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Abstract 

Denna uppsats handlar om hur community radiostationerna Mega FM och Radio Wa i norra 

Uganda arbetar med fredsjournalistik. Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för relationen 

mellan community radio och fredsjournalistik. Det är inte bara relevant för 

journalistikvetenskapen, utan även för alla som är intresserade av utveckling och freds- och 

säkerhetsfrågor i konfliktområden.   

 

Hur ser det fredsjournalistiska arbetet ut i praktiken på community radiostationerna Mega FM 

och Radio Wa? 

 

Vilka förutsättningar är nödvändiga, enligt Mega FM och Radio Wa, för att skapa ett generellt 

freds- och försoningsrelaterat radioprogram? 

 

Vilka svårigheter finns för att lyckas genomföra ett fredsjournalistiskt arbete, enligt Mega FM och 

Radio Wa? 

 

Frågeställningarna har besvarats genom kvalitativa informantintervjuer med radiojournalister i 

Gulu och Lira, och observationer. Det teoretiska ramverket inkluderar fredsforskning, 

utvecklingskommunikation, deltagande kommunikation, teorier om community radio och 

fredsjournalistik. Tyngdpunkt ligger på de senare. Teorin har operationaliserats genom att dela 

in de fredsjournalistiska kriterierna på en minimi- till maximiskala.  

 

Uppsatsen visar att Mega FM och Radio Wa är community radiostationer som arbetar 

fredsjournalistiskt, men inte på en maximinivå eftersom de inte fullt ut adresserar alla konflikter, 

eller tar en proaktiv roll som medlare utan använder sig av en tredje part. Framför allt utgör 

avsaknaden av pressfrihet och tidsbrist de främsta hindren för ett proaktiv fredsjournalistiskt 

arbete, samt att informanterna betonar att en allt för aktiv roll strider mot objektivitetsidealet, 

något även kritiker mot fredsjournalistiken har lyft fram.   
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1. Inledning 
Det här är en fältstudie från norra Uganda där jag har undersökt hur community radiostationer 

arbetar med fredsjournalistik. Vilka kriterier, inhämtade från teoretiska ramverk för 

fredsjournalistik, uppfylls av community radiostationerna Mega FM och Radio Wa i norra 

Uganda?  

 

Jag anser att det är ett viktigt och intressant ämne att undersöka. En empirisk undersökning av 

hur community radio kan arbeta med fredsrelaterade frågor i norra Uganda är inte bara relevant 

för journalistikvetenskapen, utan även för alla som är intresserade av utveckling och freds- och 

säkerhetsfrågor i konfliktområden. Uppsatsen ämnar undersöka hur media, i detta fall 

community radio, kan vara ett verktyg i fredsprocessen.  

 

1.1 Syfte 
Syftet är att öka förståelsen för relationen mellan community radio och fredsjournalistik. Jag har 

undersökt hur två radiostationer i norra Uganda arbetar för att främja fred och försoning i en 

region som i decennier plågats av konflikter, intern flykt och rekrytering av barnsoldater.  

 

1.2 Frågeställningar 

Hur ser det fredsjournalistiska arbetet ut i praktiken på community radiostationerna Mega FM 

och Radio Wa? 

 

Vilka förutsättningar är nödvändiga, enligt Mega FM och Radio Wa, för att skapa ett generellt 

freds- och försoningsrelaterat radioprogram? 

 

Vilka svårigheter finns för att lyckas genomföra ett fredsjournalistiskt arbete, enligt Mega FM och 

Radio Wa? 
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1.3 Material och avgränsning 

 
 

Jag har valt community radio för att fenomenet är utbrett i Uganda och den orala traditionen i 

området är stark. Radiostationerna jag har besökt är Mega FM i Gulu, centrum för konflikten 

med Herrens motståndsarmé (LRA), och Radio Wa i Lira, också drabbat av konflikten, bland 

annat genom massiva interna flyktingströmmar. Gulu domineras av den etniska gruppen acholi, 

och Lira domineras av den etniska gruppen lango. Grupperna talar samma språk, luo, men med 

olika dialekter. Gulu och Lira är två av de större städerna i landet. 

 

1.4 Begrepp 
Eftersom litteraturen och intervjuerna är på engelska och uppsatsen är skriven på svenska har 

jag valt att översätta de engelska begreppen nedan på följande vis:  

 

Community – lokalsamhälle  

Participatory communication – deltagande kommunikation 

Development communication – utvecklingskommunikation 

Peace journalism – fredsjournalistik 

Social communicators – radioambassadörer 
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2. Bakgrund 
Uganda ligger i Östafrika och gränsar till Kenya, Tanzania, Demokratiska republiken Kongo, 

Rwanda och Sydsudan. Landet har cirka 37 miljoner invånare som delas in i över 40 olika 

etniska grupper. Den största delen av befolkningen, 65 procent, domineras av bantufolk, men i 

norra Uganda tillhör de flesta nilotiska folkgrupper som teso, lango och acholi. Den norra 

regionen är landets största men minst befolkade.1 

 

Landet har ett av världens längsta BNP per capita (453 USD) och två tredjedelar av 

befolkningen lever under den internationella fattigdomsgränsen om 1.25 USD mätt i 

köpkraftsparitet. 

 

President sedan år 1986 är Yoweri Museveni. Landet har ett flerpartisystem sedan år 2005, då 

även konstitutionen ändrades så att presidenten kan sitta vid makten i obegränsat antal 

mandatperioder. Museveni vann båda de efterföljande valen år 2006 och 2011.2    

 

2.1 Konfliktbakgrund 
År 1894 blev Uganda ett brittiskt protektorat och förblev det till år 1962. Konflikten i norra 

Uganda härstammar från tiden direkt efter Ugandas självständighet då flera olika militära 

grupper, indelade efter etnicitet eller ideologi, stred om makten.  

 

Milton Obote, från langofolket i norra Uganda, bildade partiet Uganda People’s Congress och 

tog makten år 1962. Eftersom Storbritannien främst utvecklat de södra delarna av landet var den 

ekonomiska obalansen kraftig och en stor del av befolkningen i norr, främst från den etniska 

gruppen acholi, sökte sig till Obotes armé. Milton Obote avsattes år 1971 i en militärkupp ledd 

av Idi Amin. Under Amins tid började soldater i hans armé rensa ut soldater från acholi- och 

langogrupperna och döda dem. Idi Amin förlorade makten år 1979 och året efter återfick Milton 

Obote presidentposten och fortsatte att rekrytera soldater från norr. Samtidigt grundade Yoweri 

Museveni partiet National Resistance Army som tog till vapen för att störta Obotes regering. 

Yoweri Museveni blev landets president år 1986.3  

 

Flera rebellgrupper uppstod i protest efter att Museveni tagit makten. En av de mest välkända är 

                                                        
1 Mwakikagile, Godfrey. Uganda: The Land and Its People. New Africa Press, Tanzania. 2009:7 
2 http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/lang/uganda 
3 Human Rights Watch, Abducted and abused: Renewed Conflict in Northern Uganda, Report July 2003, Vol 15. No 12 (A) 
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Herrens motståndsarmé (LRA) som bildades år 1986 av Joseph Kony. Gruppen attraherade 

många ur acholibefolkningen, med sina bibliska budskap blandat med acholitraditioner, men de 

kidnappade också minst 66 000 barn och ungdomar mellan åren 1985-2005, enligt amerikanska 

utrikesdepartementet.4 Från början hade LRA en politisk agenda och motsatte sig statens 

marginalisering av acholifolket, men i dag anses de endast fungera som en rebellgrupp.5 

 

Flera försök att stoppa konflikten, antingen militärt eller genom dialog har förekommit under 

åren, och misslyckats vilket har lett till massiva hämndattacker på civilbefolkningen i norra 

Uganda. År 2002 spred sig konflikten från det framför allt acholidominerade området kring 

Gulu till lango-dominerande området Lira.6  

 

År 2005 var uppskattningsvis 1,6 miljoner människor i norra Uganda på intern flykt på grund av 

konflikten med LRA.7 Uppskattningsvis dog 1 000 personer varje vecka i flyktinglägren på 

grund av svält och sjukdomar.8 Vid den senaste mätningen, år 2011, uppskattade Internal 

Displacement Monitoring Centre att 30 000 ugandier fortfarande lever i lägren.9  

 

Konflikten började trappas ned år 2005 då den Internationella brottmålsdomstolen (ICC) 

utfärdade en häktningsorder för Joseph Kony och fyra andra LRA-befäl. Fram till år 2006 

begick LRA allvarliga brott mot mänskligheten i norra Uganda genom upprepade mord, 

plundringar, stympningar och kidnappningar.10 Även Ugandas armé har anklagats, av bland 

annat Human Right Watch11 och Amnesty International12, för att också ha begått övergrepp mot 

civilbefolkningen. 

 

Mellan år 2006 och 2008 möttes representanter från LRA och Uganda i Sydsudan för 

fredssamtal. Joseph Kony skrev aldrig under fredsavtalet, men sedan år 2006 har gruppen 

lämnat Uganda, men är fortfarande aktiv i Demokratiska republiken Kongo och 

                                                        
4 http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/03/186734.htm 
5 http://csis.org/publication/lords-resistance-army  
6 ”Transitioning: A Population-Based Survey On Attitudes About Social Reconstruction And Justice In Northern Uganda December 
2010” Human Rights Center, University of California, Berkeley School of Law 
7 http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/lang/uganda, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-04-15 
8 Human Rights Watch, Abducted and abused: Renewed Conflict in Northern Uganda, Report July 2003, Vol 15. No 12 (A) 
9 http://www.internal-displacement.org/africa/uganda/summary/ 
10 Human Rights Watch, Abducted and abused: Renewed Conflict in Northern Uganda, Report July 2003, Vol 15. No 12 (A) 
11 Human Rights Watch. Uprooted and Forgotten: Impunity and Human Rights Abuses in Northern Uganda. September 2005 Vol 
17, No 12 (A) 
12 http://www.amnesty.org/en/news/efforts-arrest-joseph-kony-must-respect-human-rights-2012-03-08 
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Centralafrikanska republiken.13 Tusentals personer har mördats och hundratals personer har 

kidnappats i de länderna sedan LRA förflyttat sig dit.14  

 

Trots att konflikten mellan LRA och staten inte längre pågår i Gulu och Lira är regionerna 

allvarligt drabbade av sekundära konflikter, framför allt landkonflikter. När invånarna återvände 

från flyktinglägren upptäckte många att deras land nu var ockuperat av någon annan, och 

eftersom ugandiernas rätt till landet framför allt avgörs av traditioner är det svårt att lösa 

landdispyterna via domstolsväsendet. Landkonflikterna sker både inom och mellan etniska 

grupper och klaner.15  

 

