och väljare som 

röstar. Studiens resultat visar att större partier i de flesta fall vinner väldigt lite på strategisk 

röstning medan mindre partier oftast förlorar stort när detta sker. Studien kommer även fram 

till att traditionella icke-röstare som mobiliserar sig kan göra stor påverkan i ett val, vilket var 

fallet i det spanska valet 2008. (García-Viñuela et al. 2013: 747) 

 

David Altman undersöker i studien “Plebiscitos, referendos e iniciativas populares en 

América Latina? - Mecanismos de control político o políticamente controlados?” hur folket 

direkt kan vara avgörande i viktiga frågor eller inte genom att rösta. Altman diskuterar 

skillnader mellan folkomröstningar på folkets eller regeringens initiativ. Av de 

folkomröstningar som hålls i Latinamerika godkänns runt hälften, men trots de låga siffrorna 

menar Altman att makthavare försöker använda folkomröstningar som ett sätt att söka 

legitimitet för beslutsfattande. Altman uppmärksammar att direktdemokratins mekanismer är 

mer svårmanipulerade än många tror, vilket stärker folkomröstningars legitimitet. (Altman 

2010: 29-30) 

 

I studien ”Elections and Voters” talar Van der Eijk & Franklin bland annat om en teori vilken 

beskriver hur människor generellt sätt blir mer konservativa för varje år som går. Van der Eijk 
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& Franklin diskuterar även det faktum att människor går igenom förändringar varje år som 

går. Deras definition av konservatism är följande: för varje gång som en person får 

möjligheten att göra samma sak, desto mer ökar risken för att personen faktiskt upprepar det 

igen, och ju äldre en person blir, desto mindre sannolikhet är det för personen att ta till sig nya 

idéer. Detta påverkar vidare människors valbeteende. (Van der Eijk & Franklin 2009: 89) 

 

I “Policymaking by referendum in presidential systems: Evidence from the Bolivian and 

Colombian cases” diskuterar Anita Breuer regeringsinitierade folkomröstningar i den 

latinamerikanska kontexten och använder Colombia som exempel där föråldrade institutioner 

många gånger inte har uppdaterad information om de röstberättigade vilket gör att 

valdeltagandet blir lägre då många inte röstar eftersom de lämnat landet, avlidit eller tvingats 

på flykt inom landet med begränsade möjligheter, vilket försvårar dessa människors möjlighet 

att delta i val. Dessa faktorer leder i sin tur till ett scenario där gränsen som måste uppnås för 

en folkomröstnings giltighet är svårare att nå. (Breuer 2008: 67) Breuer argumenterar att 

presidenter kan vara benägna att driva igenom lagändringar genom att hålla folkomröstningar 

samt att deras kapacitet att kontrollera beslutsfattande styrs av två institutionella och två 

politiska variabler, vilka i studien testas genom en komparativ analys av folkomröstningar i 

Colombia och Bolivia. Breuer kommer fram till att giltighetsgränser för valdeltagande kan 

skapa en slags demokratisk osäkerhet i folkomröstningsprocesser. I de analyserade fallen har 

Bolivia en giltighetsgräns på 50% medan Colombia har en gräns på 25%. Breuer diskuterar 

det faktum att den colombianska valmanskåren i det undersökta fallet inte lyckades uppnå 

25% vilket ledde till att Uribes reform inte gick igenom medan man i Bolivia fick igenom 

presidentens förslag där giltighetsgränsen på 50% uppnåddes, men fick ta tillbaka 

efterföljande beslut efter massiva protester från folket. De undersökta fallen visar även att 

opinionsundersökningar som gjorts i samband med båda dessa folkomröstningar har varit 

väldigt missvisande. (Breuer 2008: 83-4) 

 

I “Media freedom, political knowledge, and participation” tar Peter Leeson upp relationen 

mellan medias frihet från statlig kontroll, medborgares politiska kunskap, politiskt deltagande 

och valdeltagande genom att undersöka tretton central- och östeuropeiska länder med data 

från Freedom House. Studien visar ett samband mellan mediefrihet och ekonomisk 

utveckling. I den avslutande delen konstaterar Leeson att låg mediefrihet har ett starkt 

samband med dålig politisk kunskap, lågt politiskt deltagande och lågt valdeltagande 

samtidigt som det omvända gäller för hög mediefrihet. (Leeson 2008: 167-8) 
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Syftet med studien ”Lågt valdeltagande slutet för demokratin? - En teoritestande uppsats om 

Europaparlamentsvalens betydelse för EU:s demokratiska legitimitet” är enligt Larsson att 

undersöka om det finns empiriskt stöd för den allmänna debattens påstående att deltagandet i 

allmänna val påverkar det politiska systemets legitimitet. Studiens resultat visar att i vissa fall 

påverkar lågt valdeltagande demokratin och i andra fall inte. (Larsson 2008: 34) 

 

I uppsatsen “Valfritt - Om medias inverkan på valdeltagande i allmänhet och 

Europaparlamentsvalet i synnerhet” belyser Krantz & Vasic problematiken kring 

Europaparlamentsvalet i Sverige 2004 med syfte att förklara medias påverkan på 

valdeltagande. Krantz & Vasic kommer fram till följande slutsats: ”…media, oavsett land, 

bevakar Europaparlamentsvalet i lägre grad än vad den bevakar de nationella valen. Orsaken 

till detta beror på att Europaparlamentsvalet anses vara ett andrarangsval…”. Orsakerna till 

den låga mediebevakningen varierar enligt studien beroende på vem man frågar och en orsak 

är att EU är för komplext och på så vis främmande för väljarna samtidigt som intresset för EU 

är lågt, vilket bidrar till att medias passivitet ökar i frågan. (Krantz & Vasic 2008: 19) 

 

Lutz & Marsh tar i sin studie “Introduction: Consequences of low turnout” upp den 

demokratiska problematiken vid lågt valdeltagande med fokus på konsekvenser för politiska 

partier. Undersökningen diskuterar andra studiers slutsatser och kommer fram till att det är 

svårt att avgöra om högt eller lågt valdeltagande gynnar vänstern eller högern mer eller 

mindre samt att oro för orättvis påverkan på valdeltagande oftast visat sig vara felaktig. (Lutz 

& Marsh 2007: 539) 

 

Lijphart diskuterar i “Unequal participation: Democracy’s unresolved dilemma” demokratiska 

problem som skapas av lågt valdeltagande. Lijphart föreslår lösningar som innebär anpassning 

av institutionella mekanismer för att söka maximering i valdeltagande. Några konkreta förslag 

som Lijphart presenterar är väljarvänliga registrerings regler, helgröstning och att strategiskt 

hålla val i frågor som för folket är mindre viktiga samtidigt som andra nationella val.  

