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Abstract 

I augusti 2016 skrev colombianska regeringen och FARC-gerillan under ett fredsavtal 

som skulle avsluta den längsta väpnade konflikten i modern historia. Det genomfördes 

samma år i oktober en folkomröstning i landet som skulle ratificera fredsavtalet. Inför 

folkomröstningen uppmärksammades polariseringen bland befolkningen rörande 

inställningen till det framarbetade avtalet. Huvudsakligen på grund av de stora 

rörelserna som propagerade för respektive emot ratificering av fredsavtalet mellan 

FARC och regeringen.  

 Nyhetsaktörerna Sveriges radio och Sveriges television skildrade i sin 

rapportering ja- och nej-sidan. Med utgångspunkt i rapporteringen om de två sidorna 

undersöker jag hur påträffade diskursiva strategier gestaltat dessa utifrån Teun Van 

Dijks diskursanalys.  Jesper Strömbäcks gestaltningsteori är det teoretiska perspektiv 

som appliceras, en teori med grunduppfattningen att nyheter inte är en objektiv 

återgivning av verkligheten. Studiens primärmaterial är nyhetsartiklar publicerade av 

svensk public service. Syftet är att synliggöra hur ja och nej-sidan blivit gestaltade och 

ge en ökad förståelse kring problematiken med subjektivitet vid skildring av politiska 

processer.    

        Undersökningens resultat visar att huvudsakligen gestaltas ja-sidan vara för fred 

medan nej-sidan beskrivs vara emot. Rapporteringen åstadkommer polarisering i 

majoriteten av sina nyhetsartiklar.  Dock förekommer det tillfällen när även nej-sidan 

gestaltas vara för fred i Colombia.  Detta sker genom explicita uttryck, strukturerad 

betoning samt genom representation i nyhetsartiklarna. Slutsatsen efter genomförd 

undersökning är att den dikotomi som målas upp inte överensstämmer med den 

gemensamt uttalade viljan för fred. Studien öppnar upp för vidare forskning och 

granskning av statligt finansierad media och dess gestaltning av dikotomier vid 

fredsprocesser. 

 

Nyckelord: Colombia, konflikt, fredsavtal, nyhetsrapportering, folkomröstning, 

fredsjournalistik 
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1 Inledning 

Latinamerika är på flera sätt en konflikthärd. Politisk instabilitet, militärkupper och 

narkotikahandel karakteriserar nyhetsrapporteringen om kontinenten. Colombia är ett av 

de länder som blivit världskänt för narkotika och våld, huvudsakligen på grund av den 

över 50 år långa interna väpnade konflikten1. Ideologiska motsättningar anses vara det 

som startat stridigheterna, men under åren har det funnits olika motiv bland de aktörer 

som deltagit i konflikten.2 Colombias regering har vid flera tillfällen initierat processer 

för att avsluta de utdragna striderna, åtskilliga försök till fredssamtal har påbörjats sedan 

konflikten bröt ut. Under 2012 inleddes fredsförhandlingar i Norge som fyra år senare 

avslutades på Kuba3. Förhandlingarna mellan colombianska staten och gerillagruppen 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) resulterade slutligen i ett 

fredsavtal. Den 2 oktober 2016 genomfördes en folkomröstning för att ratificera det 

framarbetade avtalet, där nej-sidan vann med knapp marginal4. Både fredsprocessen och 

fredsavtalet uppmärksammades i hela världen och Colombias politiska liv blev under 

folkomröstningen en angelägenhet för omvärlden. Skulle den konflikt som varat längst i 

modern tid få ett slut med fredliga medel?  

I nyhetsrapporteringen från svensk public services var det framförallt 

utrikeskorrespondenter stationerade i Latinamerika som stod för nyhetsförmedlingen. 

En av dessa beskrev i en artikel att det uppstått ett ”komplicerat läge efter 

folkomröstningen i Colombia5”. Hur befolkningen valde att uppfatta fredsavtalet kom 

att bli en vattendelare för det colombianska folket, vilket valresultatet manifesterade. Då 

det i Colombia existerade två sidor gällande fredsavtalet skildrades även dessa i svensk 

public service nyhetsrapportering. Sveriges radios Latinamerikakorrespondent Lotten 
                                                                                                                                               
 
1  Engström Garoun och Pettersson Therese Säkerhetspolitik (publ. 2014/09/05, uppdat, 2016/08/22) 
http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Colombia/Fordjupning/ (hämtad 2017-04-22) 
2  Engström och Therese Pettersson Säkerhetspolitik (publicerad 2014-09-05, uppdaterad, 2016-08-22) 
http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Colombia/Fordjupning/ (hämtad 2017-04-22) 
3 Engström Pettersson Säkerhetspolitik (publicerad 2014-09-05, uppdat, 2016-08-22) 
4 Landguiden Utrikespolitiska institutet Konflikten i Colombia 
https://www.ui.se/landguiden/konflikter/konflikten-i-colombia/ (hämtad 17/04/17)   
5 Lotten Collin Komplicerat läge efter folkomröstningen i Colombia Svergies radio (publ 2016/10/03) 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6532474   (hämtad 2017/04/22) 

http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Colombia/Fordjupning/
http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Colombia/Fordjupning/
https://www.ui.se/landguiden/konflikter/konflikten-i-colombia/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6532474
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Collin uttryckte i ett av sina radioinslag att det varit svårt att förhålla sig objektiv och 

neutral under denna process. I utrikeskrönikan i P1 den 30 september 2016 beskrev hon 

en intervju med en talesman från nej-sidan som urartat till en hård diskussion.  
 

         Det är inte förrän jag går därifrån som jag inser att jag inte ens  
         försökte förstå honom, vad som egentligen ligger bakom hans  
         beslut att rösta nej6   
 

Detta citat genererade funderingar kring hur de två sidorna gestaltats i rapporteringen 

från svensk public service.  Nyhetsrapporteringen utgör en central källa till kunskap om 

samtid och omvärld. Genom nyhetskonsumtion kan interaktion med omvärlden ske på 

daglig basis. Nyhetsutformningen är således ett betydande element för förståelse av 

fenomen, samhällen eller politik som vi inte är bekanta med. Ulla Carlsson skriver i sin 

bok ”Nyheterna och tredjevärlden” att antalet utrikeskorrespondenter i världen minskar 

på grund av ekonomiska skäl7. Carlsson beskriver även att Latinamerika som kontinent 

är dåligt bevakad vilket försvårar möjligheterna att på ett effektivt sätt rapportera 

därifrån8. Således blir innehållet och utformningen av de nyheter vi konsumerar om 

Latinamerika betydande för vår möjlighet att förstå dessa geografiskt avlägsna 

samhällen, inte minst vid politiska processer likt den i Colombia. Med utgångspunkt i 

att nyhetsrapportering bidrar till förståelse om världen, kommer jag i denna uppsats att 

analysera svensk public service nyhetsrapportering från folkomröstningen om 

fredsavtalet i Colombia 2016.  

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställning 

För att förstå omvärlden krävs kännedom om andra samhällskontexter än den egna. 

Nyhetsrapporteringen utgör en vital del av vår källa till information om samtiden och är 

ett enkelt sätt att interagera med omvärlden i realtid. Därför är nyhetsutformningen en 

                                                                                                                                               
 
6 Lotten Collin ”Min sämsta intervju någonsin” Sveriges Radio (publ. 30/09/16)  
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/799421?programid=4773 (hämtad 16/04/17) 
7 Carlsson, Ulla, Nyheterna och tredje världen: en översikt av det internationella nyhetsflödet, 
Studentlitteratur, Lund, 1981 s. 33 

8 Carlsson, Ulla, Nyheterna och tredje världen: en översikt av det internationella nyhetsflödet, 
Studentlitteratur, Lund, 1981 s. 34-35  
 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/799421?programid=4773


 

 3 

betydande faktor för uppfattningen om världen och förmågan att förstå den. Sålunda 

anser jag att det är av samhällsrelevans att undersöka huruvida public service förmår att 

återspegla en objektiv och nyanserad bild av folkomröstningen i Colombia.  

 Jesper Strömbäck, professor inom journalistik, menar att nyhetsförmedlingens 

spegling av politiska processer alltid är ett resultat av en subjektiv tolkning av 

verkligheten. Beroende på format och nyhetskanal finns det mer eller mindre utrymme 

för subjektiva inslag och tolkningar9. Denna studies syfte är att synliggöra på vilket sätt 

Sveriges Television och Sveriges Radio gestaltat ja respektive nej-sidan inför och efter 

folkomröstningen om fredsavtalet i Colombia 2016. Detta genom att tillämpa en kritisk 

diskursanalys för att lyfta olika uttryck för gestaltning i text. Jag ämnar lyfta den 

problematiska aspekten med subjektivitet när nyhetsrapportering skildrar en politisk 

process av detta slag. Min uppfattning är att undersökningen kan ge ökad förståelse 

kring hur svensk public service gestaltar denna typ av dikotomier vid politiska 

händelser. Genom att på nära håll kunna granska utformningen av publicerade artiklar 

kommer jag att synliggöra de huvudsakliga drag som karakteriserar Sveriges television 

och Sveriges radios nyhetsrapportering om folkomröstningen om fredsavtalet. Således 

lyder undersökningens frågeställning:   

Hur gestaltas ja respektive nej-sidan under folkomröstningen om fredsavtalet i 
Colombia i svensk public service nyhetsrapportering, med utgångspunkt i Teun van 
Dijks diskursiva strategier? 
 

1.2 Material och avgränsningar  

1.2.1 Primärmaterial 

I denna uppsats utgörs primärmaterialet av nyhetsartiklar publicerade av statligt 

finansierad media. Användning av public service som avsändare möjliggör granskning 

av publikationer från en nyhetsaktör som uttryckligen är politiskt och ekonomiskt 

oberoende. Att avsändaren är statligt finansierad media motiverar valet av 

primärmaterial, då deras publikationer är i allmänhetens tjänst. Valet att inte inkludera 
                                                                                                                                               
 
9 Strömbäck, Jesper, Makt och medier: samspelet mellan medborgarna, medierna och de politiska 
makthavarna, Studentlitteratur, Lund, 2000 s, 216.   
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dagspress eller andra medier som rapporterat om fredsavtalet i Colombia grundar sig i 

faktumet att dessa aktörer tenderar att ha en politisk inriktning som möjligen skulle 

kunna avspegla sig i deras rapportering.  

             Efter en första kartläggning av Sveriges television och Sveriges radios 

rapportering från Colombia framkom att material som uppfattades mest relevant för 

undersökningen publicerats mellan den 25 september och 9 oktober 2016.  Efter den 

första övergripande kartläggningen granskades det material som publicerats under 

angiven period och ett urval gjordes utifrån tre kriterier.  Urvalskriterierna resulterade i 

att nio artiklar från Sveriges radio och Sveriges Television blev studiens material. Då 

syftet var att undersöka gestaltning av de två sidor som fanns inför folkomröstningen 

och inte fredsprocessen som sådan, var kriterierna för artiklarna att de skulle 

manifestera ja-sidan, nej-sidan eller båda sidor i sin rapportering. Därmed blev artiklar 

som generellt behandlar fredsprocessen bortvalda. Det givna tidsintervallet och 

urvalskriterierna möjliggjorde vidare analys av public services gestaltning av de två 

sidorna.  