2.2 Mediesituation 
Sedan Yoweri Museveni tog makten år 1986 har mediesektorn liberaliserats avsevärt.16 

Uganda Broadcasting Corporation driver radio- och tv-stationerna i landet, men sedan slutet av 

90-talet har man gett ut licenser till privata utförare. År 2007 fanns det nästan 150 privata 

radiostationer och 35 privata tv-stationer, de allra flesta i och runt om huvudstaden Kampala.17 

Radio är det mest populära mediet, och dominerades av statliga Radio Uganda fram till 90-talets 

början.18 År 2000 fanns två dagstidningsexemplar per 1000 invånare.19 

 

Enligt Freedom House är Ugandas mediesektor ”delvis fri”, likt de senaste åren. De menar att 

den ugandiska konstitutionen ger tydliga friheter till medier, men att det saknas reella krafter 

som skyddar dessa friheter och att staten ständigt hittar nya sätt att hindra medier från att verka 

helt fritt. Censur och statlig inblandning hämmar medierapporteringen och ett mått av 

självcensur förekommer. Men rättsväsendet visade år 2012 på en grad av självständighet då de 

lade ner åtal mot journalister som inletts av staten.20 Organisationen Reportrar utan gränser 

konstaterar att landet har ”noterbara problem” i pressfrihetsindexet för år 2014.21  

                                                        
13 http://www.usip.org/publications/in-the-field-uganda 
14 ”Transitioning: A Population-Based Survey On Attitudes About Social Reconstruction And Justice In Northern Uganda December 
2010” Human Rights Center, University of California, Berkeley School of Law 
15 Refugee Law Project, Why being able to return home should be part of transitional justice, School of Law, Makerere University, 
Working Paper No 2, March 2010  
16 http://www.bbc.com/news/world-africa-14112301 
17 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ug.html  
18 http://www.bbc.com/news/world-africa-14112301 
19 http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/lang/uganda 
20 http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2013/uganda#.U0zepF4fnUY 
21 http://www.reportrarutangranser.se/land/uganda 
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3. Teori  
För att förstå hur community radiostationerna Mega FM och Radio Wa arbetar med 

fredsjournalistik behövs ett teoretiskt ramverk bestående av forskning kring alternativa medier 

med inriktning på community radio, fredsforskning, utvecklingskommunikation, deltagande 

kommunikation och fredsjournalistik.  

 

3.1 Tidigare forskning om fredsjournalistik hos community radio 

Teorier och tidigare forskning kring fredsjournalistik utgår nästan alltid från utrikesjournalistik. 

Min uppsats syftar till att undersöka hur lokaljournalistik, hos community radio, kan arbeta med 

freds- och försoningsrelaterade frågor. I de fall där lokaljournalistik diskuteras så framhävs ofta 

hur icke-statliga organisationer använder lokala medier för att föra fram sina budskap, om 

exempelvis fred. Ett vanligt exempel i forskningen är hur fredsskapande genom radio använts 

efter folkmordet i Rwanda22, där exempelvis den ideella organisationen Search for Common 

Ground arbetat för försoning mellan hutuer och tutsier genom ett radiodrama som visar på att 

båda grupperna har samma vardagsproblem, och således är mer lika varandra än vad de först 

kan tro.23 Ett bättre exempel på hur community radiostationer själva arbetar för försoning är 

Radio Douentza i Mali som arbetar med konfliktlösning mellan nomadfolk och bofasta bönder. 

Radiostationen har arbetat för fred genom enkla medel, så som att låta bönderna rapportera när 

de är klara med skörden så att nomadernas djur ska kunna beta på deras land, och genom att 

lyfta fram folkgruppernas gemensamma historia för att, likt exemplet med Rwanda, visa på 

gemensamma nämnare mellan grupperna.24 

 

Under rubrik ”3.6.1 God journalistik eller opinionsbildning?” lyfts flera kritiska exempel fram 

på huruvida fredsjournalistik faktiskt är journalistik eller opinionsbildning. Devon Curtis, 

forskare i internationell politik vid Cambridge, visar i sin forskning hur ideella organisationer 

kan använda sig av lokala medier för att bygga fred, men varnar för att medierna kan förlora sin 

legitimitet om inte finansiärerna är tydliga med om mediet ska ha en journalistisk rapportering, 

där balans och objektivitet är ledord, eller om mediet ska fokusera på ”goda” nyheter. Enligt 

Johan Galtung och Marie Holmboe Ruges nyhetsvärderingsprincip så säljer konflikter, och om 

medier ska kunna fokusera på ”goda” nyheter kan finansiellt stöd behövas eftersom upplagan 

                                                        
22 Artikelexemplet kommer från Burundi, men den etniska konflikten mellan hutuer och tutsier som ledde till folkmordet i Rwanda 
hade en stor påverkan på Burundi.  
23 Adam, Gordon & Holguin, Lina (2003). The media’s role in peace-building: asset or liability? Our Media 3 Conference, 
Barranquilla, Colombia, May 19th-21st 2003 
24 Ibid. 
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riskerar att minska. Ett annat problem Curtis belyser är Radio Agatshya i Rwanda som under 

åren 1995-1996 kritiserades för att sprida propaganda, då de under fredsprocessen framför allt 

sände nyheter som framhävde försoning och valde att inte sända information som skulle kunna 

hindra fredsprocessen.25 Samma problematik, att inte vilja sända information som kan öka 

splittringen i samhället, nämner Florence Brisset-Foucault, då doktorand i statskunskap vid 

Sorbonneuniversitetet i Paris, i sin fallstudie av Mega FM26, där en journalist framhåller att det är 

bättre att undvika kontroversiella ämnen för att ena istället för att dela lokalsamhället.27 

 

Min studie skiljer sig från tidigare forskning eftersom det är en fältstudie av hur journalistiskt 

material i form av community radioprogram som kan arbeta för fred och försoning konstrueras. 

Det handlar om fredsjournalistik på ett lokaljournalistiskt plan och det handlar om community 

radiostationer och inte ideella organisationer som använder sig av lokal media.  

 

3.2 Community radio 
Medier existerar inte i ett vakuum, utan måste ses ur en ekonomisk, kulturell och politisk 

kontext. Det finns många typer av mediestrukturer, som etablerade ägarmodeller likt public 

service, statliga-, privata- eller kommersiella mediekanaler. Det finns också alternativa medier, 

och en typ är community radio28. Det finns ett flertal normativa teorier som diskuterar 

fenomenet, och de teorier som är relevanta för min studie diskuteras kortfattat nedan.  

 

I ”Understanding Alternative Media” argumenterar medieforskarna Olga Bailey, Bart 

Cammaerts och Nico Carpentier för att alternativa medier, likt community radio, kan ses på fyra 

olika sätt, men att modellerna måste kombineras för att förstå den komplexa struktur som 

alternativa medier har.  

 

1) Alternativa medier existerar för att tjäna lokalsamhället. Samhällsgruppen är antingen 

geografisk eller intressebaserad, och det finns starka kulturella band mellan 

gruppmedlemmarna. Det är viktigt att mediet genomsyras av deltagande och 

tillgänglighet. Deltagande kan antingen ske i mediet, vilket innebär att medborgare är 

                                                        
25 Devon E. A. Curtis (2000) Broadcasting Peace: An Analysis of Local Media Post- Conflict Peacebuilding Projects in Rwanda and 
Bosnia. Canadian Journal of Development Studies/ Revue canadienne d'études du développement, 21:1, 141-166 
26 Brisset-Foucault har studerat Mega FM, samma radiostation som jag har, men hennes forskning är inte en studie av det 
fredsjournalistiska arbetet på redaktionen varvid jag inte finner det relevant att referera mer ingående till hennes slutsatser. 
27 Brisset-Foucault, Florence (2011) Peace-making, power configurations and media practices in northern Uganda: A case study of 
Mega FM. Journal of African Media Studies. Vol. 3, No. 2, p. 205-225 
28 Jag har valt att använda mig av den engelska termen ”community radio” genomgående i uppsatsen eftersom de svenska 
alternativen ”närradio” och ”lokalradio” inte har samma förankring i civilsamhället som community radio har. 
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medproducenter och medbeslutsfattare, eller genom mediet där det ses som ett forum 

som skapar möjligheter för självrepresentation och delaktighet i det offentliga samtalet.29  

 

2) Medierna är ett alternativ till mainstream-media. Mediet utmanar de traditionella 

medierna som legitimerar dominerande sociala värden i samhället. De alternativa 

medierna tillåter grupper utanför de ledande samhällsstrukturerna att utmana och ändra 

representationen.30 

 

3) Medierna är sammankopplade med civilsamhället. Mediet står utanför marknaden och 

staten, och medborgarnas deltagande lär dem medborgerliga rättigheter och skyldigheter, 

vilket får en större samhällseffekt.31  

 

4) Alternativa medier som rhizom. Rhizommedier finns mitt i civilsamhället och blir en 

plats där olika människor och grupper möts och samarbetar. Detta synsätt visar att 

relationen mellan alternativa medier och andra institutioner så som marknaden inte är 

antagonistiska. Dessa medier ska istället ses som trans-hegemoniska istället för kontra-

hegemoniska eftersom en relation till exempelvis marknaden existerar för att säkra 

mediets överlevnad.32  

 

AMARC, World Association of Community Radio Broadcasters, definierar community radio 

som ett medium där samhällsmedlemmarna deltar som planerare, producenter och utövare.33 För 

att återvända till synsätten för alternativa medier, anknyter det starkt till mediet som 

samhällstjänare.  