(Lijphart 1997: 1) 

 

De ovan nämnda studierna utgör en del av den tidigare forskning som finns tillgänglig inom 

ramen för det valda ämnet. 
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3 Teori 

3.1 Litteratur och hypoteser 

Det teoretiska ramverk studien grundar sig på utgörs av teorier som rör folkomröstningar och 

valdeltagande. 

 

Enligt opinionsmätningar är folkomröstningen i Colombia den 2 oktober 2016 är ett exempel 

på ett oväntat resultat. I denna studie undersöks valdeltagandet, vilket i sig är intressant, då 

det var så pass lågt när mycket pekade på att det skulle bli högt. Eftersom folkomröstningar 

kan vara väldigt olika tolkas detta fall utifrån de förutsättningar som råder just här. I dagens 

Colombia, ett land med en ekonomi som kontinuerligt gått uppåt de senaste åren, och där 

frihandelsavtal finns med både EU och USA, är den väpnade konflikten en ständig 

osäkerhetsfaktor som gör att landet inte utvecklas fullt ut. Ett stabilare läge i landet där 

regeringen har mer kontroll skulle kunna öka chanserna för att utländska investerare faktiskt 

satsar mer på den inhemska marknaden. Colombia är ett land rikt på naturtillgångar men trots 

detta lever en tredjedel av befolkningen i fattigdom medan en liten elit är extremt rika. 

(Andersson De Frutos 2016) 

 

Den väpnade konflikten mellan FARC-gerillan och regeringen började på 1960-talet och 

handlade till en början bland annat om fattigdom, social- och ekonomisk orättvisa samt svaga 

institutioner i samhället. Huvudsakligen har konflikten utspelat sig på landsbygden i 

geografiskt perifera delar av landet. Under 2012 inleddes på president Santos initiativ 

officiella fredssamtal i Havanna, Kuba, mellan FARC-gerillan och regeringen med målet att i 

samförstånd förhandla fram en hållbar lösning på den långvariga väpnade konflikten. 2014 

vann Santos presidentvalet för andra gången och en av Santos huvudfrågor var det fortsatta 

arbetet med fredsförhandlingarna. Santos segrade över sin motståndare Zuluaga tillhörande 

partiet Centro Democrático med runt 50% av rösterna. Zuluaga, som för övrigt tillhör samma 
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parti som landets ex-president Uribe, var öppet motståndare till fredsförhandlingarna. 

(Andersson De Frutos 2016) 

 

I folkomröstningen den 2 oktober 2016 segrade Nej-sidan med 50.21% över Ja-sidans 49.78% 

(RNEC 2016) vilket är utgör bakgrunden till studiens frågeställning: Alla vill väl ha fred, så 

varför röstade folket Nej? I följande del presenteras de hypoteser som studien ämnar pröva i 

anslutning till de teorier som ligger till grund för dessa med syftet att försöka förklara 

folkomröstningens utfall. 

 

H1: Folket röstar i linje med den kandidat de skulle ha röstat på i ett presidentval. 

 

I Van der Eijk & Franklins studie ”Elections and Voters” tar författarna upp hur människor 

generellt sätt blir mer konservativa för varje år som går och att för varje gång som en person 

får möjligheten att göra samma sak, desto högre är risken för att personen faktiskt upprepar 

samma sak igen, och ju äldre en person blir, desto mindre sannolikhet är det för personen att 

ta till sig nya idéer. Studien diskuterar även att politiker ofta lägger mycket kraft på att säkra 

de röster som redan anses vara säkra. Säkra röster omfattar de väljare som aldrig förväntas 

rösta på något annat sätt än det som de alltid gjort. Men enligt studien går denna grupp även 

med stor sannolikhet inte och röstar, vilket gör att extra fokus och resurser läggs på att få 

dessa väljare att faktiskt rösta på valdagen. (Van der Eijk & Franklin 2009: 89-90) Detta 

skulle i Colombias fall kunna innebära att folk agerar konservativt i den mening att de röstar 

Ja eller Nej i folkomröstningen utifrån att den kandidat de vanligtvis röstar på representerar 

den ena eller den andra sidan. På så vis kan röstbeteendet hos folket kopplas till personen som 

vanligtvis är representant för deras åsikter. 

 

H2: Missnöje och allmän misstro mot regeringen gör att folket inte röstar. 

 

Colombias befolkning har historiskt sett varit misstänksamma mot makthavare i landet. Den 

interna väpnade konflikten som pågått under decennier har varit en bidragande faktor som 

skapat den politiska ostabilitet som idag finns. Men även ett otillräckligt rättsligt system har 

underlättat frammarschen för paramilitära grupperingar, gerillor och drogkarteller vilket i sin 

tur har skapat ett utbrett missnöje i landet. Samtidigt har mycket korruption förekommit inom 

rättsväsendet och statsförvaltningen. Under 2006 uppmättes korruptionskostnaderna i landet 

till 2.2 miljarder dollar. Sedan 1974, då överenskommelsen om maktdelningen mellan 
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liberaler och konservativa nådde sitt slut, har varje colombiansk president därefter tagit fram 

en fredsplan för att försöka lösa landets väpnade konflikt samt presenterat förslag på politiska 

reformer i strävan efter ett modernare och mer fungerande politiskt system. Dock har landets 

kongress vid upprepade tillfällen röstat ner dessa förslag och på så vis hindrat politiska 

reformer att genomföras i praktiken. Statens misslyckande med att hantera landets största 

problem har skapat en representationskris vilket inneburit och fortsatt innebär att 

befolkningen allmänt har väldigt lågt förtroende för politiska partier och beslutsfattande organ 

i samhället. (Breuer 2008: 75-7) I projektet LAPOP (Latin American Public Opinion Project) 

visar undersökningen att folkets tillit till regeringen och landets rättsliga system är lågt. 43% 

av de tillfrågade colombianerna har förtroende för rättssystemet och 44.3% har förtroende för 

regeringen. Endast 33.7% har förtroende för valmyndigheten och 26.5% har förtroende för 

politiska partier. Högst förtroende har folk för den katolska kyrkan, 63.4% och på en 

andraplats kommer tillit för väpnade grupper på 59.2%. (García-Sánchez et al. 2014: 154) 

Tilltron för regeringen, kongressen och rättssystemet har sjunkit anmärkningsvärt mellan 

2004-2014 med mellan 10-20%. I frågan om folkets förtroende för presidenten under 2014 

svarade endast 40.2% att de hade förtroende för Santos. (García-Sánchez et al. 2014: 155) 

 

H3: I Colombia tenderar folk inte att rösta, därför röstar de inte i folkomröstningen. 