 De nyhetsartiklar som valdes finns publicerade på Sveriges television och 

Sveriges radios respektive hemsidor. Där påträffades också ljudfiler. Majoriteten av de 

ljudklipp som publicerats av Sveriges Latinamerikakorrespondenter finns även 

publicerade som artiklar. Jag har valt att använda enbart artiklarna som primärmaterial.  

Samma gäller SVTs hemsida där majoriteten av materialet som hittades var 

nyhetsartiklar.  Därmed är mitt primärmaterial nyhetsartiklar publicerade av Sveriges 

radio och Sveriges television. 

Vidare kunde det framtagna primärmaterialet tematiskt delas in i två grupper 

utifrån textkaraktär: informativt karaktär och analytiskt karaktär.  De artiklar som 

hänförs till gruppen informativ karaktär förmedlar huvudsakligen information utan att 

journalisten explicit gör egna slutsatser i texten. De artiklar som hänförs till gruppen 

analytisk karaktär kännetecknas av att skribenten analyserar folkomröstningen, vilket 

bidrar med subjektiva inslag i texten. Det är dessa två grupper som det återknyts till i 

avsnittet avsett för analys.  

I avsnittet avsett för begreppsdefinition kommer Utbildningsradion att nämnas 

som en av aktörerna inom svensk public service verksamhet. I studien förekommer dock 

inget material från denna kanal. Detta då det inte påträffades några nyhetsartiklar från 

denna kanal.  
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1.2.2  Begreppsdefinition  
 

I studien definierar och omfattar begreppet public service följande: public service är 

media som är statligt finansierad med den primära uppgiften att verka i allmänhetens 

tjänst10. Idag utgörs den i Sverige av Sveriges radio, Sveriges television och 

Utbildningsradion. Fundamentet i public service verksamhet är att den ska vara 

självständig och oberoende i relation till svenska staten och likaledes ekonomiska och 

politiska maktsfärer i samhället.11    

1.3 Källkritik 

Valet av primärmaterial kan kritiseras utifrån flera aspekter. Inledningsvis kan valet att 

använda public services plattformar Sveriges television och Sveriges radio som 

rikstäckande nyhetskällor kritiseras. Detta då det inte påträffats någon statistik eller 

forskning som visar att Sveriges radios och Sveriges televisions hemsidor är de som 

främst används vid nyhetskonsumtion. Däremot finner jag, i mening av paragraf 8 i 

sändningstillståndet gör materialet användbart och relevant för denna studie:  

 
Nyhetsförmedling och samhällsbevakning ska  
ha olika perspektiv, så att händelser speglas utifrån  
geografiska, sociala och andra utgångspunkter12 
 
 

        Vidare kan materialets objektivitet och neutralitet ifrågasättas. Studiens teoretiska 

ramverk bygger på övertygelsen om att journalistik inte är en spegling av verkligheten. 

                                                                                                                                               
 
10 Radiotjänst Vad är public service?   
 https://www.radiotjanst.se/sv/Avgiften/Public-service/ (hämtad 10/04/17)  
11 Radiotjänst Vad är public service?  
 https://www.radiotjanst.se/sv/Avgiften/Public-service/ (hämtad 10/04/17) 
12 Regeringsbeslut 82 2013/12/19 Sändningstillstånd 8§ nyhetsverksamhet 
http://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/3113/14011.pdf (hämtad 11/04/17);   

https://www.radiotjanst.se/sv/Avgiften/Public-service/
https://www.radiotjanst.se/sv/Avgiften/Public-service/
http://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/3113/14011.pdf
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Att därför förutsätta att svensk public services nyhetsförmedling är fullständigt neutral 

och objektiv vore olämpligt. Jag menar dock att public service uttalade ekonomiska och 

politiska oberoende gör att deras publikationer anses lämpliga för studien. 

 

1.4 Forskningsetiska bedömningar 

Studiens primärmaterial är artiklar publicerade på Sveriges Radios och Sveriges 

Televisions hemsidor. Upphovsmännen till artiklarna är journalister anställda av 

SVT eller SR. Det har under hela studien funnits etiska avvägningar för att se 

svensk public service som avsändare och inte rikta in mig på de personer som de 

facto producerat artiklarna. Därför har fokus genom studien varit att förhålla mig 

till ansvarig utgivare och inte skribent.  Detta förhållningssätt har tagit sig i 

uttryck genom att vid granskning av textmaterial se Sveriges Radio eller Sveriges 

Television som ansvarig för publikationerna. Detta då studiens syfte inte är att 

titta på specifika individers sätt att rapportera kring händelsen. Syftet är att göra 

en granskning av statligt finansierad media som aktör och inte personerna som 

verkar i dess regi.  

1.5 Bakgrund  

I detta avsnitt presenteras orsaker till det historiska händelseförloppet bakom konflikten 

i Colombia. En kort kronologisk skildring ges för att vigda kunskapen om konflikten 

och dess komplexitet. Avsnittet ska också ge god grund för att förstå orsakerna till ja- 

och nej-sidan som vuxit fram under fredsförhandlingarna.  

 

Inbördeskriget i Colombia är den längsta konflikten i modern historia. Den kan 

sägas ha startat redan 194813. Konflikten övergick stegvis från att handla om 

ideologiska motsättningar på både lokal och politisk nivå till att bli en 

                                                                                                                                               
 
13  Engström och  Pettersson Säkerhetspolitik (publ. 05/09/14, uppd,22/08/16) 
http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Colombia/Fordjupning/ (hämtad 09/04/17) 

http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Colombia/Fordjupning/
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militariserad konflikt mellan Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC) och colombianska staten. Den ideologiska konflikten mellan liberala och 

konservativa grupper i landet intensifierades systematiskt av narkotikahandel, 

paramilitär, gerillagrupper och våld. Under en redan våldsam och militariserad 

utveckling i Colombia växte sig gerillarörelsen stark.14   

Konflikten växte snabbt fram under en period som kallas La Violencia, 

”våldet”15. Spänningarna i landet kulminerade när en vänsterliberal politiker 

mördades 1948. Oroligheterna spred sig raskt över landet.  Tio år senare upphörde 

striderna och de tidigare politiska motparterna, de liberala och de konservativa, 

bildade en koalitionsregering som gick under namnet Nationella fronten. De 

skapade ett politiskt system med strukturer som konsekvent uteslöt andra partier, 

där vänsterrörelsen blev den främsta förloraren. Den politiska uteslutningen 

resulterade i uppror från vänstersympatisörer. 16  

 Under 1950-talet bildades flera självförsvarsgrupper och en av dessa expanderade 

och utvecklades till den världskända vänstergerillan FARC. Under detta decennium 

influerades flera av de nybildade självförsvarsgrupperna av extremvänstern. Trots 

militariserade påtryckningar växte FARC och gick från att verka som 

självförsvarsgrupp till en officiell gerillarörelse 1966. Då verkade rörelsen med 

målsättning att avsätta den dåvarande regeringen. 17 Under 50-talet bildades ytterligare 

en vänstergerilla, Ejército de Liberación Nacional. Under den kommunistiska 

gerillavågen grundades också paramilitära grupper. En av dessa är AUC som står 

bakom mycket av våldet som skett mot civila. AUC misstänks ha stöttats av 

Colombianska regeringen. Förutom konflikter mellan regering och gerillagrupper eller 

paramilitär har det skett flera våldsamma sammandrabbningar grupper sinsemellan.18  

 Under 70- och 80-talet växte FARC och uppfattades alltmer som ett hot mot den 

colombianska staten. Mycket av verksamheten finansierades av involvering i landets 

narkotikaverksamhet19. Parallellt med involvering i droghandeln skedde en fortgående 

utveckling av det systematiska våldet. FARC blev kända för kidnappningar av politiker 

                                                                                                                                               
 
14 Engström och Pettersson Säkerhetspolitik Colombia 2016  
15 Svenska FN-förbundet Colombia  http://www.globalis.se/Konflikter/Colombia (hämtad 09/04/17) 
16 Engström och Pettersson Säkerhetspolitik Colombia 2016  
17 Engström och Pettersson Säkerhetspolitik Colombia 2016  
18 Engström och Pettersson Säkerhetspolitik Colombia 2016  
19 Engström och Pettersson Säkerhetspolitik Colombia 2016 

http://www.globalis.se/Konflikter/Colombia


 

 8 

och rörelsens selektiva dödande av civila. Människor på den colombianska landsbygden 

har tvingats lämna sina hem efter våld, sexuella övergrepp och hot när FARC tagit 

kontroll över nya geografiska områden. Det är omkring 17 miljoner människor som 

lever i konfliktdrabbade områden.20 Ett resultat av detta är att Colombia än idag är ett av 

de länder som har flest internflyktingar i världen. Det är framförallt befolkningen på 

landsbygden som drabbats hårt eftersom det huvudsakligen är de områden som FARC 

kontrollerat21. Bristande statlig närvaro har lett till utbredd straffrihet i landet22. Det har 

varit en faktor till att många colombianer idag lever kvar som internflyktingar. Det 

totala antalet internflyktingar i Colombia ligger sedan konflikten startades på omkring 7 

000 000 människor23.  

 Situationen Colombia befinner sig i idag är inte enbart på grund av konflikten 

mellan colombianska staten och FARC. Det är också ett resultat av en lång tid av 

sociala och politiska problem.  Flera aktörer har varit inblandade så som ELN-gerillan, 

paramilitära grupper och narkotikakarteller. Statschefer i Colombia har tillämpat olika 

strategier för att bekämpa gerillarörelsen och dessa skilda tillvägagångssätt har blivit en 

politisk vattendelare.  Det är först under Juan Manuel Santos tid vid makten som det 

under fredliga förhållanden uppstått ett fredsavtal. Under Alvaro Uribes tid som 

president mellan 2002- 2010 försvagades FARC-gerillan på grund av militära insatser 

från staten24. 

           I augusti 2016 skrev FARCs ledare Rodrigo Londoño och president Juan Manuel 

Santos under det framarbetade avtalet25. Fyra år av förhandlingar resulterade i ett avtal 

som båda parter enades om. Fredsprocessen i Colombia har hyllats internationellt. Det 

visade sig dock att det inte råder gemensam uppfattning om fredsavtalet hos det 

colombianska folket.  

            Fredsavtalet är indelat i sex kapitel och omfattar bestämmelser kring bland annat 

demobilisering, återintegrering av tidigare soldater, politiskt engagemang för FARC och 
                                                                                                                                               
 
20 SIDA: avdelningen för Europa och Latinamerika Utvecklingen i Colombia ( uppd.11/04/17) 
http://www.sida.se/Svenska/Har-arbetar-vi/Latinamerika/Colombia/Utvecklingen-i-Colombia/ hämtad 
(18/04/17) 
21 SIDA Utvecklingen i Colombia 2017 
22 SIDA Utvecklingen i Colombia  2017 
23 UNHCR Forced displacement growing in Colombia despite peace agreement (publ. 10/03/17)  
 http://www.unhcr.org/news/briefing/2017/3/58c26e114/forced-displacement-growing-colombia-despite-
peace-agreement.html (hämtad 05/05/17) 
24 Engström och Pettersson Säkerhetspolitik: Colombia 2016 
25 Engström och Pettersson Säkerhetspolitik: Colombia 2016 

http://www.sida.se/Svenska/Har-arbetar-vi/Latinamerika/Colombia/Utvecklingen-i-Colombia/
http://www.unhcr.org/news/briefing/2017/3/58c26e114/forced-displacement-growing-colombia-despite-peace-agreement.html
http://www.unhcr.org/news/briefing/2017/3/58c26e114/forced-displacement-growing-colombia-despite-peace-agreement.html
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ersättning till offer i konflikten. I avtalet står att FARC tillåts ombilda sig till ett 

politiskt parti och garanteras platser i senaten och representanthuset.26. Avtalet delger 

föreskrifter om återintegrering av soldater information om olika sociala program de ska 

delta i men också den ekonomiska ersättning soldater har rätt vid konflikten slut27. Det 

finns även bestämmelser gällande inrättande av sanningskommissioner för att ge offren 

i konflikten upprättelse. I denna del ges även uppgifter om att amnesti mot soldater är 

tillåtet28. I samma kapitel avhandlas även att allvarliga brott så som brott mot 

mänskligheten, utomrättsliga avrättningar, sexuellt våld, tvångsförflyttning är exempel 

på handlingar som ej kommer att benådas med amnesti eller liknande förmåner.29 Ovan 

presenterade överenskommelser är centrala vid granskning av de två sidorna som fanns 

inför och under folkomröstningen 2016.  