 

Förenklat och generaliserande karaktäriseras community radio av att det är en icke-

vinstdrivande organisation som kontrolleras av en samhällsgrupp eller annan organisation, 

exempelvis biståndsorganisation eller religiöst samfund. Det har en minimal budget och få antal 

anställda, ofta volontärer. Ansvaret för ledning, planering och finansiering ligger hos 

samhällsgruppen eller organisationen. Vilka som ingår i redaktionen bestäms utifrån intresse, 

                                                        
29 Bailey, Olga G., Cammaerts, Bart & Carpentier, Nico. Understanding Alternative Media. McGraw Hill/Open University Press, 
Maidenhead, 2008:7ff 
30 Ibid:15ff 
31 Ibid:20ff 
32 ibid:25ff 
33 Bonin, Marie-Hélene (red.), Opoku-Mensah, Aida (red.). What is Community Radio? A Resource Guide. AMARC Africa och 
Panos Southern Africa 1998. 
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exempelvis religion, etnicitet, kultur, eller geografi.34 Community radio vill öka medvetandet 

hos lyssnarna för att skapa social utveckling och förändring. Därför är det nödvändigt med ett 

aktivt deltagande från publiken för att kunna identifiera problem, analysera dem och hitta 

gemensamma problemlösningar.35 Deltagandet bör främjas på alla sätt, från att det lokala 

språket talas till att stationslokalen måste vara nåbar för lokalbefolkningen.36   

 

Community radio ska vara icke-vinstdrivande, men det innebär inte att radion inte kan drivas 

som ett företag, eller inte generera kommersiella intäkter.37 Själva finansieringen kan ske genom 

exempelvis donationer, lyssnaravgifter, sponsring eller reklam.38   

 

3.2.1 Community radio i Afrika 

Radio är det dominerande mediet i Afrika, och eftersom de flesta bor på landsbygden dit inte tv 

når så är det folkets medium. De första radiostationerna startade i Egypten år 1929, följt av 

Sydafrika 1924 och Kenya 1928.39 När den första community radiostationen startade år 1985 i 

Kenya fanns det färre än tio självständiga radiostationer i hela Afrika, men i och med den 

otroliga utveckling som skedde på kontinenten under det följande decenniet förändrades 

förutsättningarna, och redan år 1998 fanns det hundratals självständiga community 

radiostationer i Afrika.40 I regionen runt Afrikas stora sjöar, där bland annat Uganda ligger, är 

radio det mest kostnadseffektiva sättet att föra ut information och år 2006 hade 85 procent av 

befolkningen tillgång till en radio.41 

 

Patrick T. Alumuku, författare till boken ”Community Radio for Development” och ansvarig för 

kommunikation vid det katolska stiftet i Abuja i Nigeria, skriver att lokalsamhällets roll är djupt 

rotat i den afrikanska kulturen, och ses som en nyckel för mänsklig och social utveckling. Att 

arbeta tillsammans för att lösa problem ligger i kulturen, och därför fungerar community 

radioarbetet väl för att främja utveckling.42 Utvecklingsteoretiker har länge menat att radio, om 

det kompletteras med annan utvecklingssupport, kan driva samhället framåt.43  

  

                                                        
34 Alumuku, Patrick T. Community Radio for Development – The World and Africa.  St Paul Communications/Daughters of Paul, 
Paulines Publications Africa, Nairobi, 2006:22ff 
35 Ibid:24  
36 Ibid:144ff 
37 Bonin 1998 
38 Ibid. 
39 Alumuku 2006:63ff 
40 Bonin 1998. 
41 Alumuku 2006:141 
42 Ibid:12 
43 Ibid:132 
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3.3 Fred 

Det är svårt att definiera fred, och forskare är långt ifrån överens om vad som bör inkluderas i 

fredskonceptet. I denna uppsats utgår jag ifrån Johan Galtungs definition som delar upp fred i 

positiv och negativ fred. Positiv fred innebär frånvaro av strukturellt och indirekt våld så som 

ojämlikhet, hunger och fattigdom. Negativ fred innebär frånvaron av personligt och direkt våld, 

som krig, terrorism och upplopp.44 I den här uppsatsen inkluderas både positiv och negativ fred i 

begreppet. 

 

3.4 Utvecklingskommunikation 
För att förstå hur medier kan arbeta för fred och försoning måste vi ta avstamp i modern 

utvecklingsteori. När det internationella biståndet låg i sin linda förespråkades ett ”top down”-

perspektiv, med koloniala föreställningar om att befolkningen inte själva kunde avgöra vad som 

krävdes för att samhällsutvecklingen skulle ta fart.45  

 

Även kommunikation har tidigare setts ur ett ”top down”-perspektiv där Laswells linjära modell 

från 1948 har fått stort inflytande. Enligt modellen sänder aktören ut ett budskap genom vald 

kanal och när budskapet når mottagaren så får det avsedd effekt. I denna modell finns inget 

fokus på deltagande, utan centralt är individens beteende och effekten av det meddelande som 

sänds ut.46 I dag ses en horisontell kommunikation som nödvändig för att hållbar utveckling 

effektivt ska uppnås. Genom kommunikation ska attityder och uppfattningar förändras och 

samhället ska utvecklas. Deltagande och inflytande är två nyckelord i all kommunikation för 

hållbar utveckling.47 Det slutliga målet för utvecklingskommunikationsteoretiker är 

samhällsutveckling.48  

 

3.5 Deltagande kommunikation 
Ett av synsätten inom utvecklingskommunikation kallas för deltagande kommunikation. 

Deltagande kommunikation utgår dels från Paulo Freires dialogidéer, och dels utifrån 

UNESCOs definition från år 1977. Gemensamt för båda synsätten är att lokalsamhället är 

utgångspunkten. 
                                                        
44 Galtung, Johan (1985) Twenty-Five Years of Peace Research: Ten Challenges and Some Responses. Journal of Peace 
Research Vol. 22:2, 141-158 
45 Curtis 2000:141-166	  
46 Tufte, Thomas & Mefalopulos, Paolo (2009). Participatory Communication: A Practical Guide. World Bank Working Paper No. 
170. 
47 Eriksen, Thomas Hylland, Hemer, Oscar & Tufte, Thomas, Media & glocal change: rethinking communication for development, 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) ; Göteborg, Buenos Aires, 2005:248ff 
48 Eriksen, Hylland, Hemer & Tufte 2005:85 
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Freires idéer utgår från att alla berörda parter själva är med och definierar problemet, analyserar 

problemlösningar och implementerar dessa i samhället. Denna process sker genom 

kommunikation och en horisontell dialog är central för att nå utveckling.49 Den högsta versionen 

av deltagande är självförvaltning och rättvisa, vilket konkret sker när exempelvis en community 

radiostation går från att vara sponsrad av bistånd till att bli helt självförsörjande.50  

 

UNESCO ser också dialogen som nödvändig för att nå utveckling, men talar även om koncept 

som tillgänglighet och deltagande. En klar skiljelinje mellan definitionerna utgår från att Freire 

talar om de förtryckta och ser självförvaltning som målet, medan UNESCO snarare talar om 

allmänheten och ser att man gradvis kan skjuta på självförvaltningen.51 

 

  

                                                        
49 Tufte & Mefalopulos 2009 
50Eriksen, Hylland, Hemer & Tufte 2005:95 
51 Ibid:95ff 
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3.6 Fredsjournalistik 
Medier har en stor påverkan på sin omvärld, och i konfliktsituationer kan medier ta formen av 

ett tvåeggat svärd.52 Det finns flera exempel på när medier har eldat på en konflikt, men likaväl 

kan medier fungera som ett instrument för att nå en konfliktlösning, där deltagande 

kommunikation hjälper ett samhälle att hantera konflikter utan att ta till våld. Det kallas för 

fredsjournalistik.53  

 

Nedanstående definition är hämtad från Johan Galtung, som myntade begreppet på 70-talet.54 
  

 

 

 

 

                                                        
52 Bonde, Nørby Bent (2006). Media and Communication in Conflict Prevention and Peace-Building Exploring strategies for 
International and UN-led Conflict Transformation. Diss. Roskilde University, Roskilde, Danmark. 
53 Howard, Ross (2002). An Operational Framework for Media and Peacebuilding. Vancouver: IMPACS - Institute for Media, Policy 
and Civil Society. 
54 Lynch, Jake & Galtung, Johan, Reporting conflict: new directions in peace journalism, University of Queensland Press, St Lucia, 
Qld., 2010:12ff 



 
 

17 

Fredsjournalistik går tvärt emot den traditionella nyhetsrapporteringen kring konflikter som kan 

kallas för krigsjournalistik. Krigsjournalistik utgår från binära oppositioner även i de fall när 

rapportering om fredsprocesser sker. Nyheterna genomsyras av en sportanalogi där det bara kan 

finnas en vinnare.55 Fredsjournalistik har teoretiskt samma mål som all god journalistik: att göra 

världen transparent och inte enbart reflektera den.56 Den kanadensiske journalisten Ross Howard 

menar att fredsjournalistiken ska gå bortom den uppenbart objektiva journalistiken i sin strävan 

efter ett tydligt mål: minska antalet konflikter och minska våldet.57 

 

Medieforskarna Jake Lynch och Annabel McGoldrick, som har vidareutvecklat Galtungs 

resonemang, menar att det är nödvändigt att göra en konfliktanalys för att kunna arbeta 

fredsjournalistiskt. De använder sig av konfliktens ABC: Attitudes (attityder), Behaviour 

(beteende, som våld) och Contradictions (motsättningar, som konfliktfrågor).58 Genom att 

kartlägga aktörerna, deras behov och rädslor kan konflikten definieras. Det är först genom att 

analysera konflikten som det går att hitta gemensamma nämnare för parterna att arbeta utifrån.  

 

Bent Nørby Bonde skissar en modell i sin doktorsavhandling som visar på att beroende på 

vilken aspekt av konflikten som fredsjournalistiken vill tackla lämpar sig olika typer av 

medieformat.  

 

1) Konfliktfrågan: Nyhets- och aktualitetsinslag om konflikten. Fokus på att hitta 

gemensamma lösningar.  

2)  Relationen mellan de olika parterna: Dokumentärer och reportage för att humanisera 

parterna och visa på gemensamma nämnare.  

3) Subsystem: Dokumentärer och reportage för att skapa förståelse för varandras motiv, 

visa på kontexter, och skapa en diskussion om effekter och triggers för att förbereda 

publiken på försoning.  

4) System: Undersökande journalistik för att visa på strukturella svagheter i samhället som 

behöver förändras för att försoning ska vara möjlig. En diskussion om en gemensam 

framtid.59 

 

Ambitionsnivån för ett fredsjournalistiskt arbete går att placera på en glidande skala från en miniminivå 
                                                        
55 Ibid:1ff 
56 Ibid:3 
57 Howard 2002 
58 Lynch, Jake & McGoldrick, Annabel, Peace journalism, Hawthorn, Stroud, 2005:38 
59 Bonde 2006:51f 
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till en maximinivå. Indelningen nedan är min egen, men kriterierna är hämtade ur den vetenskapliga 

litteraturen som är redovisad ovan. 

 

Miniminivå:  

- Ökad professionalisering för att uppfylla journalistikens krav på att exempelvis intervjua 

alla inblandade parter, opartiskhet och balans. 

- Transparens: Föra fram ny information, sanningsorienterat, rättvis och balanserad 

rapportering (ej bara positiva nyheter), och öka legitimiteten för de som arbetar för fred. 

- Deltagande: Fokusera på marginaliserade grupper, lyssnarna guidar vilka frågor som 

lyfts fram. 

 

Maximinivå:  

- Proaktiva insatser där journalister omvärderar nyhetsvärdering för att främja försoning. 

Ser sig som en medlare. 

- Medlare: Fungera som huvudkommunikation mellan parterna, korrigera 

missuppfattningar, lyfta fram mänskliga sidor hos de stridande, lyfta fram positiva 

berättelser och fungera som ett forum för känslomässigt utlopp. 

- Konstruktiv journalistik: Lösningsorienterat, släppa tanken på vinnare och förlorare och 

mänskliggör fienden för att underlätta försoning. Journalisten kan själv, eller via 

intervjupersoner, erbjuda konfliktlösningar. 