 

Även om standardgränsen för giltighet på 25% utgör en av de lägsta gränserna i den 

latinamerikanska regionen så är valdeltagande i denna omfattning inte en självklarhet i 

Colombia. Landets långdragna historia med inslag av politiskt våld har påverkat väljarna 

negativt vilket har resulterat i att valdeltagandet är något av det lägsta på kontinenten. (Breuer 

2008: 77) Till följd av förhandlingar mellan FARC-gerillan och den colombianska regeringen 

i mitten av 1980-talet skapades partiet UPP (Unión Patriótica) genom vilket det var tänkt att 

gerillan skulle få möjlighet att mobilisera sig politiskt och legalt. I valet 1986 fick UP 4.5 % 

av rösterna vilket ledde till stor optimism då inget nytt parti tidigare gjort ett så starkt första 

val. UP fick en maktposition i samhället och deras inflytande bekostades av traditionella 

partiers position vilket ogillades i den politiska kontexten. I slutet av 1986 avbröts det 

framförhandlade eldupphöret samt den överenskommelse som fanns mellan FARC-gerillan 

och regeringen. FARC-gerillan beordrade då sina politiska representanter att lämna sina 

uppdrag och infinna sig vid fronten för att fortsätta strida mot regeringen, drogkarteller och 

paramilitära styrkor. Detta var starten för folkmordet på UP-medlemmar, där tusentals 

medlemmar och sympatisörer systematiskt mördades. Offrens familjer blev hotade och fick 
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inte upprättelse eller stöd vare sig från statens institutioner, kyrkan, media eller de politiska 

partierna. Händelserna har omslutits av tystnad och många människor som upplevde denna tid 

tenderar att inte prata om det som skett. Det finns även många barn- och unga som än idag 

som inte känner till denna del av historien. (Hernández 2016: 29-37) 

 

Enligt data från Freedom House så har Colombia delvis pressfrihet. Privata mediebolag kan 

överlag skriva och rapportera fritt, men journalister är väldigt utsatta, särskilt de som arbetar 

på landsbygden. Många gånger får de ta emot hot från olika aktörer, exempelvis paramilitära 

grupper, gerillarörelser, drogkarteller eller regeringen. Under 2015 registrerades 59 dödshot 

riktade mot journalister samt två mord. Även ett flertal andra fysiska attacker genomfördes 

under 2015. Dessa siffror för attacker på journalister är de högsta sedan 2009. (Freedom 

House 2016) Denna upptrappning skulle kunna ha en inverkan på journalisters rapportering 

inför folkomröstningen om de olika sidorna skulle ha intressen av att vilja påverka den 

mediala rapporteringen genom hot. Det faktum att folk vet om att hot som dessa förekommer 

skulle kunna vara en anledning till rädsla hos befolkningen. 

 

Där medborgare är mindre politiskt kunniga är det även mindre sannolikt att de är politiskt 

aktiva. Medborgare som är mer politiskt kunniga är även mer politiskt aktiva. Så lyder 

hypotesen (Leeson 2008: 162) som innebär att där politiskt kunnande är lågt, är värdet på 

politiskt deltagande även lågt. Applicerat på fallet Colombia skulle det kunna tolkas som att 

det politiska kunnandet generellt sätt skulle kunna vara lågt eftersom folk allmänt inte röstar 

men att de få som faktiskt röstar är kunniga. Dock finns risk för att de kunnigas röster förlorar 

sitt värde när så pass få röstberättigade faktiskt deltar i valen. 
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Metod och material 

3.2 Metod 

Metoden som används för att genomföra studien är kvantitativ jämförelse där avsikten är att 

förklara utgången av folkomröstningen. 

3.3 Material 

3.3.1 MOE 

Misión de Observación Electoral (MOE) är ett projekt initierat från olika oberoende 

civilsamhällesorganisationer med huvudsakligt mål att genomföra oberoende valobservationer 

och analyser av valprocesser i Colombia. Efter ett avslutat val ser MOE över 

incidentrapporteringar samt anmälningar om oegentligheter kring valet och samlar denna 

information med syftet att förbättra kommande valprocesser. Sedan 2006 har Sverige 

ekonomiskt stått bakom MOE i deras genomförande av oberoende bevakning av lokal, 

president, parlamentsval samt folkomröstningen den 2 oktober 2016. Med fler än 11 000 

valobservatörer involverade i projektet för att stärka de demokratiska valprocesserna i landet, 

är projektet ett starkt oberoende komplement till CNE, statens institution för kontroll av 

valorganisering. (MOE 2016) 

3.3.2 LAPOP 

Latin American Public Opinion Project (LAPOP) är ledande i utveckling och analys av 

opinionsundersökningar och har funnits i över 20 år. Fokus är på medborgare och demokrati i 

Latinamerika, och i denna rapport på Colombia. Projektet har sin bas i Vanderbilt University i 
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Nashville, Tennessee och denna studie (García-Sánchez et al. 2014) är ett samarbete mellan 

Vanderbilt University och Universidad de los Andes, Bogotá. 

3.3.3 Opinionsmätningar 

De opinionsmätningar som presenteras i studien är genomförda i nära anslutning till 

folkomröstningen, här räknas inte LAPOP:s undersökning in, och är gjorda på uppdrag av 

flera stora nationella dagstidningar av företaget Datexco. Opinionsundersökningarna finns 

tillgängliga i PDF-format på den colombianska statens institution för kontroll av 

valorganisering (CNE 2016). 
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4 Analys 

I denna del analyseras studiens centrala material och en diskussion förs i relation till 

undersökningens teoretiska ramverk och hypoteser. 

4.1 Förväntat resultat 

I en samanställning av sju opinionsmätningar (CNE 2016) gjorda mellan 2 augusti och 16 

augusti 2016 med frågan: Med den information du har idag och genom det du hört fram tills 

nu gällande avtalet som behandlar den väpnade konfliktens slut, hade du idag röstat Ja, Nej 

eller avstått från att rösta i folkomröstningen? (Con lo que usted conoce o ha escuchado 

hablar hasta el momento del acuerdo para la terminación del conflicto armado ¿Usted hoy 

votaría Sí, No o se abstiene a votar en el plebiscito?), visar det genomsnittliga resultatet att 

49.7% av de tillfrågade hade röstat Ja medan 50.3% hade röstat Nej. När ytterligare tre 

opinionsmätningar presenteras, vilka görs mellan 16 augusti och 23 augusti 2016, visar 

siffrorna att 51.8% av de tillfrågade hade röstat Ja medan 48.2% hade röstat Nej. Både den 24 

och 25 augusti 2016 görs två opinionsmätningar som båda visar på en signifikativ ökning på 

Ja-sidan. Den 24 augusti 2016 uppger 34% att de hade röstat Ja medan 29.2% uppger att de 

hade röstat Nej. Följande dag uppger 39.2% att de hade röstat Ja och 27.7% att de hade röstat 

Nej. 