 
 
 

 
 

                                                                                                                                               
 
26 ”Acuerdo final para la terminación del conflicto y la contrucción de una paz estable y duradera” 24/ 
08/16 Capitulo 2,  3.2.1.2 Representación Politíca, Congreso de la República  
(Hämtad 11/05/17 http://colombiapeace.org/2016/11/ ) 
27 ”Acuerdo fina para la terminación del conflictio y la construccíon de una pas estable y duradera” 
24/08/16 Capitulo 3, 3.2.2.7 Garantías para un reincorporacíon económia y social sostenible  
(Hämtad 11/05/17 http://colombiapeace.org/2016/11/ ) 
28 ”Acuerdo final para la terminación del conflicto y la contrucción de una paz estable y duradera” 24/ 
08/16 Jurisdicción especial para la paz, Contenidos, Alcances Y Límites de la concesion de amnistías e 
indultos aso como de otros tratemientos especiales  40  Hämtad 11/05/17 
http://colombiapeace.org/2016/11/ ) 
 

http://colombiapeace.org/2016/11/
http://colombiapeace.org/2016/11/
http://colombiapeace.org/2016/11/
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2 Teori och metod 

2.1 Teori 

Ett centralt element i studien är journalistikens gestaltning av verkligheten. Vid 

granskning av publikationer från aktörer med statlig finansiering, menar jag att det finns 

anledning att välja ett kritiskt perspektiv vid analys av dess nyhetsförmedling.  Jesper 

Strömbäck, professor i journalistik, beskriver i gestaltningsteorin att det inte är möjligt 

att skildra verkligheten objektivt och i sin helhet. Strömbäck hävdar att den verklighet 

som beskrivs vid nyhetsförmedling alltid är komprimerad eller ompaketerad för att 

passa avsändarens format.30 I mening av detta genomförs en diskursanalys där Jesper 

Strömbäcks gestaltningsteori används som det teoretiska ramverket för studien.  

 Strömbäck menar att gestaltningsteorin kan figurera i tre olika former. Dessa 

former kan beskrivas som olika sätt att se funktionen av gestaltning i text. En av de tre 

skepnaderna för gestaltning är utgångspunkt i uppsatsens teoretiska hållning. Denna är 

att mediers gestaltning i nyheter påverkar människans uppfattning om verkligheten.31  

         Gestaltningsteorin, som även kallas framing är uppbyggd av det teoretiska 

antagandet att gestaltning av händelser bygger på personliga observationer. Detta 

innebär att journalister besitter beskrivningsmakt32. Begreppet beskrivningsmakt, 

förklarar Strömbäck, kan definieras som makten att rama in och beskriva ett problem.33 

Journalisten har en föreställning om att företeelse A och B inte är i harmoni och en 

uppfattning om vad som är problemet i relationen mellan de två fenomen_. Således 

tillskrivs journalisten privilegiet att i nyhetsförmedling tolka och förmedla disharmoni 

mellan två företeelser.34 Hur en händelse gestaltas avgör dessutom vilka aspekter som 

                                                                                                                                               
 
30 Strömbäck, Jesper Makt och medier: samspelet mellan medborgarna, medierna och de politiska 
makthavarna, Studentlitteratur, Lund, 2000 s. 216  
31 Strömbäck, Jesper, Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation, 1. Uppl. 
SNS förlag, Stockholm, 2009 s. 199 
32 Strömbäck, 2000, s. 17 
 
34 Strömbäck 2000 s. 215-216  
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får fokus och vilka som utesluts.35 Vilket påverkar mottagarens uppfattning om 

företeelse A och B.  

            Denna form av inramning sker när nyheter förmedlas i allmänhet och i synnerhet 

vid politiska processer. Gestaltning handlar om att välja vilka faktorer som ska 

inkluderas och exkluderas i nyhetsförmedlingen. Gestaltningen förekommer både 

medvetet och omedvetet.36Emellertid konstituerar gestaltningen en betydande faktor för 

mottagarens uppfattning om verkligheten. Strömbäck menar att journalister och 

nyhetsförmedlare tillskrivs beskrivningsmakt eftersom det finns en förväntan på dem att 

producera sanningar.37  Den uppfattning människan har om verkligheten bygger, enligt 

Strömbäck, inte på verkligheten som sådan utan på nyheternas rekonstruerade bild av 

den.38 Teorin har således en kritisk syn på journalistik och nyheter som en spegling av 

en reell verklighet.  

Journalistikens makt härrör från den sanningsregim den 
      upprättat. Just genom att den förväntas producera sanningar  

 tror vi inte att den har med maktutövning att göra, men det är  
   sanningsanspråket som ger den makt och effekt i samhället39. 
 
 

Strömbäck beskriver sålunda att verkligheten är obegränsad men att mediernas format 

är begränsat och inte bör klassas som faktiska sanningar. Detta då en gestaltning av en 

disharmoni mellan A och B är en återspegling av journalistens uppfattning av 

situationen.40  Det är huvudsakligen Strömbäcks resonemang om journalisters makt att 

gestalta och beskriva problem som motiverat valet av teoretiskt ramverk. Detta då 

undersökningens syftet är att se hur ja- respektive nej-sidan blivit gestaltade av svensk 

public service.  

2.2 Metod 

Undersökningen analyserar nyhetsartiklar med Jesper Strömbäcks gestaltningsteori som 

teoretiskt ramverk.  Där av ansågs det lämpligt att välja en vetenskaplig metod som 
                                                                                                                                               
 
35 Nord, Lars och Strömbäck Jesper Medierna och demokratin Studentlitteratur Lund 2012 s.163  
36 Strömbäck, 2000 s. 217  
37 Strömbäck 2000 s. 119  
38 Strömbäck 2000 s. 120  
39 Strömbäck 2000 s. 119  
40 Strömbäck 2000 s. 215-216  
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angriper textmaterial med en kritisk infallsvinkel. Gestaltning kan ta sig i uttryck med 

varierad tydlighet och för att kunna fånga upp både explicita och subtila uttryck för 

gestaltning valdes en metodologisk modell som fångar ett brett spektra.  

        Den vetenskapliga metod som tillämpas är Teun van Dijks modell för kritisk 

diskursanalys. Modellen har utvecklats för att genom inramning av diskursivt ramverk 

och diskursiva strategier i text kunna synliggöra hur maktstrukturer upprätthålls och 

reproducerar bristande jämlikhet mellan grupper. Detta sker genom en analys som 

beaktar övergripande kontextuella förhållanden och språkbruk samt dessa komponenters 

samspel.41  

 Analysens metodologiska tillvägagångssätt är indelat i två huvudsteg. Den första 

delen avhandlar identifiering av det diskursiva ramverket och den andra identifierar 

diskursiva strategier.  Den första analysdelen skapar en översikt över de diskurser som 

finns kring analysobjektet. Detta sker genom identifiering av fyra faktorer: kontext, 

genre, deltagarnas positioner och kommunikativa regler. Att rama in det diskursiva 

ramverket utförs genom att studera och lyfta omständigheter som kan inverka på sättet 

att tala och skriva.42 Ovan nämnda egenskaper skall identifieras för att i enlighet med 

van Dijks metodologiska verktyg rama in det diskursiva ramverket. En sammantagen 

presentation av de egenskaperna redovisas i avsnittet avsett för analys.  

        Vidare innefattar van Dijks diskursanalys andra avhandlande del granskning av 

text där diskursiva strategier synliggörs. Denna del kommer att vara tongivande i 

analysen.  Analys av diskursiva strategier med ett gestaltningsperspektiv menar jag ger 

möjlighet att lyfta vilka drag som karakteriserar nyhetsförmedlingen.  I kraft av 

undersökningens teoretiska ramverk kommer det bli möjligt att med van Dijks 

diskursiva strategier utsäga vilka faktorer som varit avgörande för att gestaltningens 

utformning. 

 Det finns sex olika strategier och av dessa är fyra av relevans för denna studie.  

Strategin rethorical figures, tar sig i uttryck genom över- och underdrifter, förstoring 

eller förnekande som kan skapa polarisering i textens innehåll.  Lexical style är en 

strategi som tittar på användning av värdeladdade ord och generella ordval och hur 

dessa implicerar negativ eller positiv värdering. På så vis kan det synliggöras hur de 

                                                                                                                                               
 
41 van Dijk, Teun, 1993, ”principles of critical discourse analysis”, Discourse and society, vol. 4 nr 2 s. 
252  
42 van Dijk, 1993 s. 271-272  
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används för att stärka eller förminska information.43  Structural emphasis inbegriper 

konstruktion och disponering av text. Exempelvis hur rubriker och passager i 

textmaterialet reproducerar negativ eller positiv värdering av handlingar.  Quoting 

credible wtinesses, sources or experts är en strategi som ämnar användas för att styrka 

en åsikt eller påstående genom att citera eller hänvisa till trovärdiga vittnen, källor eller 

person med expertis inom området.44 Vad gäller den just nämnda kategorin har jag i 

denna studie valt att låta den omfatta citat från civilbefolkning som intervjuats. De 

strategier som blivit bortvald är story telling och argumentation detta gjordes då 

förstnämnda inte ansågs möjlig att applicera på texter av denna karaktär och sistnämnda 

ej var identifierbar vid analys.  

 Metodens båda huvuddelar kommer att användas då de två delarna krävs för 

övergripande förståelse och ingående granskning. Detta för att kännedom om diskursivt 

ramverk och diskursiva strategier är nödvändigt för att nå studiens syfte. Den 

tongivande delen i studien kommer dock att vara de diskursiva strategierna. Detta 

eftersom identifiering av diskursiva strategier är betydande för åskådliggörande av 

gestaltning.  

 I studien finns det flertalet kritiska aspekter som bör tas i beaktning i 

undersökningen. Initialt är det valet av metod och teori som öppnar för kritik. 

Strömbäcks gestaltningsteori och van Dijks diskursanalys är i flera avseenden lika och 

det kan uppfattas att den teoretiska hållningen inte skiljer sig från det metodologiska 

tillvägagångssättet. Däremot menar jag att det finns väsentliga delar i Dijks metod som 

kompletterar Strömbäcks teori. Van Dijks modell för kritisk diskursanalys fångar upp 

subtila uttryck av gestaltning som inte omfattas av Strömbäcks teori. Detta motiverar att 

använda denna kombination av teoretiskt ramverk och vetenskaplig metod. 