 

3.6.1 God journalistik eller opinionsbildning?  

Fredsjournalistik är ett kontroversiellt område eftersom det förutsätter att journalisten går ifrån 

de traditionella nyhetsvärderingskriterierna, och kritiker menar att fredsjournalistik hotar 

journalistikens objektivitet och således dess legitimitet.  

 

En av fredsjournalistikens främsta kritiker, David Loyn, utrikesjournalist, menar att 

fredsskapande inte är ett jobb för en reporter. Han ser en fara i att utgå från att världen skulle 

vara en bättre plats genom att journalister skulle förändra sitt sätt att rapportera om konflikter. 

Han ser inte krigsjournalistik som motsats till fredsjournalistik utan menar att det är ”god 

journalistik”, vilket innebär objektiv och balanserad.60 Gordon Adam och Lina Holguin, vid 

organisationen iMedia, håller med Loyn om att det är kontroversiellt att bygga fred genom 

journalistik, och att det inte är journalisternas jobb eftersom de inte har tillräcklig kunskap om 
                                                        
60 Loyn, David (2007). Good journalism or peace journalism? Conflict & Communication Online Vol. 6 No. 2 
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hur detta ska göras och således inte kan förutse effekterna av sitt handlande vilket riskerar att 

skada journalistikens legitimitet. Men de är inte lika hårdragna i sin kritik utan menar att 

journalisterna har ett moraliskt ansvar att inte bara observera en konflikt utan att försöka 

använda mediets makt för att skapa fred.61 

 

Medieforskaren William Kempf anser att fred inte är tillräckligt för att motivera medier att 

lämna journalistikens grunder. Han kritiserar Lynch och McGoldrick för att inte förespråka 

fredsjournalistik utan opinionsjournalistik vilket skadar förtroendet för god journalistik. Han 

menar istället att professionella journalister presenterar en sann och balanserad bild av 

verkligheten och att det i sig innebär att konflikter reduceras.62 

 

Förespråkare för fredsjournalistiken menar att kritikerna inte ser att ett fredsjournalistiskt arbete 

går hand i hand med journalistikens kärnvärden. Bent Nørby Bonde argumenterar för att 

fredsjournalistik egentligen inte är någonting främmande eftersom medier rent normativt bör 

låta olika grupper komma till tals, reflektera olika parters verklighet, ge en röst till de som står 

utanför och vara ett forum för olika intressen.63 Även Gadi Wolfsfeld, professor vid Hebrew 

University, resonerar att journalistikens etiska uppgift i och med sitt demokratiska uppdrag är att 

främja fred, och att det inte står i strid med objektivitetsidealet.64  

Eftersom fredsjournalistiken kan missuppfattas som en fredskampanj där reportern tar rollen 

som aktivist eller opinionsbildare väljer flera forskare att beskriva journalistiken som ”common 

ground media”65, ”konstruktiv journalistik”, ”lösningsorienterad journalistik” eller kort och gott 

”god journalistik”.66  

 

                                                        
61 Adam, Gordon & Holguin, Lina (2003). The media’s role in peace-building: asset or liability? Our Media 3 Conference, 
Barranquilla, Colombia, May 19th-21st 2003 
62 Kempf, William (2007). Peace Journalism: A tightrope walk between advocacy journalism and constructive conflict coverage. 
Conflict & Communication Online. Vol 6. No 2.  
63 Bonde 
64 Wolfsfeld, Gadi (2004). Media and the path to peace. Cambridge: Cambridge University Press 
65 Howard, Ross & Rolt, Francis (2006). Radio Talkshows for Peacebuilding: A Guide. 2nd edition. Search for Common Ground. 
66 Keeble, Richard, Tulloch, John & Zollman, Florian (red.) (2010). Peace journalism, war and conflict resolution. New York: Peter 
Lang 
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4. Metod 

För att besvara mina frågeställningar har jag genomfört en fältstudie i Uganda. Ett etnografiskt 

fältarbete erbjuder kunskaper om hur människor upplever sin verklighet, och hur etablerade 

tankesätt och strukturer omvandlas och sätts på prov i vardagen.67 Fältarbetet måste bedrivas 

systematiskt så att observationer och intervjuer går att jämföra, men det måste även finnas plats 

för intuitiva infall, något som Lars Kaijser och Magnus Öhlander kallar för ”pragmatisk 

systematik” i boken ”Etnologiskt fältarbete”.68 Mitt eget fältarbete har i största möjliga mån 

bedrivits utifrån Kaijser och Öhlanders modell. 

 

4.1 Fältarbete 
Under mitt fältarbete studerade jag radiostationerna Mega FM i Gulu och Radio Wa i Lira. 

Radiostationerna valdes ut utifrån kriterierna att de skulle vara community radiostationer, de 

skulle utge sig för att arbeta med fredsjournalistik och de skulle ligga i en region präglat av 

konflikten mellan staten Uganda och LRA. Fältarbetet bedrevs under fem veckor, vilket jag 

uppfattade som tillräckligt med tid för att jag skulle uppfylla Kaijsers och Öhlanders tidskrav: 

forskaren ska hinna göra iakttagelser, pröva dem och se om det går att spåra mönster. En 

mättnad infinner sig när svaren på kunskapsmålet är vetenskapligt klarlagda.69 

 

Jag har valt att använda mig av semi-strukturerade informantintervjuer och observationer för att 

skaffa mig data och kunskaper om hur radiostationerna arbetar för att främja fred och försoning. 

Metoderna redovisas separat nedan. Jag förde även en noggrann fältdagbok. 

 

För att undersöka huruvida Mega FM och Radio Wa arbetar med fredsjournalistik har jag valt 

att operationalisera min metod genom att tematisera den utifrån de fredsjournalistiska kriterier 

jag har funnit i mitt teoretiska ramverk. Se sidan 18.  

 

4.2 Empirisk materialinsamling 
Jag besökte radiostationerna i fem arbetsdagar var, och varje redaktionsbesök startade med en 

dags observationer för att bekanta mig med miljön, de som arbetar där och för att kunna anpassa 

frågeguiden utifrån den speciella kontexten. Därefter höll jag informantintervjuer som var 

mellan 1-2 timmar långa. Efter att intervjuerna var klara fortsatte jag med observationer för att 

                                                        
67 Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus (red.), Etnologiskt fältarbete, 2., [omarb. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011:37f 
68 Ibid:42 
69 Ibid:52f 
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få en möjlighet att se om det informanten berättat om stämde i praktiken, samt att ha en 

möjlighet att fortsätta samtalet ifall något behövde förtydligas eller nya frågor uppstod. Det 

främsta problemet jag upplevde var att det var omöjligt att observera det fredsjournalistiska 

nyhetsarbetet eftersom redaktionerna inte bevakade någon specifik konflikt när jag befann mig i 

området. I stället fick jag observera fredsjournalistiska radioprogram producerade av Mega FM, 

Radio Wa samt ett program producerat av organisationen Northern Uganda Media Club 

(NUMEC) som sänds på båda radiokanalerna. Utöver det observerade jag redaktionsmöten och 

dylikt för att se hur de resonerade kring nyhetsvärdering och andra aspekter som är relevanta för 

att avgöra huruvida radiostationerna arbetar med fredsjournalistik. 

 

Informantintervjuerna på Mega FM hölls med programchefen Michael, nyhetsredaktören Paul, 

nyhetsjournalisten Julia och programledaren Moses. Intervjuerna hölls mellan den 29 april och 2 

maj 2014. Intervjuerna på Radio Wa hölls med Samuel, programchef och programledare för 

”The Peace Maker”, nyhetsredaktören Maria och nyhetsjournalisten Jonathan. Samuel 

intervjuades i två omgångar, uppdelat på hans olika arbetsroller. Intervjuerna hölls den 5 och 6 

maj 2014. På NUMEC intervjuades David den 29 april 2014. 

 

4.3 Intervjuer 

En kvalitativ semi-strukturerad informantintervju kan definieras som ”en intervju vars syfte är 

att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna 

fenomenens mening”.70  

 

Kvalitativa semi-strukturerade informantintervjuer utgår inte från någon standardiserad 

frågemall, utan istället utgår man från en frågeguide som finns som stöd under samtalet. För att 

få relevant information är det viktigt att först formulera relevanta teman och därefter formulera 

frågor utifrån dem.71 De teman jag identifierade utifrån mitt teoretiska ramverk var: Content, 

Community, Conflict, Peace och Future. Utöver det inledde jag frågeguiden med 

introduktionsfrågor där informanten ledigt fick berätta om sitt arbete. Intervju avslutades med en 

möjlighet för informanten att prata fritt om hen känner att jag glömt något under intervjun, eller 

vill förtydliga något.  

 

                                                        
70 Kvale 1997:13 
71 Flick, Uwe, An introduction to qualitative research, 4., [rev.] ed., SAGE, London, 2009:100 



 
 

22 

Intervjuerna genomfördes på redaktionerna, och jag informerade informanten om att hen skulle 

anonymiseras, att jag spelade in samtalet och hur intervjun skulle användas efteråt.  

 

Den ursprungliga frågeguiden uppdaterades under arbetets gång utifrån vad informanterna 

svarade, då jag upptäckte att vissa av frågorna var för repetitiva. Inga stora förändringar 

genomfördes.  

 

4.4 Observationer 
Förutom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer använde jag mig av observationer för att 

försöka förstå beteenden, interaktioner och händelser som skedde inom den specifika kontext jag 

studerade – fredsarbetet på radiostationerna. Observationer ger en möjlighet att fånga dels det 

unika, och dels mer återkommande fenomen. Genom observationer kan forskaren få ta del av 

information som kan varit för kontroversiell för att föra fram under intervjuer, eller information 

som för informanten är av så vardaglig karaktär att hen inte uppfattade det som relevant för 

forskarens studie.72  

 

Observationen kan delas in i tre, ibland överlappande, faser: En deskriptiv fas för att orientera 

sig på fältet, följt av fokuserade observationer, i mitt fall observationer av fredsradioprogram, 

och slutligen en selektiv observationsmetod där forskaren försöker hitta ytterligare aspekter för 

att öka förståelsen för data insamlad under den fokuserade observationen.73 I mitt fall handlade 

det främst om att lyssna på gamla fredsradioprogram, samt att ställa frågor för att stärka mina 

observationer. 