 

Den 31 augusti-1 september samt 6 september-8 september genomförs två opinionsmätningar 

där frågan lyder: Är din intention att rösta eller ej i folkomröstningen? (¿Tiene intención o no 

de votar en el plebiscito?). I den första opinionsmätningen svarar 55.2% Ja och 31.1% Nej. 

2.8% avstår och 10.4% uppger att de inte bestämt sig. I den andra svarar 56.7% Ja och 23.6% 

Nej. 7.2% avstår och 11.1% % uppger att de inte bestämt sig. I samma 

opinionsundersökningar ställs frågan som sedan används i folkomröstningen: Om 

folkomröstningen vore imorgon, och frågan följande: Stödjer du det slutliga avtalet för att nå 

ett slut på den väpnade konflikten samt för att skapa en stabil och varaktig fred, hade du röstat 

Ja eller Nej? (Si el plebiscito fuera mañana, A la pregunta¿Apoya usted el acuerdo final para 
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la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera, Usted 

votaría Sí o No?). I den första opinionsmätningen svarar 59.5% Ja på denna fråga och 33.2% 

Nej. 4.7% uppger att de inte bestämt sig och 2.6% svarar inte. I den andra opinionsmätningen 

svarar 64.8% Ja och 28.1% Nej. 4.1% uppger att de inte bestämt sig och 3% svarar inte. 

 

Dessa två mätningar visar även att högre andel män (61.7% och 69.5%) uppger att de hade 

röstat Ja i folkomröstningen medan andelen kvinnor som uppger att de hade röstat Ja är något 

lägre (56.6% och 58.8%). Av de kvinnor som deltar i studien uppger 35% samt 31.5% att de 

hade röstat Nej medan männen totalt sett hade röstat Nej i lägre utsträckning, 31.8% och 

25.4%. De två opinionsundersökningarna fokuserar även på samhällsklasser och delar upp 

dessa i hög, medel och låg. Av de tillfrågade som tillhör den samhällsklass som kallas hög 

svarar 54.9% och 55.5% att de hade röstat Ja, samtidigt uppger de som tillhör den 

samhällsklass vilken kallas medel att 62.1% och 61.8% hade röstat Ja medan den 

samhällsklass som kallas låg, i en av undersökningarna, uppger att de hade röstat Ja i högre 

utsträckning än de andra samhällsklasserna, 58% och 66.7%. Högst andel av personer som 

uppger att de hade röstat Nej finns i gruppen som kallas hög samhällsklass, 41.6%, medan den 

lägsta andelen finns i gruppen som kallas låg samhällsklass, 25.3%. 

 

Enligt samma opinionsmätningar som ovan nämnts har de tillfrågade i följande regioner 

uppgett att de hade röstat Ja/Nej: Sur Occidental, Ja 69.9% och 62.2%, Nej 24.6% och 28.8%. 

Bogotá, Ja 61.5% och 61.2%, Nej 29.6% och 33.5%. Norte, Ja 72.2% och 74.3%, Nej 23.4% 

och 22.8%. Oriental, Ja 44.9% och 65.7%, Nej 41.9% och 27%. Centro, Ja 48.8% och 56.5%, 

Nej 43.3% och 32.8%. 

 

Överlag visar opinionsmätningarna på ett ökande stöd för ett fredsavtal i landet. I nästa avsnitt 

presenteras LAPOP:s och därefter MOE:s observationer. De ovan nämnda 

opinionsundersökningarnas regionsuppdelning skiljer sig något från regionsuppdelningen i 

MOE:s observationer vilket bör uppmärksammas. 

4.2 LAPOP:s observationer 

I denna del kommer delar av LAPOP:s Colombia rapport från 2014 (García-Sánchez et al. 

2014) att presenteras. Specifikt kommer delar av kapitel 8 i studien användas som tar upp den 
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väpnade konflikten och fredsprocessen. Fokus i denna del av studien är på medborgares 

uppfattning om själva fredsprocessen och frågor relaterade till den. Attityder kring 

fredsprocessen undersöks samt hur folket ställer sig till att FARC möjligtvis får medverka i 

politiken. 

 

I frågan om förtroende för FARC-gerillan, gerillagruppen ELN och paramilitära grupperingar 

visar studien att förtroendet sedan 2005 sjunker signifikant. För FARC sjunker förtroendet 

runt 40%, för ELN runt 35% och för paramilitära grupperingar runt 70%. Studien, som under 

11 år gjorts årsvis, visar ett resultat där en tredjedel av de tillfrågade uppger att de har någon 

familjemedlem som drabbats av någon typ av våld i relation till den väpnade konflikten. 

Under 2013-2014 stödde över 50% av de tillfrågade colombianerna fredsprocessen medan 

runt 35% inte gjorde det. Lite över 10% var osäkra eller likgiltiga i frågan om fredsprocessen. 

I Caribe-regionen fanns det mest stöd för fredsförhandlingarna medan det i de mer centrala 

regionerna som Antioquia och Huila var minst intresserade av fredsprocessen. Enligt studien 

stämmer stödet för en fredsprocess överens regionvis med stödet Santos fick i presidentvalet 

2014. 

 

Runt en fjärdedel av de tillfrågade tror att förhandlingarna kommer att resultera i att FARC 

avmobiliseras helt och hållet. Internationellt sett så har få fall av fredsprocesser varit 

framgångsrika på kort sikt. Detta skulle kunna innebära att folkets skeptiska hållning är en 

indikator på att de förhåller sig realistiskt till tidsperspektivet i denna typ av process. 

Samtidigt kan det faktum att få medborgare faktiskt tror att fredsprocessen kan leda till en 

avmobilisering av FARC vara kopplat till gerillans långvariga historia. Många colombianer 

har endast upplevt FARC som opposition till regeringen och tidigare fredsförhandlingar är 

stämplade som ett misslyckande i Colombias historia. Med detta som bakgrund är det svårt 

för en stor del av befolkningen att se ett Colombia utan gerillans närvaro och därför är även 

en möjlig avmobilisering ett avlägset mål för vad de flesta människor i landet ser som 

realistiskt. 