 

  

                                                                                                                                               
 
43 van Dijk, 1993 s. 264 
44 van Dijk, 1993 s. 264-265  
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3 Litteraturöversikt och tidigare 
forskning 

I detta avsnitt sker en redogörelse av relevant tidigare litteratur och forskning med 

fokus på journalistik från konflikt eller post-konfliktområden. I litteraturen som 

presenteras är huvudsakligen teorier gällande fenomenet fredsjournalistik som står 

i fokus. Dessa behandlar rapportering och gestaltning av aktörer vid konflikter. 

Det ansågs relevant att se på denna litteratur då resonemang kring gestaltning av 

aktörer även går att applicera på gestaltning av dikotomier likt den som uppstått i 

Colombia kring fredsavtalet.  

 
 

3. 1 Jake Lynch, Annabel McGoldrick och Johan Galtung 
 
I litteraturen om fredsjournalistik finns det tre framstående personer vars litteratur och 

teorier är närbesläktade med varandra. Dessa är Jake Lynch, Annabel McGoldrick och 

Johan Glatung.  Lynch och McGoldrick har i sin litteratur etablerat en teori om att 

nyhetsrapportering från konflikt- och postkonfliktområden kan utformas på ett sådant 

sätt att det förespråkar fred.  I verket Peace journalism redovisas en framarbetad metod 

med faktorer som skribenter vid rapportering från konfliktområden bör ta i beaktning i 

sin produktion av text och nyhetsförmedling.45 

 Lynch och McGoldricks grundläggande element om fredsjournalistik är att 

nyhetsförmedling kan utformas på ett sätt som gagnar fred46. De hävdar att val av 

faktorer som inkluderas i rapporteringen om en konflikt är avgörande för mottagarens 

förståelse. Att välja bort centrala aspekter som rör en konflikt eller politisk process för 

att göra en händelse begriplig ger inte mottagaren underlaget för djupare förståelse47. 

Lynch och McGoldrick uttrycker att journalister i sin nyhetsförmedling bör avstå från 

                                                                                                                                               
 
45 Lynch, Jake & McGoldrick, Annabel, Peace journalism, Hawthorn, Stroud, 2005 s. 41 
46 Lynch och McGoldrick 2005 s. 39  
47 Lynch och McGoldrick 2005 s. 34 
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att försöka skapa eller förstärka gestaltningen av dikotomier, där en part är god och en 

är ond. Detta kan exempelvis tillämpas genom att inte enbart skildra de punkter där 

parterna skiljer sig åt, utan även vad de har gemensamt och att fokusera på att lyfta alla 

aktörer inom en konflikt.48 

         I sin litteratur om fredsjournalistik är Lynch och McGoldrick tydliga med att 

denna typ av strategi vid nyhetsförmedling inte är till för att förmildra eller förminska 

en konflikt. De hävdar att nyhetsutformning av detta slag istället ger nyans till en ofta 

komplex bakgrund49.  I ljuset av Jake Lynch och Annabel McGoldricks litterära verk 

Peace journalism ser jag att det finns fundamentala delar i deras resonemang som är av 

betydelse för denna studie.  Huvudsakligen på grund av deras strategi att vid 

nyhetsrapportering från konflikt- och postkonfliktområden väva in faktorer som kan 

leda till en ökad kontextuell förståelse.  

 Johan Galtung, professor inom fredsforskning, hävdar i sitt verk Peace 

Journalism as an Ethical Challenge att det finns två typer av journalistik. 

Krigsjournalistik och fredsjournalistik. Den initiala idén med att benämna något som 

fredsjournalistik, är enligt Galtung, på grund av dess möjlighet att förespråka fred, en 

tanke han delar med Lynch och McGoldrick. Ramverket för fredsjournalistik är 

nödvändigt för att bryta den pågående reproduceringen av krigsjournalistik från 

nyhetsaktörer. Det är således ämnat för att journalister ska kunna frångå sedvanliga 

strategier vid rapportering om konflikter.50 

         Det som karakteriserar fredsjournalistik är att den omfattar faktorer som i vanliga 

fall inte tas med i nyhetsrapportering. Galtung menar att dagens krigsjournalistik i för 

stor utsträckning är inriktad på att beskriva en pågående konflikt och inte belysa 

grundläggande omständigheter kring konflikten.51 Att väva in information om 

exempelvis kultur och historia möjliggör en kontextuell förståelse för mottagaren. 

Likaledes vill Galtung att skribenter skildrar konfliktens alla parter istället för att peka 

ut offer och förövare.52 Genom att lyfta dessa aspekter och ge konfliktens komponenter 

lika stort utrymme erbjuds mottagaren en mångfasetterad spegling av verkligheten. En 
                                                                                                                                               
 
48 Lynch och McGoldrick 2005 s. 41 
49 Lynch och McGoldrick 2005 s. 23 
50 Galtung, Johan 2007 Peace Journalism as an Ethical Challenge. Journal of International and Peace 
Studies, s.7  
51 Galtung 2007 s. 6 
52 Galtung 2007 s. 6-8  
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skildring som försöker återge den komplexitet som en konflikt ofta inbegriper53. Likt 

Lynch och McGoldrick påträffas liknande resonemang hos Galtung om hur sedvanliga 

mönster inom journalistik från konfliktområden måste brytas och istället innefatta fler 

komponenter för att kunna främja fred och fredsprocesser. Det går att ställa sig kritisk 

till huruvida fredsjournalistik kan främja eller gagna fred, framförallt när det gäller 

utrikesrapportering.  Denna forskning är av relevans för denna studie sett ur en annan 

aspekt. Detta då Lynch, McGoldrick och Glatung i sin teori förespråkar ökad 

inkludering av kontextuella omständigheter, vilket är en vital del för en nyanserad 

gestaltning i nyhetsförmedling.  

3.2 Ibrahim Seaga Shaw 

Ibrahim Seaga Shaw, skriver om en typ av journalistik som han namnger Human rights 

journalism. Det liknar i flera avseenden det som Galtung, Lynch och McGoldrick 

beskriver när de förklarar fenomenet fredsjournalistik. Shaw förklarar att Human rights 

journalism utgår från premissen att journalistik som är baserad på mänskliga rättigheter 

kan bidra till ökad demokrati och förverkligandet av de mänskliga rättigheterna.54 I sitt 

verk ”Human rights journalism: advances in reporting distance humanitarian 

interventions” resonerar Shaw att fokus inte nödvändigtvis bör kretsa kring huruvida 

journalister genom sin rapportering formar människors kunskap om världen, då han 

menar att detta är ett vedertaget faktum. Han förklarar att fokus istället bör vara på i 

vilken utsträckning journalistiken förmår att göra detta och hur de lever upp till dessa 

förväntningar55. Han menar att massmedias nyhetsförmedling ofta misslyckas med 

denna uppgift i rapporteringen om konflikter.56 Nyhetsaktörer ska därför granskas 

utifrån deras utformning av nyheter, där gestaltning onekligen utgör fundamentet.  I 

mening av detta blir Ibrahim Seaga Shaws litteratur relevant för denna undersökning. 

Detta då den behandlar nyhetsaktörers ansvar vid nyhetsförmedling i kraft av dess 

potentiella påverkan av människors uppfattning om världen. Ytterligare en aspekt som 

                                                                                                                                               
 
53 Galtung 2007 s. 8-9 
54 Shaw, Ibrahim Seaga, Human rights journalism: advances in reporting distant humanitarian 
interventions, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2012 s. 39  
55 Shaw 2012 s. 36-  
56  Shaw 2012 s. 37 
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gör Shaws verk relevant är synen på nyhetsförmedling som en självklar källa till 

kunskap om världen.  

3.1.4 Hector Barajas 

Hector Barajas för i sin artikel ”Peace journalism- a panacea for post-conflict 

Colombia?” ett resonemang kring fredsjournalistikens roll i postkonfliktens Colombia.  

Barajas skriver om hur Colombianska staten övertygat nationell media att använda sig 

av fredsjournalistik vid rapportering om fredsprocessen.  Detta för att bidra till en 

positiv uppfattning om fredsprocessen och fredsavtalet.57 Idén att medvetet skildra en 

politisk process på ett positivt vinklat sätt är Barajas kritisk till58. Däremot förespråkar 

han journalistik som erbjuder en mer nyanserad bild av politiska processer i sin 

nyhetsförmedling. Barajas resonerar att det inte exklusivt bör tillämpas inom 

fredsjournalistiken utan i journalistik i alla former, då det finns en generell avsaknad av 

detta i dagens nyhetsförmedling 59. Det är främst artikelns diskussion kring 

mångfacetterad journalistik som appellerar till denna undersökning. Barajas 

argumentation kring nyhetsutformning är lik både Galtung, Lynch och McGoldrick 

litteratur trots att han inte nödvändigtvis är positiv till fredsjournalistik som fenomen.  

  

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                               
 
57 Barajas, Hector 2016 Peace Journalism – A Panacea for post-conflict Colombia?Panorama 10(18) s. 
122 
58 Barajas, 2016 s.131-132 
59 Barajas 2016 s. 121 
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4 Analys av diskursiva strategier  

 
I detta avsnitt delas analysen in i två episodiska grupper. Denna indelning gjordes för att 

sortera in nyhetsartiklarna i kategorierna “publikationer före presenterat valresultat ” 

och “publikationer efter presenterat valresultat”. På så vis är det möjligt att se 

eventuella skillnader i gestaltning före och efter att valresultatet presenterats.  

          Inledningsvis presenteras det diskursiva ramverket hos artiklarna samt en 

översiktlig redogörelse av innehållet i respektive textobjekt. Efterföljande analysdel 

behandlar förekomst av diskursiva strategier. Varje artikel analyseras separat, vilket kan 

påvisa förekomst av flera strategier i en artikel. Diskursiva strategier identifieras och i 

avsnittet avsett för analys presenteras de strategier som gestaltat ja respektive nej-sidan.  

4.1 Publikationer före presenterat valresultat  

Fyra artiklar publicerades i svensk public service kanaler före offentliggörandet av 

valresultatet. Två publicerade innan folkomröstningen och två gavs ut dagen då 

folkomröstningen genomfördes. Den gemensamma kontexten för Sveriges Television 

och Sveriges Radios rapportering är att de skildrar situationen i Colombia innan 

valresultatet publicerats från folkomröstningen om fredsavtalet. En historisk händelse i 

ett land som haft en intern konflikt som pågått i över femtio år. Regeringen som 

framarbetat detta avtal är ledd av Juan Manuel Santos. En man som initierat fredssamtal 

med gerillarörelsen FARC efter att tidigare presidenten Alvaro Uribés militära insatser 

mot FARC 60.  

          Texternas format är nyhetsartiklar publicerade i regi av statligt finansierad media 

i Sverige. Att avsändaren är svensk public service påverkar kommunikativa regler i 

textmaterialet, detta då det existerar strikta riktlinjer som journalister har att förhålla sig 

                                                                                                                                               
 
 60 Landguiden Konflikten i Colombia  
 https://www.ui.se/landguiden/konflikter/konflikten-i-colombia/ (hämtad 12/04/17)  

https://www.ui.se/landguiden/konflikter/konflikten-i-colombia/
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till. Exempelvis rör dessa riktlinjer politiskt ställningstagande och subjektiva inslag. Det 

finns även riktlinjer som är till för att sålla ut irrelevanta och ej sanna uppgifter i 

nyhetsförmedlingen. Detta då det inom public service genomförs grundliga 

granskningsprocesser innan nyheter förmedlas, främst på grund av att Sveriges 

television eller Sveriges radio står som ansvarig utgivare61.  Ytterligare faktorer som 

inverkar på texternas utformning är dess genre. Textmaterialet är av formatet 

nyhetsartiklar och de är primärt av informativ karaktär. Formatet innebär även att 

artiklarna har ett tydligt avgränsat textutrymme, vilket således försvårar möjligheten att 

ge en fullskalig bild av den politiska processen. De val som journalisten gör i sin 

textproduktion blir därför betydande för mottagarens uppfattning om situationen i 

Colombia. Nyhetsaktörernas arbete påverkas också av de korta tidsramar som generellt 

gäller när nyheter likt dessa ska förmedlas.  