 

Jag valde att använda mig av en öppen, deltagande och relativt osystematisk observationsmetod 

i en naturlig situation och miljö, och även om mitt fokus var att observera andra så tillämpade 

jag en viss reflexiv självobservation och skrev fältdagbok under min tid vid radiostationerna för 

att vara medveten om mitt eget beteende och inte riskera att ”go native”.74 Det är också viktigt 

att vara medveten om sin egen kontext, eftersom forskaren aldrig kan sätta på sig ett par helt 

tomma och rena ”glasögon” vid observationer.75 

 

                                                        
72 Kaijser & Öhlander 2011:114 
73 Flick 2009:226f 
74 Ibid:229 
75 Kaijser & Öhlander 2011:131f 
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Framför allt använde jag mig av metoden att vara en medföljande observatör. Även om jag höll 

semi-strukturerade informantintervjuer använde jag mig också av observationsmetoden ”talking 

while walking”, det vill säga att jag höll informella intervjuer medan jag följde med 

informanten.76  Jag befann mig på radiostationerna tills jag kände att nya observationer inte 

skulle ge mig ytterligare information.77  

 

4.5 Materialkvalitet 
Steinar Kvale skriver att en intervju av hög kvalitet ger spontana, rika, omfattande och specifika 

svar. Ett riktmärke kan vara korta frågor och långa svar, samt i vilken grad intervjuaren följer 

upp och klargör meningen i de relevanta aspekterna av svaren. En intervju ska vara 

självkommunicerande och inte behöva direkta extraförklaringar.78 Kaijser och Öhlander menar 

att intervjun är en speciell social situation där den främsta uppgiften inte är att ställa frågorna 

utan att få informanten att berätta.79 För att få hög kvalitet på observationer nämner författarna 

kommunikationsforskaren Patty Sotirins lista, där observationer utgår från: platser, föremål, 

människor, vad som sägs, vad som görs och sinnesuttryck. Beskrivningarna av följande kriterier 

ska vara täta och detaljrika.80 Jag upplever att mitt material håller hög kvalitet utifrån kriterierna. 

Utsnitt ur en informantintervju, fältdagbok och observationer finns i appendix. 

 

4.6 Etik och problem 
En viktig fråga handlar om reliabilitet. Hur pass tillförlitlig är mitt intervjuarbete? Det handlar 

inte om en objektiv enkätundersökning. En intervju är en process och ett samtal och det är 

omöjligt att standardisera. Jan Trost resonerar i ”Kvalitativa intervjuer” över att frågan om 

tillförlitlighet är svår att anpassa till kvalitativa intervjuer eftersom alla situationer omöjligt kan 

vara lika varandra, men att intervjuaren bör sträva efter att få situationerna att likna varandra och 

att förhålla sig objektivt. Framför allt är det viktigt att reflektera över etiska aspekter för att 

datainsamlingen ska vara trovärdig.81 Därför har jag valt att öppet reflektera över 

metodproblem.  

 

                                                        
76 Ibid:122-123 
77 Flick 2009:223 
78 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, 1997:134 
79 Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus (red.), Etnologiskt fältarbete, Studentlitteratur, Lund, 1999:59 
80 Kaijser & Öhlander 2011:136ff 
81 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, 4., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010:131ff 
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Hur mycket information du får ut av din fältstudie bestäms till stor del av hur väl du kan anpassa 

dig till den roll du tilldelas på fältet.82 Själva huvudproblemet med fältstudier är att oavsett hur 

väl du planerar dina observationer så kommer din närvaro rubba den sociala struktur du försöker 

observera. Personers beteenden kommer att förändras i din närvaro, och därför kommer du inte 

kunna ta in en helt objektiv ”sanning” kring det du studerar. Objekten för observationen kommer 

att se strukturen med nya ögon, genom forskarens ögon, och det kommer påverka utfallet.83 

Därför lämpar det sig väl att komplettera observationer med informantintervjuer och ställa 

insamlad data mot varandra. Andra faktorer som kan påverka observationen är exempelvis 

forskarens kön, sexuella läggning, akademiska bakgrund, etnicitet eller ålder.84 Även om det kan 

vara fördelaktigt att vara en ”insider” för att lättare få tillgång till fältet, finns det risk att 

exempelvis viss kunskap behandlas som tyst kunskap. I detta fall är det tydligt att jag är en 

”outsider”, och jag har ansträngt mig för att vara reflexiv och i fältdagböckerna analysera 

faktorer som skulle kunna påverka mina observationer och intervjuer. Det är även nödvändigt att 

belysa att mina observationer skett under en begränsad tidsperiod vilket innebär att det finns en 

risk att det inte är tillräckligt lång tid för att ovan nämnda problematik ska kunna minimeras, 

därför har jag framför allt baserat min analys på intervjuer och ser observationerna som ett 

komplement för att styrka eller ge en ny dimension till det studerade fenomenet. Exempelvis 

genom att sitta med i studion under fredsradioprogram för att se vilka personer som intervjuas 

och hur intervjuerna struktureras. Är programmet människo-orienterat, får alla berörda parter 

komma till tals? Är programmet lösningsorienterat? För att besvara dessa frågor har 

observationer varit nödvändiga som ett komplement till informantintervjuer. Ett annat problem 

är språket. Jag har inte rest med en tolk eftersom engelska är ett officiellt språk i Uganda. På 

redaktionerna blandades engelska med luo, och då jag inte talar det sistnämnda språket har jag 

följt upp mina observationer under informantintervjuerna för att minimera risken för 

missförstånd. 

 

4.7 Analysmetoder 
Min uppsatsanalys grundar sig främst på hermeneutik och fenomenologi. Inom hermeneutiken 

ställs frågor till texten (i detta fall intervjumaterialet och fältanteckningarna) och uttolkarens 

förkunskaper får stor betydelse. Jag använde mig av den hermeneutiska cirkeln i mitt 

analysarbete, och läste igenom exempelvis en intervju för att sedan studera vissa teman närmare, 

och därefter gå tillbaka till intervjun i stort – och att denna växelverkan gav mig ny insikt om 
                                                        
82 Flick 2009:107 och Kaijser & Öhlander 2011:57 
83 Flick 2009:108f 
84 Flick 2009:225 och Kaijser & Öhlander 2011:55f 
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materialet. Men även fenomenologi i meningen att jag koncentrerade mig på informantens egna 

upplevelser av arbetet med fredsjournalistik.85  

 

Jag har använt mig av Kvales fyra steg i en intervjuanalys, men har även bedömt dem som 

applicerbara på observationsstudierna:  

 

1) Informanten beskriver sin livsvärld. 

2) Informanten upptäcker själv nya förhållanden under intervjun. 

3) Intervjuaren koncentrerar och tolkar informantens svar och sänder tillbaka dem till 

informanten under intervjun, exempelvis ”menade du såhär när du sa X?” och då sker 

en självkorrigering. 

4) Den utskrivna intervjun tolkas genom att intervjumaterialet struktureras, sedan klarläggs 

materialet genom att exempelvis ta bort överflödigt material för att kunna urskilja vad 

som är väsentligt. Till sist startar analysen genom metoder som koncentrering, 

kategorisering, narrativ strukturering, tolkning eller ad hoc-metoder.86 Jag har valt att 

använda mig av en ad hoc-metod som inkluderar kategorisering, där jag har reducerat 

mitt material till ett fåtal nyckelord och begrepp utifrån min tematisering, och teoretisk 

tolkning av det empiriska materialet. Intervjucitat och observationsutsnitt är valda utifrån 

denna metod som jag har applicerat på hela mitt empiriska material. Citaten i analysen 

valdes utifrån att de skulle illustrera det jag diskuterat, men jag har även försökt låta alla 

intervjupersoner komma till tals ungefär lika mycket. På grund av uppsatsens begränsade 

längd har jag framför allt valt citat som visar på ett framträdande mönster, men jag har 

även valt att inkludera citat som visar på en konflikt i den mån att det fanns. 

Fredsjournalistik är ett kontroversiellt ämne och det råder inte alltid konsensus kring hur 

arbetet ska bedrivas på redaktionerna, det har jag försökt visa i analysen.	  
  

                                                        
85 Kvale 1997:42 
86 Ibid:171f 
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5. Analys 
Analysavsnittet beskriver inledningsvis de två radiostationerna och deras radiotablåer. 

Tyngdpunkten läggs sedan på att analysera radiostationerna och journalisternas arbete utifrån 

kriterierna som är hämtade från Galtungs definition av fredsjournalistik, som även ligger till 

grund för uppsatsens operationalisering där det fredsjournalistiska arbetet placeras på en skala 

från minimi- till maximinivå.  

  

5.1 Mega FM 
Alternativa medier, likt community radio, kan delas upp i fyra, ibland överlappande, synsätt. De 

kan existera för att tjäna lokalsamhället, fungera som ett alternativ till mainstream media, vara 

sammankopplat med civilsamhället, eller vara rhizommedier.87 Mega FM tillhör framför allt de 

två första kategorierna, men tangerar även de andra två, då de samarbetar med civilsamhället 

genom att låta organisationer sända sina budskap i etern, och som en rhizom eftersom 

marknaden, genom försäljning av programtid och annonser, garanterar dess överlevnad. Mega 

FM är en icke-vinstdrivande organisation som startade år 2002, men drivs likt ett företag och 

finansieras av annons- och tablåutrymmesförsäljning.88  

 

Community radio karaktäriseras av att sändare och mottagare befinner sig i samma 

lokalsamhälle, och lokalsamhället bestäms antingen utifrån intresse eller geografi.89 I Mega FMs 

fall handlar det om acholi-regionen, framför allt kring staden Gulu, och därför definieras 

lokalsamhället utifrån både intresse (etnicitet, språk) och geografi (acholi-regionen). Vidare 

karaktäriseras community radio ofta av en minimal budget och ett fåtal anställda varav de flesta 

volontärer.90 På Mega FM arbetar 35 personer med den redaktionella verksamheten och 

ytterligare fem personer med administrativa uppgifter. De har inga volontärer, men låter 

praktikanter från olika medieutbildningar arbeta hos dem under perioder.91 Det drivs tydligare 

som ett företag än vad teorier om community radio vanligtvis förespråkar eftersom de har 

professionellt anställda journalister, och en förhållandevis stor redaktion. De beskriver sig själva 

som en community radiostation med fredsfokus.92  

 

                                                        
87 Bailey, Cammaerts & Carpentier 2008:7ff 
88 Informantintervju med Michael, programchef på Mega FM, 2014-04-29 
89 Vatikiotis, Pantelis. Communication Theory and Alternative Media. Westminster Papers in Communication and Culture. 2005, 
Vol.2(1):4-29 
90 Alumuku 2006:22f 
91 Informantintervju med Michael 2014-04-29 
92 Ibid. 
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5.2 Radio Wa 
Radio Wa faller likt Mega FM in i de två första kategorierna för alternativa medier: de tjänar 

lokalsamhället och fungerar som ett alternativ till mainstream-medier. Likväl har de vissa 

kopplingar till civilsamhället, genom samarbeten med exempelvis antikorruptionsorganisationer, 

och är till viss del ett rhizommedium. Radio Wa startade 1998 och är en icke-vinstdrivande 

organisation som finansieras av det katolska samfundet och av annonsintäkter.93  

 

Radiostationen ligger centralt belägen i Lira, vilket är den största staden i lango-regionen. 