 

I Caribe-regionen uppmättes under 2014 det hösta stödet för fredsprocessen och folket här var 

mest optimistiska följt av folket i huvudstadsregionen. Längs den pacifiska kusten och i de 

centrala delarna av landet var folk i allmänhet mer skeptiska till fredsprocessens framtid. I 

frågan om folket kunde tänka sig att delta i en folkomröstning gällande ett fredsavtal svarade 

66% Ja. I frågan om en kommande folkomröstning svarade lite mer än 50% att de skulle 
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röstat för ett fredsavtal medan 10% uppgav att de skulle ha röstat emot. Runt en tredjedel av 

de tillfrågade uppgav att de skulle avstå från att rösta i en folkomröstning. Resultaten visar 

tydligt att den största delen av de som är för en folkomröstning även har ambitionen att rösta 

för ett fredsavtal medan de flesta av de som är mot en folkomröstning även uppger att de hade 

avstått från att rösta i en folkomröstning. De som är emot en folkomröstning är det främst på 

grund av att de är emot förhandlingarna mellan regeringen och FARC-gerillan. Lite över 20% 

av de tillfrågade är emot en folkomröstning då de tror att regeringen har det sista ordet och 

menar att det inte skulle vara av någon betydelse att rösta. 18% stödjer inte en folkomröstning 

då de uppger att de inte förstår vad detta politiska verktyg är avsett för. 62% av de tillfrågade 

är för internationellt stöd vid ett eventuellt införande av ett fredsavtal. 

 

Studiens resultat visar att colombianer överlag stödjer en framförhandlad lösning på den 

väpnade konflikten mellan Santos administrationen och FARC. Samtidigt är optimismen låg 

när det kommer till frågan om fredsprocessens framtid. Även om all typ av förhandling 

förutsätter att alla sidor gynnas på något vis, vill colombianer generellt sett inte att FARC ska 

få några juridiska eller politiska fördelar i utbyte mot avmobilisering. En majoritet av de 

tillfrågade är emot de garantier regeringen utlovat FARC gällande politiskt deltagande. Dessa 

garantier skulle innebära att avmobiliserade gerillamedlemmar som lägger ner sina vapen eller 

erkänner brott som begåtts inom ramen för den väpnade konflikten får en särskild legal 

prövning med bättre villkor än det som är lagstadgat. De flesta colombianer tror att försoning 

uppnås genom ekonomisk ersättning till offer och dess familjer samt fängelsestraff för 

gerillamedlemmar. Den allmänna opinionen verkar inte vara sträva efter sanningen utan 

fokuserar istället på att de som begått hemska brott nu ska bli straffade för sina handlingar. 

 

Både under 2013 och 2014 var stödet för fredsförhandlingar oförändrat och detsamma gällde 

motståndet för FARC-gerillans potentiella politiska och juridiska fördelar. Under samma år 

ökade andelen colombianer som ser förlåtelse och försoning som en möjlighet. Även den 

positiva attityden till avmobiliserade gerillamedlemmar ökade från 2013-2014. Slutligen visar 

studiens resultat att de delar av landet som minst stödjer fredsprocessen är Antioquia, Eje 

Cafetero, Huila och Tolima medan Caribe-regionen visar högt stöd för fredsprocessen. 

Kontrasterna verkar ha en koppling till Santos och presidentvalet 2014 eftersom att det i 

områden med lågt stöd för fredsprocessen visat sig att Santos även haft lågt stöd i valet. 
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4.3 MOE:s observationer 

I MOE:s granskning av folkomröstningen (MOE 2016) i Colombia den 2 oktober 2016 

presenteras resultatet i kontrast till andra val i landet. Denna jämförelse ger ett bättre 

perspektiv på hur olika regioner, departement och kommuner brukar rösta i andra nationella 

val. Regionerna är följande: Andina Oriental, Bogotá (huvudstadsregionen), Pacífico-Andina 

Sur, Sur Oriente, Piedemonte, Andina Occidental, Caribe. 

 

Undersökningen visar att i fyra av de sju regioner landet är uppdelat i vinner Ja-sidan och 

även om den större andelen av colombianer som vistas utomlands inte röstar, röstar även 

majoriteten av dessa Ja. I två av de tre regioner där Nej-sidan vinner är marginalerna stora. I 

regionen Andina Oriental får Nej-sidan 56% av rösterna mot Ja-sidans 42% och skillnaden är 

nästan 450 000 röster. I regionen Andina Occidental får Nej-sidan 59% mot Ja-sidans 39%. 

Här är skillnaden över en halv miljon röster. Trots att Ja-sidan vinner i fler regioner än Nej-

sidan är vinstmarginalerna mindre, vilket gynnar Nej-sidan. Storstadsregionen har högst 

valdeltagande på 46% och här vinner Ja-sidan med en marginal på 300 000 röster. Resterande 

regioner ligger på ett valdeltagande mellan 27-42%, bortsett från colombianer som vistas 

utomlands där endast 14% deltar. 

 

I alla regioner, förutom Bogotá och de colombianer som vistas utomlands, hade 

folkomröstningen det lägsta valdeltagandet som uppmätts under 2014-2016. I region Bogotá 

röstade endast 35.9% i kongressvalet 2014 och bland colombianer som vistas utomlands 

röstade endast 8.6% i samma val. I samtliga regioner är lokala val de som har högst 

valdeltagande. I dessa val ligger siffrorna för valdeltagande på mellan 50%-65%. Under 2014-

2016 röstar i genomsnitt 59.4% av de röstberättigade i lokala val medan val till kongressen, 

presidentposten och folkomröstningen som denna studie behandlar, har ett valdeltagande på 

under 50%. Lägst valdeltagande är det i folkomröstningen där endast 37.43% röstar. 

 

Statistiken för 2015 visar att Colombia generellt sett har det högsta valdeltagandet som 

uppmätts de senaste arton åren samtidigt som folkomröstningen visar siffror på det lägsta 

valdeltagandet under samma period. De delar av landet som hade högst valdeltagande i 

folkomröstningen var de andinska regionerna och delar av regionerna Piedemonte- och Sur-

Oriente. Nej-sidan var stark särskilt i följande departement: Meta (Piedemonte), Casanare 
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(Piedemonte), Antioquia (Andina Occidental), los Santanderes (Andina Oriental, Santander 

och Norte de Santander) och Huila (Andina Oriental). 

 

De delar av landet som hade lägst andel röstande var följande: de östra delarna av region 

Caribe (påverkade av orkanen Matthew), Urabá området som omfattar delar av Caribe 

regionen, Antioquias periferi samt delar av Pacífico-Andina Sur. Även delar av Amazonas 

departementet hade lågt valdeltagande. Ja-sidan hade stort stöd i både Caribe-regionen och 

departementet Amazonas. 

 

Antalet ogiltiga röster i folkomröstningen uppgick till 170.946. Trots relativt höga siffror låg 

antalet registrerade ogiltiga röster på en låg nivå i förhållande till andra nationella val, där 

röstkorten många gånger är mer komplicerade och mindre tydliga. Enligt MOE så brukar det 

även i andra mindre komplicerade nationella val, där det precis som i folkomröstningen 

endast finns två svarsalternativ Ja, Nej eller liknande, finnas fler ogiltiga röster. Exempelvis 

så fanns det mer än 400 000 ogiltiga röster i presidentvalets andra runda under 2014 där 

röstkorten var väldigt tydliga. Mellan 2002 och 2016 har ogiltiga röster i genomsnitt legat på 

5% av det totala antalet röster medan folkomröstningen endast hade 1.32% ogiltiga röster. 