 I nyhetsartiklarna förekommer representation från politiskt aktiva och 

civilbefolkning. Av de som citeras eller intervjuas är det jämn fördelning av kvinnor 

och män. Det påträffas inte några skillnader gällande kön när det kommer till 

representanter från politisk elit eller civilbefolkning. Det anträffas inte heller 

utmärkande könsuppdelning gällande ja- eller nej-sidan, både kvinnor och män 

representerar dessa. Däremot framkommer det inte vid intervju med civilbefolkning 

vilken politisk tillhörighet de har, information som delges när politiskt aktiva citeras i 

texterna.  

 Den första artikeln som berör ja och nej-sidan är ”Högljudda protester mot 

gerilla-avtalet”.  Den publicerades den 26 september och rapporterar om de protester 

som ägt rum i en stad i norra Colombia. Protesterna leds av nej-sidan som vill uppmana 

det colombianska folket att underkänna fredsavtalet i stundande folkomröstning. I 

artikeln presenteras nej-sidans huvudsakliga argument. Skribenten förklarar också att 

politiska oenigheter ligger till grund för de två sidorna.62 Texten är av informativ 

karaktär.  

 Artikeln ”Avgörande folkomröstning i Colombia” publicerades hos Sveriges radio 

den 1 oktober. Artikeln är av informativ karaktär och innehållet återger huvudsakliga 
                                                                                                                                               
 
61 Sveriges Television Publiceringsregler  
 http://www.svtb2b.se/?page_id=107 (hämtad 12/04/17)  
62 Collin Lotten Högljudda protester mot gerilla avtal Sveriges radio (publ. 25/09/16)  
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3304&grupp=6402&artikel=6526204 (hämtad 
06/04/17) 

http://www.svtb2b.se/?page_id=107
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3304&grupp=6402&artikel=6526204
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argument från de två sidor som vuxit fram innan folkomröstningen. Det är delar av en 

intervju med två colombianska senatorer från nej respektive ja-sidan som artikeln 

avhandlar.63 

 Den 2 oktober presenterades två artiklar i public service regi ”Folkomröstning för 

fred i Colombia” och ”Detta står på spel när Colombia röstar om fred.  Den 

förstnämnda artikeln har en informativ karaktär och återger röster från civilbefolkningen 

och deras uppfattning om fredsavtalet. Texten tar även upp den våldsvåg som skedde 

senaste gången FARC-gerillan skulle ombilda sig till ett politiskt parti64. Den 

sistnämnda artikeln är av analytisk karaktär och resonerar kring folkomröstningens 

innebörd för fredsprocessen i Colombia. I nästa avsnitt analyseras de diskursiva 

strategier som påträffats i artiklarna.  

 

4.2 Diskursiva strategier  

4.2.1 Avgörande folkomröstning för fred i Colombia 

Vid granskning av artikeln ”Avgörande folkomröstning för fred i Colombia” anträffas 

primärt två diskursiva strategier, qouting credible witnesses och structural emphasis. 

Förstnämnda tar sig i uttryck vid en intervju med två representanter från den politiska 

eliten där dessa presenterar argumenten för sina ståndpunkter. De två personerna som 

citeras är senatorerna Fernando Araujó representant för nej-sidan och Claudia Lopez 

representant för ja-sidan. Således kan citaten från dessa två personer sittande i 

Colombias senat anses vara användning av quoting credible witnesses or experts.  

 Inledningsvis citeras Fernando Araujó som uttrycker att ”Det här avtalet leder till 

total straffrihet65”. Han fortsätter förklara att han vill se ett fredsavtal där FARC-gerillan 

straffas hårdare och där platsgarantin i senaten slopas. Efterföljande textpassage 

beskriver att före detta gerillasoldater som vid rättegång talar sanning, kommer frias 

                                                                                                                                               
 
63 Collin Lotten Avgörande folkomröstning för fred i Colombia Sveriges radio (publ. 01/10/16)  
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6531801  (hämtad 09/04/17) 
64 Collin Lotten Folkomröstning om fredsavtalet i Colombia Sveriges Radio publ. 02/10/16)  
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6532125  (hämtad 09/04/17)   
65 Collin  Avgörande folkomröstning för fred i Colombia 2016 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6531801
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6532125
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eller få lindriga straff.66  

 Resterande delar av artikeln tillägnas ja-sidans representant Claudia Lopez, där 

hon dementerar de argument som Araújo introducerat. Hon hävdar att nej-sidans 

argumentation appellerar till två socioekonomiska grupper.  Det gör hon exempelvis 

genom att uttrycka sig på följande vis:  

 
  Den colombianska överklassen bekämpar hellre vänstern med  
  vapen än vid valunorna. Och de fattiga är emot att gerillan får  
  privilegier som dom själva förnekats. Det nej-sidan har gemensamt  
  är att de i allmänhet inte drabbats så hårt av konflikten. Det är stads- 
  bor som följt kriget på TV 67 

Detta citat kan bidra med en implicit uppfattning om att de som inte drabbats av 

konflikten är emot fredsavtalet. Det återfinns i texten ytterligare ett citat som 

dementerar de argument som Araujo lagt fram. I den avslutande passagen i artikeln 

citeras Lopez på nytt ”Straffrihet är det vi levt med under 52 års krig. Freden är vår enda 

möjlighet att uppnå sanning och rättvisa68”. Detta är en demontering av Araújos 

inledande uttalande gällande straffrihet. Sålunda gestaltar Lopez genom sina citat 

skepsis mot nej-sidan. Artikelns disposition och struktur kan uppfattas som uttryck för 

structual emphasis. Detta då texten disponeras på ett sådant vis att artikeln 

huvudsakligen kritiserar nej-sidans argument. Gestaltningen av nej-sidan sker genom 

citat från båda sidor. Detta utgörs av Araujos argumentation samt Lopez beskrivning av 

de som röstar emot fredsavtalet. Gestaltningen av ja-sidan utgörs av Lopez kritiska 

uttalanden rörande nej-sidan och dess argumentation.   

4.2.2 Folkomröstning om fredsavtalet i Colombia  
Vid analys av texten ”Folkomröstning om fredsavtalet i Colombia” påträffas strategin 

qouting credible witnesses.  Artikeln lyfter röster från civilbefolkning som valt att rösta 

ja respektive nej. I artikeln citeras Manuel Cortez och Dina Gavan. Cortez som är 

textens representant för ja-sidan uttrycker ”Det är hög tid att vi slutar döda varandra och 

                                                                                                                                               
 
66 Collin Avgörande folkomröstning för fred i Colombia 2016 
 
67  Collin  Avgörande folkomröstning för fred i Colombia 2016 
68 Collin  Avgörande folkomröstning för fred i Colombia 2016 
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försöker försonas69” vilket kan vara en indikator för att fredsavtalet är vägen till fred 

och försoning. Citatet föranleds av en passage där Cortez förklarar att detta är första 

gången som han upplever det viktigt att rösta. Han beskriver att Juan Manuel Santos har 

lyckats övertyga honom.70 Vilket vagt kan implicera att folkomröstning om fredsavtalet 

även kan appellera till människor som tidigare varit regeringskritiska.  

            Artikeln fortsätter med en passage som informerar om att fredsavtalet inte 

övertygat alla. Dina Gavan anför varför hon ställer sig kritisk till avtalet. Hon förklarar 

att kritiken motiveras med att före detta gerillasoldater får ekonomiska privilegier som 

civilbefolkningen annars inte har möjlighet till. Hon är däremot inte kritisk mot att före 

detta gerillasoldater ges amnesti71. Vilket kan uppfattas som kritik mot innehållet i 

fredsavtalet men inte fredsprocessen i sig.  I denna text gestaltas nej-sidan av Gavan 

kritiska hållning mot delar av innehållet i avtalet. Ja-sidan gestaltas av Cortez som 

uttrycker viljan att avsluta konflikten genom sin röst för ratificering av fredsavtalet.   

 

4.2.3 Detta står på spel när Colombia röstar om fred 
Sveriges televisions artikel ”Detta står på spel när Colombia röstar om fred” är en 

analys av vad folkomröstningen innebär för Colombia. Artikeln inleds med en retorisk 

fråga ”Ja eller nej till fred, det är den fråga som omkring 35 miljoner väljare i Colombia 

har att ta ställning till idag72”. Således kan det uppfattas att folkomröstningens resultat 

ska konstituera Colombias vilja för fred och inte de avtalade premisserna för att avsluta 

konflikten. Detta innebär att denna formulering kan ses som en form av rethorical 

figures.  Det eftersom folkomröstningen handlade om att folket skulle rösta för eller 

emot de framförhandlade villkoren för fred mellan regeringen och FARC.  

 Likt tidigare artiklar förekommer uttryck för strategin quoting credible witnesses i 

texten. Det kan uppfattas att dispositionen av citaten som används ger en indikation om 

hur fakta som presenteras ska uppfattas. Exempelvis avhandlar en passage att före detta 

gerillasoldater inte kommer att straffas enligt den sedvanliga colombianska straffskalan, 
                                                                                                                                               
 
69 Collin Lotten Folkomröstning om fredsavtalet i Colombia Sveriges Radio (publ.02/10/16)   
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6532125  (hämtad 09/04/17)  
70 Collin Lotten  Folkomröstning om fredsavtalet i Colombia Sveriges Radio (publ.02/10/16)   
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6532125  (hämtad 09/04/17) 
71 Collin Folkomröstning om fredsavtalet i Colombia 2016 
72 Sundström Bert Detta står på spel när Colombia röstar om fred 2 Oktober Sveriges Television(publ. 
02/10/16) https://www.svt.se/nyheter/utrikes/colombia-rostar-om-fred-detta-star-pa-spel (hämtad  
05/04/16) 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6532125
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6532125
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/colombia-rostar-om-fred-detta-star-pa-spel
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utan tilldelas lindrigare straff i utbyte mot att de talar sanning.73 Efterföljande citat från 

en regeringsrepresentant lyder: 

 

  
Du kan inte förvänta dig att förhandla fram ett fredsavtal  
som innebär att din motpart så snart han skrivit under för- 
väntas acceptera att han döms till 35 års fängelse74.  
 

Ett citat som kan uppfattas insinuera att en kompromiss på denna punkt från regeringens 

sida var nödvändig. På så vis kan det uppfattas att den diskursiva strategin främjar en 

uppfattning av informationen om hur tidigare gerillasoldater kommer att straffas.   

           I avslutande passage i artikeln uttrycker skribenten sig på följande vis: 

 
   Men främst skulle en “varaktig och stabil” fred kunna  
    ge 46 miljoner colombianer chansen att kunna bygga  
    sin framtid i ett normalt land75.  

 

Detta citat föranleds av två textpassager där de djupt rotade och omfattande problem 

som Colombia har utöver konflikten med FARC-gerillan presenteras. Genom att avsluta 

med att hävda att fredsavtalet skulle ge colombianska befolkningen möjlighet att leva i 

ett normalt land kan anses gå stick i stäv mot den problematik som presenterats. Att i 

denna kontext välja begreppet normalt kan anses vara en stor underdrift gentemot de 

omfattande problem som beskrivs. Således kan det anses vara en subtil form av 

rethorical figures.  