Lokalsamhället bestäms både utifrån geografi, men även intresse så som etnicitet, språk och 

religion. Likt Mega FM har inte Radio Wa några volontärer, utan har professionella journalister, 

men redaktionen är mindre med bara ett femtontal fast anställda och sedan ett antal fasta 

frilansar och radioambassadörer ute i byarna som fungerar som stationens ögon och öron på 

plats. De säger själva att de arbetar med fredsjournalistik, och att grundtanken med stationen var 

att de skulle arbeta för fred och försoning i området.94  

 

5.3 Fredsjournalistik på redaktionerna 
För att kunna genomföra fredsjournalistik är det viktigt att öka journalisternas kapacitet och 

således öka professionaliseringen. För att kunna arbeta med fredsjournalistik är det nödvändigt 

att genomföra en konfliktanalys genom att identifiera konfliktens attityder, beteenden och 

motsättningar.95 Det krävs kunskap om hur en sådan analys ska genomföras, men det behöver 

inte nödvändigtvis innebära att journalisterna behöver ha en formell journalistutbildning för att 

vara kapabla till att arbeta fredsjournalistiskt. En ökad professionalisering kan exempelvis 

innebära en minimal insats där journalisterna får lära sig vikten av att intervjua alla inblandade 

parter.96 

 

5.3.1 Mega FM 

Michael arbetar som programchef på Mega FM och har arbetat på radiostationen sedan 1994. 

Han började som ljudtekniker, men har arbetat på olika positioner och de tre senaste åren har 

han varit programchef. Han har ingen tidigare erfarenhet av journalistik eller fredsrelaterat 

arbete.  

 

                                                        
93 Informantintervju med Samuel 2014-05-06 
94 Ibid. 
95 Lynch & McGoldrick 2005:38 
96 Howard 2002 
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”Men när jag anställdes fick jag en internutbildning som hölls av BBC och Panos Africa. De 

flesta av oss som började då hade inte erfarenhet av journalistik, men vi fick internutbildning 

inom journalistik med fokus på radiojournalistik.” (Michael, programchef Mega FM) 

 

Michael säger att de flesta journalister på radiostationen har en journalistutbildning i dag, men 

att utbildningsgraden varierar beroende på deras arbetsroll. Exempelvis är det viktigare för 

programledare att de har en bra radioröst, säger Michael. 

 

Paul är nyhetsredaktör på Mega FM sedan sex månader tillbaka, innan dess var han 

nyhetsreporter i nio år på Mega FM. Innan han fick jobb på Mega FM var han frilansreporter för 

den statligt ägda dagstidningen New Vision och Rupiny, samt har varit korrespondent för Media 

Plus Television i norra Uganda och radiostationen DM FM. Han har en universitetsexamen i 

journalistik, med en underexamen i demokrati- och utvecklingsstudier.97  

 

Julia är nyhetsjournalist på Mega FM. Hon har arbetat på redaktionen de senaste fyra åren. Hon 

har inte läst journalistik vid universitetet utan har lärt sig arbetet på plats på Mega FM.  

 

5.3.1.1 Tablå 

Mega FM producerar nästan allt radiomaterial själva. Materialet utifrån kommer från frilansare, 

NUMEC, Uganda Radio Network och så säljer kanalen programtid till lokala organisationer, 

men de programmen tas fram tillsammans med representanter för Mega FM så att de har 

kontroll över vad som sänds. De sänder allt från gospelprogram, nyheter, sport, hälsa, 

jordbruksprogram, kultur, talkshows, dokumentärer och musik.98 Mega FM sänder ett 

egenproducerat program, ”Dwog Cen Paco” (Come Back Home), som är helt inriktat på fred 

och konflikt, ”men i alla våra program finns det ett element av fredsjournalistik”, säger Michael, 

programchef, och fortsätter ”även radiopratarna uppmanas att vara medvetna om vilket språk de 

använder, så att oavsett vilket program du sänder så bör du ha det i medvetandet så att du inte 

orsakar mer konflikt genom det språk du använder”.   

 

Mega FMs tablå innehåller program som ”Community Crime Prevention” som involverar 

polisen, och uppmanar invånarna att inte ta lagen i egna händer, ett radioprogram inriktat på 

säkerhetsfrågor för att lära lyssnarna hur de kan hantera konflikter, och en morgonshow där de 

                                                        
97 Informantintervju med Paul 2014-05-02 
98 Se bilaga för utförlig tablå. 
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låter de äldsta klanledarna berätta om pågående konflikter och hur de kan lösas på ett fredligt 

sätt.99  

 

5.3.1.2 Dwog Cen Paco 

Ett av de första radioprogrammen som Mega FM sände var ”Dwog Cen Paco” (Come Back 

Home). Det sänds än i dag, för trots att LRA lämnat Uganda är det fortfarande barnsoldater som 

inte återvänt hem. Programmet låter föräldrar och lokala ledare sända meddelanden som de 

hoppas ska få de kidnappade barnen att återvända. Enligt egen utsago har hundratals tidigare 

barnsoldater återvänt till regionen på grund av programmet. En av programmets viktigaste 

punkter är att bjuda in tidigare barnsoldater som får berätta vad de har varit med om sedan de 

återvänt till norra Uganda.100 

 

”Vi fick berättat för oss att de hade fått höra att om de flyr så kommer armén att döda dem. Så 

vi började vända oss av personer som kommit tillbaka hem för att berätta för dem att det inte 

stämmer, att personerna överlever och att det är de som talar till dem.” (Paul, nyhetsredaktör 

Mega FM) 

 

”Förutom det sänder vi meddelanden från religiösa ledare, opinionsledare, och alla som varit 

involverade i någon aspekt av konflikten. Även musiken vi spelar är fredsmusik om förlåtelse, om 

att komma hem. Genom att göra det blev alla involverade.” (Michael, programchef Mega FM) 

 

Paul och Michaels citat visar på att Mega FM aktivt försöker arbeta med fredsjournalistik i 

programmet, och involverar lokalsamhället likt en community radiostation bör. Programmet 

tangerar maximinivån av fredsjournalistik då de försöker mänskliggöra fienden, det vill säga 

barnsoldaterna, och fungerar som ett forum för känslomässigt utlopp, men saknar förslag till en 

konstruktiv konfliktlösning. 

 

Moses har varit programledare för ”Dwog Cen Paco” sedan starten. Programmet är en timme 

långt och den 1 maj 2014 finns det inga inbjudna gäster i studion. Moses läser istället upp 

meddelanden från anhöriga, läser upp namn på barn som fortfarande inte återvänt och 

kategoriserar dem utifrån distriktet där de försvann och var de tros befinna sig nu. Moses sänder 

ett radioinslag med en ung kvinna som berättar om det nya liv hon har skapat sedan hon 

                                                        
99 Informantintervju med Michael 2014-04-29 
100 Informantintervju med Michael 2014-04-29 och informantintervju med Paul 2014-05-02 
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återvände, och i bakgrunden hörs ljud av hennes små barn som skrattar. Emellanåt spelas musik. 

Efter en halvtimme öppnar Moses telefonslussen och sammanlagt fyra personer ringer in.101 ”De 

ringer in för att tacka för att programmet finns. De är tidigare barnsoldater som berättar vad de 

gör i dag så att lyssnarna i bushen ska förstå att det finns ett annat liv att få”. 

 

5.3.1.3 Voices for Peace 

Två gånger i månaden sänder Mega FM och Radio Wa, tillsammans med två andra radiostationer 

i norra Uganda, programmet ”Voices for Peace” som produceras av NUMEC. Programmet sänds 

på både engelska och det lokala språket luo. Det första avsnittet handlade om hur de religiösa 

ledarna i regionen oroas över att klanledare är involverade i pågående konflikter istället för att ta 

en neutral, medlande roll som konstitutionen påbjuder. Konflikterna är så kallade sekundära 

konflikter, exempelvis konflikter rörande land, som uppstått efter att kriget mellan staten och 

LRA upphört och befolkningen har återvänt från internflykt. Programmet förklarar konflikten 

genom att intervjua både acholis och langos, de låter utomstående parter föreslå 

konfliktlösningar, de ansvariga får komma till tals och förklara vad de har gjort för att lösa 

konflikterna och de låter också de ansvariga komma med motkrav så som att medierna inte ska 

sensationalisera konflikten. Programmet fokuserar genomgående på gemensamma faktorer 

mellan de involverade parterna och alla anklagelser som yttras är generella och pekar inte ut 

någon sida.102 Avsnittsanalysen visar att programmet uppfyller både kriterierna för maximinivån. 

 

David är chef för NUMEC och är ytterst ansvarig för ”Voices for Peace”, som produceras med 

finansiellt stöd från USAID. Förutom att producera programmet så genomför NUMEC 

medieutbildningar och erbjuder redaktionsplatser för journalister. Programmet produceras av tre 

reportrar i Gulu och en reporter i Lira. Journalisterna samlar in material och David är redaktör.  

 

”När jag har skrivit manuset för avsnittet e-postar jag det till en person som vi har arbetat med 

länge, han är Afrikaredaktör för Institute for War and Peace Reporting. Han fungerar som ett 

andra par ögon som tittar på det och ser att allt är okej, och om han har några betänkligheter 

kan han ge oss råd och så diskuterar vi det. Vi arbetar med honom så att det vi producerar blir 

bra.” 

 

David har tidigare själv arbetat vid Institute for War and Peace Reporting. Innan har han varit 

                                                        
101 Observation av ”Dwog Cen Paco” från Mega FMs radiostudio 2014-05-01 
102 Avsnittsanalys av ”Voices for Peace”, engelska sändningen, producerat 2014-03-19. Se bilaga.  
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nyhetsredaktör på Mega FM, arbetat på dagstidningen Daily Monitor, och utbildat journalister i 

fredsjournalistik för BBC:s räkning. Han har också producerat en fredsjournalistisk handbok åt 

NUMEC, med finansiellt stöd från UNESCO. Informantintervjun med David visar på att han är 

professionell i sin yrkesroll, likt miniminivån förespråkar. 

 

5.3.2 Radio Wa 

Samuel har varit programchef på Radio Wa sedan 2009, och innan dess arbetade han som 

radiopresentatör på stationen under ett år. Han har studerat journalistik vid universitetet men har 

inte någon tidigare erfarenhet av fredsrelaterat arbete.  

 

”Under tiden har jag gått flera kapacitetsbyggande kurser kring fredsrapportering, 

fredsprogramskapande och generell produktion av fredsprogram.”  

(Samuel, programchef Radio Wa)  

 

Maria har arbetat som nyhetsredaktör på Radio Wa i fyra år. Hon har tidigare erfarenhet av 

radiojournalistik med inriktning på fred och har en universitetsexamen med journalistik som 

huvudämne. 