Under samma period har det endast två gånger varit färre ogiltiga röster än det var i 

folkomröstningen. 

 

I 577 kommuner segrade Ja-sidan medan Nej-sidan segrade i 544 kommuner. De kommuner 

där Ja-sidan segrade täcker territoriellt 69% av landets yta medan kommuner där Nej-sidan 

segrade täcker 31% av landets yta. De delar av landet där det uppmättes störst marginal 

mellan Ja och Nej röster är följande: längs hela den kuststräcka som gränsar mot Stilla havet 

hade Ja-sidan en tydlig vinstmarginal, samt i Amazonas departementet och Caribe-regionen 

samtidigt som Nej-sidan gick väldigt starkt i departementen Meta (främst norra) och 

Casanare, sydvästra Antioquia, södra Huila och mellan departementen los Santanderes. I totalt 

167 kommuner segrade Ja-sidan med över 70% medan Nej-sidan uppmätte samma siffror i 47 

kommuner. 

 

De fem departement där Nej-sidan var starkast är följande: Casanare (Nej-röster 69%, Ja-

röster 28%), Norte de Santander (Nej-röster 63%, Ja-röster 35%), Meta (Nej-röster 62%, Ja-

röster 36%), Antioquia (Nej-röster 61%, Ja-röster 37%) och Huila (Nej-röster 60%, Ja-röster 

38%). De fem departement där Ja-sidan var starkast är följande: Chocó (Ja-röster 77%, Nej-



 

 20 

röster 20%), Vaupés (Ja-röster 77%, Nej-röster 22%), Cauca (Ja-röster 65%, Nej-röster 31%), 

Putumayo (Ja-röster 64%, Nej-röster 34%) och Nariño (Ja-röster 63%, Nej-röster 34%). De 

fem departement som var jämnast var följande: Boyacá (Ja-röster 48.7%, Nej-röster 48.5%), 

Cesar (Ja-röster 50%, Nej-röster 48%), Vichada (Ja-röster 50%, Nej-röster 48%), Arauca (Ja-

röster 47%, Nej-röster 50%) och Valle del Cauca (Ja-röster 52%, Nej-röster 47%). 

 

I alla de departement där Nej-sidan segrat i folkomröstningen har även Centro Democráticos 

presidentkandidat, tillhörande Uribes parti, vunnit den första rundan i presidentvalet 2014. I 

de departement där Ja-sidan vunnit i folkomröstningen har även Santos, tillhörande partiet 

Unidad Nacional, vunnit i presidentvalets första runda med stöd i runt 80% av departementen. 

I resterande 20% av departementen där Ja-sidan vunnit står sedan Uribes parti som segrare. 

Uribes parti har segrat i runt 80% av de departement där Nej-sidan vunnit i presidentvalets 

andra runda vilket även Santos parti har gjort på Ja-sidan. Uribes parti får runt 20% i 

departement som röstat Ja samtidigt som Santos får 20% av de departement som röstat Nej. I 

guvernörsvalet 2015 är många olika partier representerade i områden där både Ja- och Nej-

sidan segrat. I senatsvalet 2014 vinner Uribes parti i runt 70% av alla de departement där Nej-

sidan vunnit i folkomröstningen. Santos parti vinner i runt 15% av Nej-sidans departement. I 

de departement där Ja segrat vinner Santos parti i runt 45% av departementen medan Uribes 

parti vinner i runt 20%. I valet till kammare 2014 segrar Centro Democrático endast i 

Antioquia, ett av 13 departement som röstat Nej i folkomröstningen, medan Santos här segrar 

i två departement. I departement som röstat Ja får Santos parti nästan 50% medan Uribes parti 

endast får runt 5%. 

 

Av de 577 kommuner där Ja-sidan segrat har Santos parti majoritet i 19% av dessa samtidigt 

som Uribes parti har majoritet i 1%. Av de 544 kommuner där Nej-sidan segrat har Santos 

parti majoritet i 13% medan Uribes parti har majoritet i 9% av kommunerna. 

 

MOE:s undersökning visar även att i de delar av landet där Ja-sidan segrat är risken för 

påverkan av kriminella organisationer högre, 2014-2016, än i de delar av landet där Nej-sidan 

segrat. Mellan 1996-2011 observeras det en högre närvaro av paramilitära grupperingar i de 

delar av landet där Ja-sidan segrat. Mätningar mellan 2014-2016 visar även att det finns en 

mycket högre risk för närvaro av ELN (Ejército de Liberación Nacional), den andra stora 

gerillarörelsen i landet, i de områden där Ja-sidan segrat. Detsamma uppmättes 2014-2015, 

där risken för närvaro av FARC-gerillan var störst i områden där Ja-sidan vunnit. 2015 var de 
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områden där Ja-sidan vunnit även de områden där majoriteten av alla drogodlingar fanns. 

Även olaglig gruvutvinning är överrepresenterad på platser där Ja-sidan vunnit. I MOE:s 

mätning över risker för socialt och politiskt våld under 2016 visar resultatet att risken nästan 

är lika hög i områden där Nej vunnit även om risken är en aning högre i de områden där Ja är 

i majoritet. 

 

I 66 kommuner begås brott mot pressfriheten under 2016. 35 av kommunerna röstade Ja i 

folkomröstningen och 31 röstade Nej. I 19 kommuner under samma år uppmättes hög risk för 

civila att drivas på flykt och av dessa röstade 15 kommuner Ja medan 4 röstade Nej. Mellan 

2014-2016 arbetade man med återlämnande av mark i 89 kommuner av vilka 45 hade Ja-

majoritet medan 44 hade Nej-majoritet. Mellan 2006-2015 uppmäts hög och extremt hög risk 

för korruption samt valbegränsningar i nationella och lokala val i 39 respektive 21 kommuner. 

I kommuner med Ja-majoritet är risken avsevärt högre, där det i 17 kommuner anses finnas 

extrema risker, jämfört med 4 kommuner som har Nej-majoritet. 

 

Risken för resultatändringar och avvikelser avseende blanka röster och ogiltiga röster i 

samband med nationella och lokala val mellan 2006-2015 ses som hög i 33 kommuner och 

extremt hög i 27 kommuner. I kommuner med extremt hög risk har 16 kommuner Nej-

majoritet medan 11 har Ja-majoritet. Samtidigt uppmäts hög risk i 21 kommuner med Ja-

majoritet och i 12 med Nej-majoritet. I 27 kommuner finns avmobiliseringsläger för FARC-

gerillan och 23 av dessa är kommuner med Ja-majoritet och 4 med Nej-majoritet. 