              I denna artikel anträffas vid analys enbart gestaltning av ja-sidan genom 

regeringsrepresentanten som förklarar att avtalet innehåller nödvändiga kompromisser 

från regeringens sida.  

 

4.2.4 Högljudda protester mot gerilla-avtalet  
 Den 26 september publicerades artikeln med rubriken ”högljudda protester mot gerilla-

avtalet”. Rubriken kan anses återspegla det motstånd mot fredsavtalet som vuxit fram i 

Colombia. Det ger en indikation om att det finns ett missnöje i landet.  Artikeln skildrar 

de demonstrationer som äger rum Cartagena inför den folkomröstningen. 

                                                                                                                                               
 
73 Sundström Detta står på spel när Colombia röstar om fred 2016 
74 Sundström  Detta står på spel när Colombia röstar om fred 2016 
75 Sundström Detta står på spel när Colombia röstar om fred 2016  
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Demonstrationerna benämns som tumultartad, vilket kan anses vara ett uttryck för 

lexical style. Det förmedlas att nej-sidan vill se omförhandling av fredsavtalet då de 

upplever att det som skrivits under är för generöst mot gerillasoldaterna.76  

 Vid flera tillfällen citeras journalisten Lotten Collin. Inledningsvis beskriver hon hur 

anhängare till nej-sidan ”precis brutit sig igenom polisens avspärrningar. De försöker ta 

sig till gamla stan, där fredsavtalet ska skrivas under om några timmar77”.  I avslutande 

textpassage citeras Collin igen där hon uttrycker att ”Det är väldigt mycket 

partipolitiska konflikter som ligger bakom ja respektive nej-sidan78” Ett citat som kan 

anses antyda att Colombias politiska liv varit komplext. Följaktligen är det två av van 

Dijks diskursiva strategier som används: lexical style och quoting credible witnesses or 

experts. Vid analysen påträffas således endast gestaltning av nej-sidan där deras 

agerande beskrivs som tumultartat.  

4.3 Publikationer efter presenterat valresultat  

Efter att valresultatet i folkomröstningen offentliggjorts påträffades fem artiklar från 

svensk public service som var av relevans för denna studie. Kontexten för 

rapporteringen är Colombia efter att det historiska fredsavtalet mellan regeringen och 

FARC underkänts. Ett valresultat som inte gick att förutse sett till tidigare 

opinionsundersökningar. Efter publicering av nej-sidans vinst både firades och sörjdes 

det i Colombia. 

        Texternas format och genre är nyhetsartiklar vilket inverkar på skriftligt utrymme 

att skildra det rådande politiska läget. De ofta korta tidsramar som gäller vid 

nyhetsförmedling kan också anses vara en faktor som har inverkan på 

nyhetsutformningen. Texterna är en del av svensk public service och sålunda deras 

nyhetsförmedling. Att avsändaren är statligt finansierad media, påverkar författarens 

möjlighet att i texterna återge händelser eller information med en subjektiv eller politisk 

vinkling. De riktlinjer som finns i både Sveriges Radio och Sveriges Televisions 

                                                                                                                                               
 
76 Collin  Lotten Högljudda protester mot gerilla-avtalet Sveriges Radio (publ. 26/09/16) 
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3304&grupp=6402&artikel=6526204 (hämtad 
11/04/17) 
77 Collin Högljudda protester mot gerilla-avtalet 2016 
78 Collin Högljudda protester mot gerilla-avtalet 2016  

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3304&grupp=6402&artikel=6526204
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sändningstillstånd reglerar även förekomst av irrelevanta eller ej sanna uppgifter79.  

          Representationen bland de människor som intervjuas i artiklarna är jämn både 

gällande kön, civilbefolkning och politisk elit. Av de personer som citeras i texterna är 

det både män och kvinnor som representerar civilbefolkning och politiker. Det påträffas 

i rapporteringen att vid intervju med politiskt insatta delges deras politiska tillhörighet, 

något som inte sker vid intervju av civilbefolkning.  

 Artikeln ”Colombia röstar nej till fred mellan Farc och regeringen” presenterar 

valresultat i folkomröstningen och återger uttalanden från president Juan Manuel Santos 

och FARC-ledaren Rodrigo Lodoño. Artikeln lyfter även röster från nej-sidan och 

reaktionen hos deras företrädare efter att valresultatet offentliggjorts.  Artikeln är av 

informativ karaktär.  

 Vidare publicerades också texterna ”Nej till fredsavtalet i Colombia”, och ”Två 

tredjedelar av folket struntade i att rösta i Colombia” vilka är korta intervjuer med 

civilbefolkning. Artiklarna återger fragment och citat utvalda för att måla upp 

civilbefolkningens reaktion på valresultatet.  Dessa texter är båda av informativ 

karaktär. Även artikeln ”Freden kommer att segra” är av informativ karaktär och som 

rubriken vittnar om introducerar den hur kommande fredsprocess ser ut.  I texten är det 

primärt uttalanden från colombianska regeringen, FARC och representanter från nej-

sidan som återges.  

         Den femte artikeln, ”Fredsfesten som kom av sig, Colombia in i tung val-

baksmälla” är en text med analytisk karaktär vars syfte är att diskutera 

folkomröstningens utfall i förhållande till tidigare prognoser.  Den diskuterar också 

potentiella orsaker till det låga valdeltagandet och skäl till att majoriteten av väljarna 

röstade nej. Artikelns analytiska karaktär bidrar också till att det i texten förekommer 

slutsatser baserade på journalistens uppfattning om händelsen. Vilket det också ges 

information om där artikeln publicerats.  

4.4 Diskursiva strategier  

                                                                                                                                               
 
79 Sveriges Television Publiceringsregler 
 http://www.svtb2b.se/?page_id=107 (hämtad 12/04/17)  

http://www.svtb2b.se/?page_id=107
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4.4.1 Colombia röstar nej till fred mellan regeringen och Farc 

Den 3 oktober publicerades artikeln ”Colombia röstar nej till fred mellan regeringen 

och Farc”. I texten påträffas två av van Dijks diskursiva strategier. Rubriken “röstar nej 

till fred80” kan vagt implicera att folket inte ville ha fred mellan de två parterna, vilket 

skulle kunna vara ett uttryck för rethorical figures. Däremot kan rubriken även 

uppfattas ordagrant då den beskriver valresultatet efter folkomröstningen.  

 Vidare förekommer det ytterligare inslag av Rethorical figures. I artikeln uttrycks 

det att folkomröstning i landet betraktades som formalia 81. Användningen av begreppet 

formalia i denna kontext kan upplevas initiera en övertygelse om att colombianska 

folket skulle rösta ja. Därmed återspeglas inte den utbredda rörelse som tog avstånd från 

fredsavtalet. Således kan det anses vara en enorm underdrift att benämna 

folkomröstningen som just formalia sett till den utbredda motståndsrörelsen som 

existerade.  

           I artikeln påträffas vid flera tillfällen citat från personer från både ja och nej-

sidan. Således förekommer strategin qouting credible witnesses or experts även i denna 

text.  I inledande textpassage är det sittande president Juan Manuel Santos som uttrycker 

sin fortsatta vilja att arbeta för fred. ”Men jag kommer att fortsätta sträva efter fred till 

min mandatperiods sista dag82”. Efterföljande passage behandlar FARCs ambition att 

fullfölja fredsprocessen. Information som kan anses förstärkas av ett uttalande från 

FARC-ledaren Rodrigo Lodoño ”Till de colombianer som drömmer om fred -räkna med 

oss83”. Detta uttalande som vagt kan uppfattas ge sken av att det nödvändigtvis inte är 

alla colombianer som är för fred. Vilket potentiellt skulle kunna bidra till bilden av att 

det inte enbart existerar en ja och nej-sida inför fredsavtalet utan även en dikotomi 

gällande viljan att nå fred i landet. Även om citatet enbart är ett uttalande om fortsatt 

fredsarbete från FARC, kan det i kombination med artikelns rubrik gestalta 

colombianska folket som en dikotomi. Artikelns avslutande passage informerar om hur 

nej-sidan velat se nya överläggningar om avtalet. Den före detta vicepresidenten 

Francisco uttrycker att resultatet från folkomröstningen införlivar hopp om ett bättre 
                                                                                                                                               
 
80 Grönlund Erik Colombia röstar nej till fred mellan regeringen och Farc Sveriges television publ. 03 
oktober 2016 https://www.svt.se/nyheter/utrikes/colombia-rostar-nej-till-fred-mellan-regeringen-och-farc  
(hämtad 04/04/17) 
81 Grönlund Colombia röstar nej till fred mellan regeringen och Farc 2016  
82 Grönlund Colombia röstar nej till fred mellan regeringen och Farc 2016  
83 Grönlund Colombia röstar nej till fred mellan regeringen och Farc 2016)  

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/colombia-rostar-nej-till-fred-mellan-regeringen-och-farc
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fredsavtal.84 Vilket signalerar att nej-sidan önskar ett fredsavtal med andra villkor än de 

i undertecknat avtal. Därmed gestaltas nej-sidan som om de önskar fred under andra 

förutsättningar än de avtalade. Ja-sidan gestaltas liksom i flera av de andra artiklarna att 

de är för fortsatt arbete för fred.   

4.4.2 Fredsfesten som kom av sig- Colombia in i tung val-baksmälla 

Nyhetsartikeln publicerades den tredje oktober och är en analys av situationen i 

Colombia efter att fredsavtalet blivit underkänt i folkomröstningen. Vid analys av 

artikeln anträffas van Dijks diskursiva strategi lexical style. 

  En textpassage med rubriken ”resultatet visar att Colombia är ett delat land” 

avhandlar potentiella faktorer som kan ha bidragit till att nej-sidan fått gehör hos den 

colombianska befolkningen.  Likt artikeln ”Avgörande folkomröstning för fred i 

Colombia” delges att de som drabbats av konflikten röstat för ratificering av avtalet 

medan de som in bor i konfliktdrabbade områden röstat nej. En av anledningarna till att 

rösa för nej var att visa missnöje mot sittande regering. I denna textpassade påträffas en 

beskrivning av valresultatet som “ett sätt för befolkningen att straffa den sittande 

regeringen85”. Att använda ordet straffa kan uppfattas dra fokus från omständigheter 

som bidragit till att människor valt att rösta nej. Istället kan det med denna formulering 

uppfattas att valresultatet berodde på tidigare missnöje mot regeringen. Rubriken 

efterföljs av en passage som uttrycker sittande presidents tidigare låga 

förtroendesiffror.86 Att i denna kontext benämna valresultatet som straff från folket kan 

uppfattas vara uttryck för den diskursiva strategin lexical style.     

          Uttryck för lexical style återkommer vid flera tillfällen. I artikeln beskrivs nej-

sidans främsta förespråkare, ex-presidenten Alvaro Uribé som ”söndagsnattens stora 

segerherre87” på grund av utfallet. Det förekommer även i andra passager i texten 

tillfällen valresultatet beskrivs som en triumf för Uribé.88 Det kan potentiellt implicera 

                                                                                                                                               
 
84 Grönlund  Colombia röstar nej till fred mellan regeringen och Farc 2016  
85 Feiler Tigran Fredsfesten som kom av sig - Colombia in i tung val-baksmälla Sveriges Television 
(publ. 03/10/16)https://www.svt.se/nyheter/utrikes/fredsfesten-kom-av-sig-colombia-in-i-tung-val-
baksmalla? (hämtad 05/04/17) 
86 Feiler Fredsfesten som kom av sig - Colombia in i tung val-baksmälla 2016 
87 Feiler Fredsfesten som kom av sig - Colombia in i tung val-baksmälla 2016 
 
88 Feiler Fredsfesten som kom av sig - Colombia in i tung val-baksmälla 2016 

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/fredsfesten-kom-av-sig-colombia-in-i-tung-val-baksmalla?
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/fredsfesten-kom-av-sig-colombia-in-i-tung-val-baksmalla?