 

”När jag arbetade i Arua hade vi ett par fredsprogram. Då arbetade vi hand i hand med andra 

fredsorganisationer för att göra program om konflikter. Det var främst stamkonflikter. Då 

behövde radion ta en aktiv roll och adressera en del av konflikterna i lokalsamhället.” (Maria, 

nyhetsredaktör Radio Wa) 

 

Jonathan är nyhetsjournalist på Radio Wa och har arbetat på stationen i fyra år. Innan dess 

arbetade han på Radio Lira och Karamoja FM. Han har en universitetsutbildning från Gulu och 

Kampala, men har ingen tidigare erfarenhet av fredsjournalistik.103 Informantintervjuerna visar 

att journalisterna är professionella yrkesutövare. 

 

  

                                                        
103 Informantintervju med Jonathan 2014-05-05 
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5.3.2.1 Tablå 

Radio Wa producerar nästan allt radiomaterial själva, men tar in en del material från frilansare. 

Utöver det sänder de ”Voices for Peace” som produceras av NUMEC, och köper in inslag från 

Uganda Radio Network.104  

 

Radio Wa sänder alla dagar i veckan från 05-24, och programutbudet är brett.105 ”Generellt sätt 

har vi försökt göra vårt bästa för att fånga alla nyckelområden för de som lyssnarna är 

intresserade av.”(Samuel, programchef Radio Wa). Uttalandet visar på att radiostationen är 

måna om lyssnarna, vilket är en nyckelfaktor för community radiostationer. 

 

Radiostationen har flera program som speciellt fokuserar på samhälls- och utvecklingsfrågor. 

Exempelvis sänds programmen ”Community Concern” som hanterar aktuella samhällsfrågor, 

och två fredsprogram ”Visions for Peace” och ”The Peace Maker”. Det sistnämnda påminner 

om Mega FM:s ”Dwog Cen Paco”, och startade år 2005. Tidigare sändes det tre gånger i veckan 

och gav föräldrar en möjlighet att ringa in till radiostationen och sända meddelanden till sina 

barn i bushen. Efter att fredssamtalen inletts i Juba år 2006 mellan Uganda och LRA ändrade 

programmet inriktning.   

 

”Många människor återvände från flyktinglägren med en förändrad mentalitet och det gav 

upphov till flera olika typer av konflikter som behövde lösas. Vi informerade också befolkningen 

och sa ”Ni bodde i flyktingläger i över fem år, ni led olika konsekvenser av kriget. Nu är det tid 

för att främja dialog och försonas. Varje gång det uppstår en riktigt spänd situation mellan er 

och ni inte kan lösa det på egen hand är det viktigt att söka hjälp av en tredje part, och i detta 

fall är en tredje part en medlare. Någon som kan komma och stå mellan er, titta på era olika 

frågor och underlätta en dialog, så att ni kan hitta en gemensam lösning och gemensam grund 

där ni båda känner er rättvist behandlade”. I andra ord, leta efter en win win-situation i alla 

konflikter. Inte en situation där en av parterna känner sig som en förlorare och den andra är en 

vinnare.” (Samuel).  

 

Det innebär att ”The Peace Maker” rapporterar om sekundära konflikter som uppstått efter att 

invånarna i området har återvänt från internflykt. Programmet försöker, likt maximinivån 

                                                        
104 Informantintervju med Samuel 2014-05-06 
105 Se bilaga för detaljerad tablå. 
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förespråkar, agera konstruktivt och erbjuda lösningar – här genom att uppmana lyssnare att ta 

hjälp av en tredje part. 

 

5.3.2.2 The Peace Maker 

Avsnittet av ”The Peace Maker” den 5 maj 2014 handlade om flickors rätt till utbildning. 

Programledare var programchefen Samuel, och en klanledare var gäst i programmet.  Gästen 

berättade om två verkliga fallstudier, där familjekonflikter uppstått kring frågan om döttrarna 

skulle fortsätta i skolan eller inte. Emellanåt spelas musik. Efter en halvtimme öppnas 

telefonslussarna och fyra lyssnare tillåts berätta om sina egna erfarenheter. Klanledaren 

kommenterade lyssnarnas berättelser.106  

 

”Det är faktiskt en policy här att i alla program som har som mål att ha en delaktig publik ska 

det vara 50 procent presentation från radiostudion och 50 procent delaktighet från lyssnarna” 

(Samuel, programchef Radio Wa).  Förutom att ringa in till programmet har lyssnarna möjlighet 

att skicka sms eller brev, samt komma förbi radiostationen för att framföra sina åsikter. 

 

Enligt Samuel såg programinnehållet, vid tiden för observationen, ut som det brukar. Ibland 

bjuds gäster in som fungerar som medlare för att visa för lyssnarna att det går att lösa konflikter 

utan att det går till domstol, men klanledarens roll var främst att utbilda lyssnarna.  

 

”Hans roll i går var att lyfta fram den här typen av konfliktsituationer och utbilda, först och 

främst de lokala ledarna, hur de kan adressera den här typen av konfliktsituationer. Men också 

som en klanledare, förklara för invånarna hur vissa situationerna kan hanteras och kan 

stoppas.” (Samuel).  

 

Detta visar på att radiostationen och programmet här främjar deltagande, enligt miniminivån, 

och använder sig av en konstruktiv journalistik, där en medlare guidar lyssnarna mot en 

konfliktlösning. Det aktuella programmet fungerar även som ett forum för känslomässigt utlopp. 

 

 

 

 

                                                        
106 Observation av ”The Peace Maker”, studio ett, Radio Wa, 2014-05-05 
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5.4 Nödvändiga kriterier  
Arbetet på Mega FM och Radio Wa är på många sätt lika, och informanterna identifierar ofta 

samma faktorer som nödvändiga för att kunna skapa ett freds- och försoningsrelaterat 

radioprogram.  

 

5.4.1 Transparens 

Ett av minimikraven på fredsjournalistiken är en ökad transparens i konfliktrapporteringen. 

Enligt Galtungs definition av fredsjournalistik så ska rapporteringen vara kontextbaserad, 

transparent, sanningsorienterad och människoorienterad, vilket innebär att fokus ska ligga på 

alla inblandade parter.107 

 

Informanterna på Mega FM framhåller en balanserad rapportering som den viktigaste faktorn 

för fredsjournalistik, och transparens. 

 

”En bra story måste innehålla alla fakta, den måste vara riktigt balanserad. Exempelvis i en 

story om hur de äldre lokala ledarna tar mutor, så måste vi verkligen ha en balanserad 

rapportering. Även om polisen har registrerat mutorna, så måste vi låta ledarna svara på 

anklagelserna, och det är nödvändigt att båda sidorna är med i inslaget. Det är lätt att bara gå 

på den ena parternas berättelse men då struntar du i de röstlösa och det är inte rättvist. Alla 

sidor måste finnas med för att det ska vara en balanserad historia” (Michael, programchef  

Mega FM) 

 

Hans beskrivning stöds av både Paul och Julia. Enligt Julia kan det ibland vara svårt att nå alla 

parter, och hon menar att det då är viktigt att låta en tredje part, så som polisen, kommentera 

händelsen. Men om de inte får alla röster säger hon att de ibland sänder inslagen ändå.108  

Michaels och Pauls kan ha att göra med att de har mer erfarenhet inom yrket samt en högre 

utbildningsgrad än Julia, men det kan även innebära att de inte talar sanning. Alla tre personer 

visar ändock på att transparensen är viktig.  

 

Även alla informanter på Radio Wa understryker vikten av en balanserad rapportering, eftersom 

det ses som nyckeln till att mediebevakningen inte ska eskalera konflikter.  

 

                                                        
107 Lynch & Galtung 2010:12ff 
108 Informantintervju med Julia 2014-04-30 
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”Vi som radiostation har som mål att bygga fred. Vi ska inte rapportera saker som orsakar 

förvirring och då ytterligare konflikter. Enligt mig är en bra story en balanserad story som inte 

kan orsaka någon konflikt.” (Jonathan, nyhetsjournalist på Radio Wa)  

 

För att kunna genomföra en balanserad rapportering lyfter Maria och Samuel fram vikten av att 

förstå konfliktens kärna, och att genomföra en konfliktanalys.  

 

”Vi börjar med att analysera konflikten först. Vad handlar konflikten om? Vilka är involverade? Vilka 

måste vi involvera på plats? Så vi kommer fram till vilken vinkel vi ska ta. Varje gång vi hör talas om en 

konflikt så skickar vi ner ett team där för att ta reda på orsaken och låter alla involverade i konflikten 

komma till tals.” (Maria, nyhetsredaktör på Radio Wa) 

 

Informanternas citat visar på att det är svårt att rapportera om pågående konflikter, och framför allt 

Jonathan lyfter fram möjligheten att de kan strunta i en pågående konflikt eftersom de inte vill eskalera 

den. Om så är fallet överensstämmer det inte med den fredsjournalistiska tanken. Marias citat visar på 

professionalisering, transparens och en möjlighet för radion att fungera som en medlare. Maria är också 

nyhetsredaktör, så hon är mer insatt i redaktionella beslut än nyhetsreportern Jonathan som inte behöver 

ta avgörande beslut.  

 

5.4.2 Deltagande 

Mega FM och Radio Wa definierar sig som community radiostationer, och därför är det inte 

förvånande att de lyfter fram deltagande som en av nyckelfaktorerna för att lyckas genomföra 

fredsjournalistik. Community radiostationer existerar främst för att tjäna lokalsamhället, och 

erbjuder människor en möjlighet till självrepresentation och deltagande i det offentliga 

samtalet.109 Eftersom community radiostationer vill skapa utveckling och förändring är det 

viktigt med ett aktivt publikdeltagande för att kunna identifiera problem, analysera dem och 

hitta gemensamma problemlösningar.110 Deltagandet kan ske på alla nivåer av processen, från 

intervjuperson till ägande. Deltagandet bör främjas på alla sätt, från att sändningar sker på det 

lokala språket till att redaktionens geografiska plats måste vara nåbar för lokalbefolkningen.111  

 

Deltagande är också centralt för utvecklingskommunikation som förändringskoncept, där ett 

aktivt deltagande är nödvändigt för att identifiera utvecklingens frågor, mål och lösningar. En 
                                                        
109 Bailey, Cammaerts & Carpentier 2008:7ff 
110 Alumuku 2006:24  
111 Ibid:144ff 



 
 

36 

pågående dialog framhålls som nyckeln, men kommunikationen handlar inte enbart om att 

uttrycka åsikter utan likväl om att ge möjligheter till att lyssna.112 

 

Enligt Galtungs definiton av fredsjournalistik framhålls deltagande som nödvändigt för att 

kunna genomföra en fredsjournalistisk rapportering av en konflikt. Deltagandet sker genom att 

rapporteringen är människoorienterad istället för elitorienterat, där en röst ska ges till alla 

inblandade.113 Det är nödvändigt att fokusera på marginaliserade grupper och låta lyssnarna 

guida vilka frågor som lyfts fram, för att uppnå en miniminivå av fredsjournalistik. 