 

MOE:s undersökning visar att i 23 av 24 kommuner som är potentiella platser för 

avmobilisering har kommuner med Ja-majoritet även tidigare röstat på Santos i presidentvalet 

och de med Nej-majoritet på Zuluaga (Centro Democrático). Endast i Vista Hermosa, Meta, 

fick Ja-sidan majoritet samtidigt som Zuluaga fick flest röster i presidentvalet. 

 

MOE har registrerat 61 kommuner i 11 departement där klimatet haft påverkan på 

folkomröstningen genom kraftiga regn och översvämningar. 13.6% av de röstberättigade 

påverkades direkt av rådande väderförhållanden genom följande anledningar: att väljare 

avstod från att faktiskt rösta, att valet inte startade i tid, förflyttning av valplatser i Uribia, 

Santa Marta, Fundación, Bahía Solano och Bogotá samt att valet inte kunde genomföras i 

Uribia och Aracataca. Hårdast drabbades delar av den karibiska kusten där orkanen Matthew 

drog fram. 



 

 22 

4.4 Diskussion 

Nedan diskuteras folkomröstningens förväntade resultat, faktiska resultat samt folkets åsikter 

och agerande. Studiens hypoteser diskuteras och prövas även i denna del. 

 

H1: Folket röstar i linje med den kandidat de skulle ha röstat på i ett presidentval. 

 

Enligt opinionsmätningar (CNE 2016) har Santos sjunkit i popularitet mellan 2012-2016 och 

de tillfrågade uppger att landet försämrats. Santos är, enligt opinionsmätningarna, extremt 

impopulär. Dessa uppgifter ifrågasätter H1 eftersom att folket troligtvis inte röstar i linje med 

Santos om de inte har något förtroende för honom. Skulle folket ändå rösta i linje med Santos 

så kan det vara för att de delar uppfattning med honom om att det framförhandlade 

fredsavtalet står klart för att undertecknas. 

 

Enligt LAPOP:s undersökning verkar det finnas ett samband mellan Santos stöd i 

presidentvalet 2014 och folkomröstningen. I de områden där Santos haft stort stöd har även 

folket i högre grad röstat Ja i folkomröstningen. Samtidigt har Santos haft lågt stöd i stora 

delar av de områden som dominerats av Nej-röster. Detta bekräftar H1 och visar att många 

väljare följer samma linje som den kandidat de röstat på tidigare. 

 

Även MOE:s observationer bekräftar H1. Undersökningen belyser att Santos segrat i runt 

80% av de departement där Ja vunnit i folkomröstningen. Samtidigt har Centro Democráticos 

presidentkandidat Zuluaga vunnit den första rundan i presidentvalet 2014 i alla de 

departement där Nej-sidan segrat. Observationerna av presidentvalet 2014 bekräftar ett tydligt 

samband med folkets sätt att rösta i folkomröstningen 2016. Guvernörsvalet 2015 är ett 

undantag där många olika partier är representerade i områden där både Ja och Nej segrat. 

Alltså bekräftar inte guvernörsvalet H1. I senatsvalet vinner Uribes parti i majoriteten av de 

departement där Nej-sidan segrat. I de departement där Ja segrat får Santos parti högst stöd, 

även om det är under 50%. Senatsvalet bekräftar även H1. I valet till kammare 2014 segrar 

Uribes parti endast i ett, och Santos parti i två, av tretton departement som röstat Nej i 

folkomröstningen. I departement som röstat Ja får Santos parti runt 50% i stöd av väljarna. 

Valet till kammare 2014 både bekräftar och avfärdar H1. I en kommunuppdelning visar 

resultaten att Santos parti har majoritet i 19% av de 577 kommuner där Ja-sidan vunnit, 
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samtidigt som Uribes parti endast har majoritet i 1% av dessa kommuner. Av de 544 

kommuner där Nej-sidan segrat har Santos parti majoritet i 13% av kommunerna medan 

Uribes parti endast har det i 9%. Detta innebär att Santos parti har ett så pass högt inflytande i 

en stor del av kommunerna där Ja vunnit att H1 bekräftas. Dock bekräftar Uribes parti, med 

sin låga majoritet i kommunerna, inte H1. 

 

Genom Van der Eijk & Franklins förslag om konservativ påverkan kan man förstå och 

bekräfta H1. För varje gång en person röstat på Santos eller Uribe, eller deras parti, ökar 

enligt teorin risken för att det upprepas. Eftersom röstresultaten visar ett samband där de som 

vanligtvis röstar på Santos eller Unidad Nacional röstat Ja överlag, samtidigt som de som 

vanligtvis röstar på Uribe eller Centro Democrático röstat Nej. Detta röstbeteende är ett 

mönster som skulle kunna användas för att förutse politiska resultat i val. I de områden där 

resultatet stämmer överens med opinionsmätningar och tidigare studier skulle det vara högre 

sannolikhet att förutse ett utfall. 

 

H2: Missnöje och allmän misstro mot regeringen gör att folket inte röstar. 

 

Som ovan nämnt visar opinionsmätningar hämtade från Consejo Nacional Electoral att 

missnöjet i landet är stort och tilltron för regeringen är låg. Dessa faktorer kan troligtvis 

påverka folkets vilja att delta i val. Eftersom folket inte har tillit för regeringen skapas en 

meningslöshet i försök att påverka. Opinionsmätningarnas resultat bekräftar H2. 

 

LAPOP:s studie visar att över 50% av de tillfrågade colombianerna 2013-2014 stödde 

fredsprocessen medan runt 35% inte gjorde det. Detta skulle innebära att folket trots misstro 

mot regeringen tror på fredsavtalet, där regeringen och Santos är den drivande kraften i 

förhandlingarna. Endast en fjärdedel av de tillfrågade tror att fredsförhandlingarna kommer 

leda till att gerillan avmobiliseras helt och hållet och en orsak kan vara att tidigare 

förhandlingar misslyckats samt att FARC-gerillans historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. I 

frågan om folket kunde tänka sig att delta i en folkomröstning gällande ett fredsavtal svarade 

66% Ja. Lite mer än 50% svarade att de skulle rösta för ett fredsavtal medan 10% uppgav att 

de skulle rösta emot. Runt en tredjedel av de tillfrågade uppgav att de skulle avstå från att 

rösta i en folkomröstning. Resultaten visar tydligt att den största delen av de som är för en 

folkomröstning även har ambitionen att rösta för ett fredsavtal medan de flesta av de som är 

mot en folkomröstning även uppger att de hade avstått från att rösta i en folkomröstning. 
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Detta är en indikator på att folk är engagerade och tror på att ett fredsavtal är det bästa för 

landet samtidigt som folket har en skeptisk inställning till om det faktiskt går att genomföra i 

praktiken. De som är emot en folkomröstning uppger är de är det på grund av att de är emot 

förhandlingarna mellan regeringen och gerillan. Lite över 20% av de tillfrågade är emot en 

folkomröstning eftersom de tror att regeringen ändå har det sista ordet och menar att deras 

röst inte skulle göra någon skillnad. Denna andel av de tillfrågade bekräftar H2 medan 

resterande 80% ifrågasätter H2. Även LAPOP:s resultat ovan bekräftar H2. 