 

 28 

en personlig vinst för honom mer än ett ställningstagande från folket att underkänna av 

fredsavtalet. Att gestalta före detta presidenten på detta vis kan anses ge sken av 

fredsavtalets politiska laddning. Denna gestaltning av nej-sidan i kombination med att 

ja-sidans frontfigurer, Juan Manuel Santos och FARC, beskrivs som ”söndagens stora 

förlorare89” kan anses skapar ökad gestaltning av polarisering mellan parterna.   

             Således gestaltas nej-sidan i denna artikel som att de velat straffa sittande 

regering genom att rösta nej och rörelsens främsta talesman målas upp som 

folkomröstningens segrare. Ja-sidan gestaltas i denna text som folkomröstningens stora 

förlorare.  

 

4.4.3 Två tredjedelar av folket struntade i att rösta i Colombia 
Nyhetsartikeln som publicerades den 3 oktober har rubriken” Två tredjedelar av folket 

struntade i att rösta i Colombia”. I artikeln påträffas tre diskursiva strategier: structual 

emphasis, lexical style och quoting credible witnesses or experts. Gemensamt inslag hos 

fyra av de fem nyhetsartiklar som publicerats efter folkomröstningen är att de har en 

rubrik som innefattar värdeladdade ord. Textens rubrik kan ses som en indikation om 

det colombianska folkets bristande deltagande i folkomröstningen. Valdeltagandet i 

folkomröstningen var lågt men rubrikens ordval kan uppfattas ge sken av ointresse hos 

befolkningen. Detta då begreppet struntade kan implicera ointresse eller brist på 

engagemang. Begreppet återkommer i de passager som berör valdeltagande och 

förstärker det som rubriken antyder. Således kan användning av begreppet anses vara 

uttryck för strategin lexical style.  

             Senare i artikeln återges en intervju med fyra ungdomar. Av dessa har tre inte 

röstat och användning av deras citat förstärker den uppfattning om valdeltagandet som 

rubriken förmedlar.  
-Jag kände mig sjuk, så jag lät bli. 

                     -Jag glömde bort att registrera mig. 
-Jag orkade faktiskt inte - det spelar 
ändå ingen roll90. 

 
 

Ungdomarnas motivering till det uteblivna valdeltagande går hand i hand med det som 

                                                                                                                                               
 
89 Feiler Fredsfesten som kom av sig - Colombia in i tung val-baksmälla 2016 
90 Collin Lotten Två tredjedelar av folket struntade i att rösta i Colombia Sveriges radio (publ.04/ 10/16)  
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6532976 (hämtad 04/04/17) 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6532976
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rubriken kan antas gestalta. Trots att ungdomarnas agerande inte är representativt för 

alla de som inte deltog i valet generar det ändå en bild av det colombianska folket. 

Artikelns disposition kan således anses vara ett uttryck för strategin structual emphasis. 

I artikeln delges inte heller potentiella faktorer som kan ha bidragit till att ungdomarna i 

Colombia känner att deras röst inte har något värde i omröstningen. Av de fyra 

ungdomar som blir intervjuade har en av dessa deltagit i folkomröstningen och röstat 

emot fredsavtalet.  ”Min pappa tvingade mig att rösta nej, fast jag egentligen ville rösta 

ja91” uttrycker en ung tjej.   Således påträffas också strategin quoting credible witnesses 

or experts. 

 Gestaltningen av nej-sidan sker i denna text genom intervjun med ungdomarna där 

den unga flickans citat utgör detta. Hennes beskrivning av sitt valdeltagande behöver 

inte nödvändigtvis generera en generell uppfattning om anledningen till att människor 

valde att rösta nej.  

4.4.4 Nej till fredsavtalet i Colombia 

Nyhetsartikeln publicerades den tredje oktober och återger delar av en intervju med två 

kvinnor som röstat ja i folkomröstningen. Strategin quoting credible witnesses or 

experts påträffas flera gånger i artikeln. Inledningsvis delger artikeln det utbredda 

missnöjet och sorgen i landet över att fredsavtalet inte ratificerats. Efterföljande passage 

återger en intervju med två kvinnor där en av dem uttrycker  

 
  Det är väldigt sorgligt att folk röstat nej. Det är  
  sorgligt att folk hellre fortsätter kriga än att rösta  
  för hoppet92.  
 

     Den andra kvinnan menar att: 
 

 Siffrorna är tydliga. De som drabbats allra hårdast 
  av konflikten har röstat ja till avtalet, ja till en  
  bättre framtid för sina barn, och de som inte bor i  
  krigsdrabbade områden har röstat nej93. 

 

                                                                                                                                               
 
91 Collin Två tredjedelar av folket struntade i att rösta i Colombia  2016 
 92 Collin Lotten Nej till fredsavtalet i Colombia Sveriges radio (publ.04/ 10/16) 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6532141 (hämtad 06/04/17) 
 93 Collin Nej till fredsavtalet i Colombia 2016 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6532141
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          Kvinnorna i intervjun beskriver nej-sidan som en rörelse som vill fortsätta 

konflikten och inte är ute efter fred. De antyder att grupperna inte har gemensamt mål 

utan att enbart en sida är för fred. Dessa uttalanden från de två kvinnorna som sörjer 

folkomröstningen står för en gestaltning av de som valt att rösta nej i fredsavtalet. Trots 

att det inte finns en uttalad intention hos avsändaren Sveriges Radio att framställa nej-

sidan på detta sätt, tillåts dessa uttalanden gestalta nej-sidan, när ingen annan 

beskrivning ges. På grund av artikelns disposition och uppbyggnad går det att hävda att 

också strategin structual emphasis används. Detta då den är strukturerad på ett vis som 

genomgående kritiserar nej-sidan. Ja-sidan framställs i denna artikel som en rörelse som 

verkar för fred och är kritiska till nej-sidan. Det gestaltas som en dikotomi som sträcker 

sig bortom fredsavtalet och även övergripande gäller freden i landet.  

 

 

4.4 5. Freden kommer segra  
Den tredje oktober publicerades en kort artikeln med rubriken ”freden kommer segra”. I 

texten målas bilden upp av att oberoende av vad människorna i Colombia röstat så är 

fred en gemensam slutdestination – trots valresultatet. Vid analys av textobjektet 

påträffas en av van Dijks strategier: quoting credible witnesses or experts. Artikeln 

riktar primärt in sig på att delge uttalanden från nej-sidans frontfigurer. I texten citeras 

tidigare presidenten Alvaro Uribe: “Oavsett om man röstade ja, nej eller avstår har alla 

en sak gemensamt. Vi vill alla ha fred- ingen vill ha mer våld94”. Detta uttalande 

uttrycker i explicita termer att nej-sidan vill se ett slut på konflikten. Uttalandet 

signalerar även att ingen av de tre parterna är för en fortsatt konflikt utan slutmålet är 

detsamma för alla grupper. Citatet från Alvaro Uribe kan samverka med det som 

rubriken kan uppfattas implicera. I artikeln gestaltas således både ja-sidan och nej-sidan 

som positiva till fred i Colombia. 

  

                                                                                                                                               
 
94 Holmström Patrik Freden kommer segra Sveriges radio (publ. 03/10/16) 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6532474 (hämtad 07/04/17) 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6532474
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5 Resultat och diskussion 

I detta kapitel presenteras undersökningens resultat. Efter genomförd analys har 

resultatet delats in i två grupper, gestaltning av ja-sidan och gestaltning av nej-sidan. 

Denna indelning gjordes för att åskådliggöra den gestaltning som de diskursiva 

strategierna skapat.  

5.1 Resultat  

5.1.1          Gestaltning av ja-sidan  

I nyhetsrapporteringen om folkomröstningen målas colombianska folket vid 

återkommande tillfällen upp som en dikotomi. I artiklarna framställs ja-sidan som den 

grupp av de två som primärt är för fred.  Genom diskursiva strategier tar gestaltningen 

av ja-sidan sig i uttryck genom fakta i texten och citat. Dessa strategier samverkar med 

strukturerad betoning i rubriker och informativa textpassager. 

  I nyhetsartiklarna domineras gestaltningen av citat från politisk elit och 

civilbefolkning. Sålunda förekommer strategin quoting credible witnesses or experts 

mest frekvent.   Den återkommer i rapporteringen både före och efter att valresultatet 

presenterats. Ja-sidan gestaltas även som en grupp som är kritisk emot de människor 

som valt att rösta nej. Denna gestaltning sker genom att det i flera artiklar påträffas 

uttalande om nej-sidan.  Deras kritiska uppfattning förstärks i publikationerna efter 

folkomröstningen. Dessa uttalanden återfinns i artiklarna ”Avgörande folkomröstning 

om fred i Colombia”, ”Nej till fredsavtalet i Colombia” och ”Fredsfesten som kom av 

sig- Colombia in i tung val-baksmälla”.  Denna gestaltning förstärks när situationen vid 

återkommande tillfällen beskrivs som två läger där det inte finns ett gemensamt mål 

utan att ja-sidan är de som verkar för fred.          

       Utöver de citat som gestaltar kritiken mot nej-sidan förekommer det i texterna även 

citat från ja-sidan som samverkar med fakta som presenteras. Detta sker genom att det i 

textpassager används citat från ja-sidan som kommenterar fakta som presenteras.  På 
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detta vis vill jag påstå att användningen av citat av detta slag i kombination med fakta 

antyder hur informationen som ges bör uppfattas.  

 Den dikotomi som gestaltar ja-sidan som den enda förespråkaren av fred 

förekommer främst och mest frekvent i rapporteringen efter att valresultatet 

presenterats. Även där är det huvudsakligen citat från civilbefolkning som konstituerar 

gestaltningen i texten.  

 

5.1.2                Gestaltning av nej-sidan  

Utmärkande drag i nyhetsrapporteringen är som tidigare presenterats att colombianska 

folket gestaltas som en dikotomi. Av de två sidor som fanns inför folkomröstningen 

målades nej-sidan vid flera tillfällen upp som en rörelse som inte var för fred. Detta 

skedde framförallt genom citat från representanter från ja-sidan. De beskrivs som en 

grupp som inte vill se en framtida fred i Colombia.  Exempelvis genom uttalanden som 

”Det är väldigt sorgligt att folk röstat nej. Det är sorgligt att folk hellre fortsätter kriga 

än att rösta för hoppet95”.  Denna gestaltning av nej-sidan genom citat förekommer fler 

gånger i de artiklar som publicerats efter valresultatet. Nej-sidans argument att det är 

utformningen av fredsavtalet som de är emot kommer i nyhetsförmedlingen inte fram 

genom de personer som kommer till tals. De målas genom citat av anhängare till ja-

sidan upp som en grupp som hellre väljer krig än fred. I flera citat gestaltas nej-sidans 

anhängare även som de inte berörts av konflikten.  