 

Resultatet från MOE:s granskning av folkomröstningen visar att valdeltagandet endast uppnår 

37.43% vilket i sig kan vara ett uttryck för missnöje. Samtidigt visar den samanställda 

statistiken för 2015 att Colombia har det högsta genomsnittliga valdeltagandet som uppmätts 

under de senaste 18 åren men där folkomröstningen står för det lägsta valdeltagandet under 

samma period. Detta kan vara ytterligare en indikator för missnöje vilket skulle bekräfta H2 

samtidigt som H2 kan ifrågasättas eftersom valdeltagandet generellt sätt ökar i landet. Antalet 

ogiltiga röster som registreras i folkomröstningen ligger på 1.32% vilket är rekordlåg nivå, 

något som skulle kunna tolkas till fördel för regeringen. Siffrorna skulle kunna betyda mindre 

korruption och ge regeringen ökat förtroende, alltså ifrågasätter siffrorna H2. I de områden 

där Ja segrat är det genomgående ett tuffare klimat med högre närvaro av paramilitära 

grupperingar, gerilla och kriminella organisationer. Två regioner där Ja gick starkt drabbades 

av rådande väderförhållande, orkanen Matthew, och 13.6% av den totala valmanskåren 

påverkades direkt. Detta innebar följande: att väljare avstod från att faktiskt rösta, att valet 

inte startade i tid, förflyttning av valplatser i Uribia, Santa Marta, Fundación, Bahía Solano 

och Bogotá samt att valet inte kunde genomföras i Uribia och Aracataca. Dessa kommuner 

tillhör Caribe-regionen och regionen Pacífico-Andina Sur där Ja-sidan var som starkast vilket 

skulle kunna innebära att det låga valdeltagandet i just dessa områden till stor del påverkats av 

orkanen Matthew. Detta är ytterligare en orsak som ifrågasätter H2. 

 

Historiskt sett har befolkningen varit misstänksam mot staten, delvis på grund av den väpnade 

konflikten som bidragit till den ostabila politiska situation som råder i dagsläget. Även ett 

bristande rättsligt system och korruption skapar misstro mot regeringen. Kongressens 

blockering av politiska reformer och statens misslyckande i att lösa landets största problem 

har gjort att medborgarna i allmänhet har väldigt lågt förtroende för politiska partier och 

beslutsfattande organ i samhället. Dessa orsaker till det låga förtroendet för regeringen kan 

ligga till grund för det låga valdeltagandet och skapa uppgivenhet hos befolkningen, men 
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måste inte nödvändigtvis göra det. Giltighetsgränsen för folkomröstningen på 13% är en 

indikator på de låga förväntningar regeringen har på valdeltagandet. Detta i sig skulle kunna 

vara ett indirekt erkännande från regeringens sida som visar att de är medvetna om sin 

impopularitet i landet och därför väljer att sätta gränsen för giltighet på en så pass låg nivå. 

 

H3: I Colombia tenderar folk inte att rösta, därför röstar de inte i folkomröstningen. 

 

I enlighet med H3 stämmer det att folk i Colombia tenderar att inte rösta i någon högre 

utsträckning men orsaken till detta fenomen kvarstår. Opinionsmätningarna (CNE 2016) visar 

att intresset allmänt är lågt i landet. 

 

I enlighet med LAPOP:s undersökning så kan tendensen att inte rösta bero på olika saker. 

Dels kan det bero på lågt förtroende för regeringen, som tidigare diskuterats i H2, dels på den 

låga optimism som finns hos befolkningen. Dessa orsaker kan bekräfta H3 samtidigt som det 

behövs fler argument för att styrka faktumet att folk inte röstar eftersom de tenderar att inte 

göra det. 

 

MOE:s granskning visar siffror som beskriver ett lågt valdeltagande, inte bara i 

folkomröstningen utan även i andra nationella val. Några direkta orsaker diskuteras inte 

närmare, men genom en tolkning av siffrorna skulle några tänkbara orsaker kunna vara 

ointresse, uppgivenhet och lågt förtroende för regeringen. 

 

Hernández (2016) beskriver hur det i Colombia systematiskt mördats personer kopplat till 

politik, vilket är en grund för rädsla att utrycka sig politiskt. Lågt valdeltagande skulle kunna 

vara ett exempel på detta. Data från Freedom House rapporterar om aktuella hot mot 

journalister och talar om en begränsad pressfrihet i landet. Detta kan skapa rädsla som i sin tur 

kan leda till att folk väljer att avstå från att rösta. 
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5 Slutsatser 

Analysdelens diskussion leder fram till att H1 bekräftas i stora drag och detta innebär att man 

skulle kunna dra en generell slutsats vilken är att folk oftast röstar i linje med den kandidat de 

röstar på i ett presidentval. Oavsett fråga tenderar folk att rösta på samma sätt. Med samma 

sätt menas att det blir personbundet, då kandidaten står i fokus istället för frågan. H2 bekräftas 

delvis och ifrågasätts delvis. Det är således svårt att avgöra om missnöje och allmän misstro 

mot regeringen är det som gör att folket inte röstar. Rädsla är svår att mäta även om det finns 

många indikatorer på att rädsla påverkar befolkningen. Rädsla skulle kunna vara en förklaring 

till en stor del av folkets aktiva val att inte rösta men utgör antagligen en av flera orsaker. H3 

bekräftas, dock svagt, men kan styrkas genom idéerna i H2. 

 

Så varför röstade folket Nej om alla vill ha fred? Resultatet visar att det finns många orsaker 

till Nej-sidans seger. Primärt verkar det som om lågt förtroende påverkat Ja-sidan så mycket 

att de valt att inte ta folkomröstningen på lika stort allvar som Nej-sidan. Opinionsmätningar 

utförda i anslutning till valet har visat sig vara väldigt felaktiga eftersom de förutsåg en tydlig 

Ja-seger. Möjligtvis har den mediala bilden som skapats genom opinionsmätningar även 

bidragit till att de som är för det fredsavtal som presenterats inte röstat i lika stor utsträckning, 

medan de som är emot kan tänkas ha ansträngt sig mer eftersom de legat efter i mätningarna. 
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