          Det förekommer passager och citat där nej-sidan genom representanter från 

politisk elit uttrycker att de är för fred. Detta sker exempelvis i den artikel där ex-

presidenten Alvaro Uribé uttalar att den gemensamma kampen för fred finns oavsett 

åsikt om fredsavtalet96.  Det påträffas också att nej-sidan lyfter åsikten om att de vill se 

omförhandlingar av det fredsavtal som arbetats fram. Denna gestaltning av nej-sidan 

förekommer i två av nio artiklar.  

 Genom undersökning har det framkommit att det skett negativ värdering av nej-

sidan, både explicit och i subtila former.  

                                                                                                                                               
 
 95  Collin Lotten Nej till fredsavtalet i Colombia 2016 
96 Holmström Freden kommer segra 2016  



 

 33 

5.2 Diskussion 

När uppsatsen påbörjades hade jag en förförståelse utifrån d tidigare litteratur om 

fredsjournalistik, att nyhetsförmedling kan generera en nyanserad bild av politiska 

processer. Den kan utformas på ett sätt som istället för att förenkla verkligheten försöker 

återge dess komplexitet. Min uppfattning var att svensk public service rapportering om 

folkomröstningen i Colombia genom sin skildring av folket som en dikotomi inte bidrog 

till en nyanserad bild av processen.  

 Efter genomförd studie kvarstår föreställningen om att varken Sveriges radio eller 

Sveriges television i någon större utsträckning bidragit till en mångfasetterad bild av ja 

och nej-sidan i sin nyhetsrapportering.  Detta huvudsakligen på grund av hur de två 

nyhetsaktörerna gestaltat denna uppdelning av folket.  Det är inte gestaltningen av att 

det colombianska folket var en dikotomi som jag främst finner problematiskt, detta då 

det de facto existerade en tydlig uppdelning av befolkningen.  Däremot ser jag 

anledning att uppfatta gestaltning där en sida är för och den andra emot fred som en 

förenkling av situationen. Detta i förhållande till historisk och politisk kontext i landet. 

Jag upplever att resultatet visar att gestaltningen av nej-sidan inte bidrar med förståelse 

för argumenten att rösta nej, utan istället kritiserar faktumet att människor röstade nej. 

Kritik mot nej-sidan påträffades inte i informativa textpassager. Det skedde 

huvudsakligen genom citat som kritiserade personer som röstat nej mer än argumenten 

som låg till grund för detta. Jag ser att denna typ av porträttering tar fokus från de 

fundamentala argumenten och diskussionen kring varför det colombianska folket inte 

var eniga om att detta var vägen till fred. En diskussion som potentiellt gett vidare 

förståelse för nyhetskonsumenterna och grund för att ta egen ställning i frågan.  

 I resultatet finner jag också att den kritiska tonen mot nej-sidan förstärks i 

rapporteringen efter presentationen av valresultatet. Det är möjligt att det är av relevans 

för svensk public service att rapportera om colombianska folkets missnöje över att 

fredsavtalet underkänts.  Däremot kan det utifrån litteratur om fredsjournalistik tänkas 

att rapporteringen gynnats av att lägga större vikt vid djupare förståelse kring varför nej-

sidan vann i folkomröstningen. Detta då det är av relevans att ge nyhetskonsumenten 

verktygen för att förstå varför colombianska folket valde att rösta nej till det 

framarbetade fredsavtalet när landet varit i konflikt i över femtio år.  

 Studiens teoretiska ramverk i form av Jesper Strömbäcks gestaltningsteori är 
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inriktad på journalistik och skiljer sig i flera avseenden från Galtung, Lynch och 

McGoldrick. Dock är de lika i det avseende att de tillskriver utformning av nyhetstexter 

en stor betydelse för mottagarens uppfattning. Litteraturen som rör fredjournalistik 

behandlar nyhetsutformning och vikten av att försöka undvika överdriven polarisering 

vid rapportering. Jag upplever att resultatet från min studie är relevant för det 

resonemang som både Lynch, McGoldrick och Galtung för. Efter genomförd studie 

kvarstår även uppfattningen om gestaltningens vitala del i nyhetsförmedling. Detta då 

gestaltningen av denna politiska process lett till en enorm förenkling av de två sidorna 

som existerade i Colombia innan och under folkomröstningen.  

           Vid tillämpning av van Dijks kritiska diskursanalys framkommer gestaltning av 

faktorer som inte omfattas av denna studie. Således ser jag att det hade varit möjligt att 

också lyfta andra element vid analys av nyhetstexterna. Exempelvis förekommer det vid 

flera tillfällen i artiklarna citat där anhängare till nej-sidan beskriver oron över att 

FARCs politiska inflytande ska göra Colombia till ett nytt Kuba eller Venezuela. Detta 

utan något vidare förtydligande om vad denna liknelse innebär. För att kunna analysera 

denna typ av uttryck hade det varit nödvändigt med bredare kunskap om Latinamerikas 

politiska historia. När undersökningen genomfördes påträffade även retoriska figurer 

som inte omfattades av studien. Valresultatet beskrevs exempelvis vid flera tillfällen 

som Latinamerikas brexit.  

          När analysen genomfördes ansågs det vara nödvändigt att vid några tillfällen ta 

med information ifrån nyhetsartiklarna som inte direkt gestaltar ja eller nej-sidan. Detta 

för att kunna presentera uttryck för structual emphasis eller rethorical figures. Vid 

tillämpning av metoden framkom också att de diskursiva strategierna kan uppfattas 

förstärka den fakta som presenteras. Detta då det vid flera tillfällen förekommer 

tillsammans med information.  Exempelvis används citatet ” Du kan inte förvänta dig 

att förhandla fram ett fredsavtal som innebär att din motpart så snart han skrivit under 

förväntas acceptera att han döms till 35 års fängelse97” direkt efter att det presenterats 

att gerillasoldater kommer att dömas till mycket låga straff.  Sålunda vill jag hävda att 

en del av citaten från intervjuobjekt ger en indikation om hur fakta som presenteras ska 

uppfattas.  

 Min uppfattning är att användning av citat från i detta fall, civilbefolkning eller 

                                                                                                                                               
 
97 Sundström  Detta står på spel när Colombia röstar om fred 2016 
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politisk elit i nyhetsartiklar ger mervärde till nyhetsförmedlingen. Dock finner jag att 

det i rapporteringen om folkomröstningen i Colombia blivit ofördelaktigt för 

rapporteringen, främst i artiklarna efter att valresultatet presenterats. Där jag åsyftar 

ofördelaktighet i den mening att den bidragit till att måla en dikotomi gällande fred och 

inte enbart gällande fredsavtalet. En gestaltning som främst bygger på de citat som 

använts i artiklarna.  

 Det bör tas i beaktning att trots undersökningens resultat finns det anledning att 

ifrågasätta vilken grad av medvetenhet det funnits hos avsändaren att gestalta ja- och 

nej-sidan på detta vis. Detta då gestaltning sker både omedvetet och medvetet. Det vore 

sålunda fel att påstå att det funnits en avsikt hos Sveriges Radio eller Sveriges television 

att gestalta sidorna på detta vis. Detta då det är först vid analys av ett urval artiklar som 

detta resultat framkommit. Det förringar dock inte det undersökningens resultat visar.   

        Trots att det finns anledning att kritisera nyhetsrapporteringen vill jag påstå att 

svårigheten att göra en rättvis rapportering kan vara ett resultat av en redan bristfällig 

nyhetstäckning av Colombia. Det är svårt att på begränsat utrymme återge en social och 

politisk kontext som förutom vid händelser likt denna ges lite utrymme i svensk 

utrikesrapportering. Således är resultatet från Colombia ett exempel som statuerar hur 

rapporteringen kan se ut från den Latinamerikanska kontinenten. Det är således också 

en svår uppgift att överväga vad som ska vara mest tongivande i rapporteringen. Att 

händelsen gestaltas på ett sådant vis att den blir begriplig för en nyhetskonsument utan 

större förkunskaper om situationen i Colombia eller att fokus ligger på att ge underlag 

för nyhetskonsumenten att själv ta ställning. Funderingar uppstår om dessa två element 

går att kombinera i rapportering från geografiska områden likt Colombia.   

Efter genomförande av studien ser jag att det finns flera delar att ställa sig 

kritisk till. Primärt är det att texternas genre inte var optimala för den valda metoden. 

Detta främst på grund av att flera av nyhetsartiklarna var mycket korta och utformade 

på sådant vis att det var svårt att finna uttryck för van Dijks strategier. Jag uppfattar 

efter genomförd undersökning att mitt primärmaterial kan anses vara lämpligare för 

annat metodologiskt tillvägagångssätt, exempelvis innehållsanalys.   

Kritik kan även riktas mot valet av en kritisk diskursanalys som metodologiskt 

tillvägagångssätt för denna undersökning. Detta då det är en metod som öppnar för 

möjlighet till subjektiv tolkning när den tillämpas på det valda materialet. Däremot ser 

jag att van Dijks diskursiva strategier är lämpliga för att kunna lyfta de subtila former 

av gestaltning i nyhetstext som jag ämnat belysa med undersökningen. 
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6 Sammanfattning 

Folkomröstningen i Colombia 2016 gällande fredsavtalet mellan regeringen och 

gerillagruppen FARC kom att bli en historisk händelse i många hänseenden. Trots 

att den framarbetade versionen av fredsavtalet inte godkändes av colombianska 

folket var folkomröstningen början på slutet av den längsta konflikten i modern 

tid. Svensk public service har varit Sveriges rikstäckande nyhetsaktör som 

rapporterat om fredsprocessen i allmänhet och folkomröstningen i synnerhet. Att 

det Colombianska folket i nyhetsrapporteringen beskrivs som en dikotomi ger en 

indikation om landets komplexa historia.  

             Uppsatsen syfte var att se hur Sveriges Television och Sveriges Radio 

gestaltat denna dikotomi. Detta för att kunna synliggöra vilken bild av de två 

sidorna som sändes ut till den svenska befolkningen. Detta utifrån ett 

metodologiskt tillvägagångssätt som skulle rama in ett brett spektra av uttryck för 

gestaltning. Efter genomförd undersökning uppfattar jag att resultatet i viss mån 

uppnått uppsatsen syfte. Jag ser att resultatet av undersökningen visar vilka 

diskursiva strategier som använts vid gestaltning av ja respektive nej-sidan och 

således uppfyller frågeställning och syfte.  Däremot ser jag att textmaterialets 

genre inte varit optimalt för den valda metoden. Textmaterial av annan genre eller 

framförallt längd hade kunnat möjliggöra djupare analys.  

            Vad gäller nyhetsrapportering uppfattar jag efter denna uppsats att det är 

en svår uppgift att skildra processer och politiska händelser av detta slag.  I 

synnerhet från en kontinent som är geografiskt avlägsen och som inte ges stort 

utrymme i media. Detta då det under tidspress skall återges en komplex verklighet 

i ett ofta mycket begränsat textutrymme. Resultatet i min undersökning är ur ett 

större perspektiv också resultatet av nyhetsrapportering från ett bristfälligt bevakat 

område.  

           Avslutningsvis är det av vikt att granska statligt finansierad medias 

rapportering och då inte enbart från de sedvanliga politiska och geografiska 

kontexterna. Med min undersökning ämnar jag generera underlag för vidare 

granskning av nyhetsutformningen hos statligt finansierad media och 
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nyhetsrapportering om politiska processer. För en djupare förståelse om vår 

omvärld är det nödvändigt att vara kritisk gentemot nyhetsaktörer.  
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