 

Alla informanter vid Mega FM och Radio Wa lyfte fram vikten av en balanserad och transparent 

rapportering och det innefattade också ett deltagande som innebär att alla sidor av en konflikt 

belyses och att alla berörda parter ges möjlighet att uttala sig. Det är en av grundstenarna i 

deltagande, men utöver det lyfte även informanterna fram en pågående dialog med lyssnarna 

som framför allt främjas genom mobiltelefonins framväxt i Uganda.  

 

Michael, programchef på Mega FM, säger att i nästan alla program så ges lyssnarna en 

möjlighet till deltagande. ”I hälsoprogrammen frågar vi dem vad vi borde prata om, och då 

ringer folk in och berättar om sina problem och ämnen de vill diskutera.”  

 

Julia, nyhetsjournalist på Mega FM, tycker att förhållandet mellan lyssnarna och radiostationen 

är bra och interaktivt. Förutom att ringa till stationen har de också möjlighet att gå förbi 

redaktionen när de befinner sig i centrala Gulu. Hon säger att de ofta tipsar om nyheter.  

 

Men radiostationen finns inte enbart till för att lyssnarna ska kunna uttrycka sina åsikter, enligt 

Paul, nyhetsredaktör på Mega FM: ”Först och främst är det vi som bestämmer vad som sänds. 

Något som inte är bra eller som kan uppmana till konflikt sänds inte, det bestämmer vi.” 

 

Mega FM sänder även diskussionsprogrammet ”Kabake” varje vecka där journalisterna åker och 

spelar in lokala debatter, som de sedan klipper och sänder. Radio Wa har ett liknande program, 

”Community Concern”: ”Varje gång har vi den typen av program så är det stort deltagande 

från lokalsamhället. De kan ringa in för att ställa frågor, men de kan också ringa in för att 

föreslå lösningar eller yttra sin åsikt. För andra har lyckats lösa sina konflikter, och då kan de 

                                                        
112 Tufte & Mefalopulos 2009 
113 Lynch & Galtung 2010:12ff 
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bidra med erfarenheter kring hur de gjorde för att lösa problemen.” (Maria, nyhetsredaktör på 

Radio Wa) 

 

Samuel på Radio Wa berättar att de också har utsända journalister i hela lango-regionen som 

fungerar som radiostationens ambassadörer i lokalsamhället: ”När det inträffar problem så är 

de först att få reda på det och då meddelar de det”.114 

 

För nyhetsjournalisten Jonathan är interaktionen med lokalsamhället viktig eftersom han får nyhetstips 

från lyssnarna. ”Du måste inte förlita dig på dem utan du får ett tips om något och så kan du följa upp 

det. De säger att ”här händer det något” ”.115 

 

Radio Wa:s ursprungliga redaktion brändes ner av LRA år 2002, och när det var dags att bygga upp 

redaktionen på nytt bidrog lyssnarna med egna pengar till projektet, berättar Maria. Hon ser det som ett 

bevis på att relationen med lyssnarna är god. ”Människorna samlade ihop ungefär 10 miljoner 

shillings116 från lokalsamhället för att stötta radion. Det är verkligen en community radio”.117 Det visar 

på hur pass viktig radiostationen är för lokalsamhället.  

 

Både Mega FM och Radio Was programutbud är nästan enbart på det lokala språket, undantaget 

är ett par nyhetssändningar som även sänds på engelska, samt programmet ”Voices for Peace” 

som både sänds på det lokala språket och engelska. Det är avgörande för deltagandet, uppger 

informanterna.  

 

5.4.3 Konstruktiv journalistik 

För att fredsjournalistiken ska bedrivas maximalt så måste medier ta en konstruktiv roll och 

fungera som aktiva parter och inte neutrala rapportörer. Enligt Galtungs definition ska medierna 

synliggöra fredsinitiativ på ett kreativt sätt, och inte vara rädda för att hamna i konflikt med 

objektivitetsidealet.118 En av rollerna för alternativa medier, som community medier kan 

uppfylla, är att lära medborgarna deras rättigheter, skyldigheter och aktivt sträva efter att få till 

stånd en samhällsförändring, genom att ha en tydlig koppling till civilsamhället.119 Det finns en 

                                                        
114 Informantintervju med Samuel 2014-05-06 
115 Informantintervju med Jonathan 2014-05-05 
116 Cirka 26 000 SEK, växelkurs 2014-07-23 
117 Informantintervju med Maria 2014-05-05 
118 Lynch & Galtung 2010:12ff 
119 Bailey, Cammaerts & Carpentier 2008:20ff 
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strävan efter att genom att berätta om fördelarna med konfliktlösning och sätta press på 

makthavare så kommer en social förändring att ske.120  

 

I teoriavsnittet lyfts konflikten mellan journalistikens objektivitetsideal och den mer aktiva roll 

som fredsjournalistiken kräver fram.121 Den inneboende spänningen är också tydlig hos 

informanterna på Mega FM och Radio Wa. För att fredsjournalistiken maximalt ska uppnås 

krävs en proaktiv insats från journalisterna där de själva tar rollen som medlare i konflikten. Det 

är tydligt under informantintervjuerna att journalisternas professionalisering kommer i konflikt 

med den sidan av fredsjournalistiken, även om informanternas inställning till mediernas roll som 

fredsmäklare inte är helt entydig.  

 

Michael, programchef på Mega FM, varnar för att om medier inte tar en aktiv fredsroll kan det 

uppstå situationer, likt den i Rwanda, där radion användes för att driva på konflikten mellan 

hutuer och tutsier. ”Medier ska vara involverade i att främja fred i alla aspekter av deras arbete, 

från nyhetsbevakning till programskapande ska det finnas ett element av fredsjournalistik”.122  

 

Även Samuel, programchef på Radio Wa, nämner Rwanda som ett exempel. ”Jag anser att 

mediernas främsta roll är att se till att de rapporterar på ett sådant sätt att det öppnar upp ett 

utrymme för människor att mötas och tala med varandra, att inse att de alla är lika mycket 

värda och att de kan samexistera. Mediernas främsta roll är att visa relevansen av fred för båda 

sidorna”.123   

 

Paul förklarar att Mega FM startades för att främja fred i regionen, och att det därför ligger i 

deras uppdrag att ta en stor roll i fredsprocessen. Exempelvis krävdes en aktiv medierapportering 

för att göra konflikten med LRA känd, menar han. ”I och med att medierna bevakade det, så blev 

konflikten känd, och medierna spelade en väldigt stor roll i att främja fred. De ska ta rollen som 

medlare”.124 

 

Jonathan för ett liknande resonemang. ”Det enda vi kan göra är att skapa medvetenhet. Sedan vi 

började vårt arbete tycker jag att det har skett stora förändringar i regionen. I ett område som 

kallas Aliro, pratade vi med invånarna där och lät dem prata med varandra och så löstes deras 
                                                        
120 Alumuku 2006:39ff 
121 Se avsnitt ”3.6.1 God journalistik eller opinionsbildning?” 
122 Informantintervju med Michael 2014-04-29 
123 Informantintervju med Samuel 2014-05-06 
124 Informantintervju med Paul 2014-05-02 
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problem”.125 

 

Maria framhåller vikten av en positiv rapportering. Hon menat att det är viktigt att fokusera på 

fördelarna med en konfliktlösning.126 Hennes inställning går till viss del stick i stäv med transparensen, 

och kritiker av fredsjournalistik skulle här mena att hon inte agerar professionellt.  

 

Men att ta en aktiv roll i fredsprocessen innebär inte alltid att informanterna menar att medierna 

själva bör föreslå problemlösningar. Enligt Maria är det farligt att bli en del av konflikten: ”Vi 

ger dem inte lösningar till konflikter, men vi ger dem en plattform”. Istället menar Maria att det 

är en utomstående tredje part som bör föreslå problemlösningarna: ”Vi har alltid med en tredje 

part”.127 

 

Jonathan håller inte med utan menar att medierna bör ta en mer aktiv roll: ”Genom att inte försöka lösa 

konflikter förlorar vi meningen med fredsjournalistiken. Jag tycker att vi måste göra det, försöka lösa 

konflikter”.128 

 

I programmet ”The Peace Maker”, brukar Samuel bjuda in gäster som får berätta om moderna 

medlingstekniker. ”Hur underlättar man medlingsprocesser, vilka kvaliteter bör en medlare ha 

som ska kunna hjälpa till i just era frågor, hur kan en sådan person försöka medla, är han 

opartisk, vilka fördelar finns med en sådan här process jämfört med att gå till domstol? Vi har 

även vid flertalet tillfällen åkt ut i lokalsamhället för att ta reda på hur invånarna svarar på 

konfliktsituationer”.129 

 

Att bjuda in en tredje part som tillåts komma med konfliktlösningsförslag är vanligt 

förekommande på Mega FM, enligt informanterna. ”Någon måste medla, kanske en myndighet 

eller lokal ledare som kan komma med ett förslag på hur konflikten kan stoppas”, säger Julia.130  

 

Även Paul resonerar liknande: ”Sedan tar vi in en tredje part, en religiös ledare eller en 

traditionell ledare, för att tala om problemet och hur det kan lösas”. Han betonar också vikten 

av att låta vanliga invånare komma med förslag på problemlösningar, genom bland annat att 

                                                        
125 Informantintervju med Jonathan 2014-05-05 
126 Informantintervju med Maria 2014-05-05 
127 Ibid. 
128 Informantintervju med Jonathan 2014-05-05 
129 Informantintervju med Samuel 2014-05-06 
130 Informantintervju med Julia 2014-04-30 
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sända deras röster: ”En annan sak vi har gjort är att spela in vox-pops.131 Vi spelar in vad de 

tycker om exempelvis fred”.132 

 

5.5 Lämpliga radioformat 
Båda radiokanalerna har brett programinnehåll men säger sig låta fredstanken genomsyra alla 

sändningar. Exempelvis genom enkla medel som att inte använda sig av språk som kan 

provocera lyssnaren.133 

 

I sin doktorsavhandling skriver Bent Nørby Bonde att beroende på vilken aspekt av konflikten 

som fredsjournalistiken vill tackla lämpar sig olika typer av medieformat. I norra Uganda pågår 

inte längre en väpnad konflikt mellan staten och LRA, men sekundära konflikter har uppstått. 

Nørby Bonde argumenterar för att pågående konflikter bäst adresseras med hjälp av nyhets- och 

aktualitetsinslag där fokus bör ligga på att hitta gemensamma lösningar, relationen mellan 

parterna humaniseras bäst genom reportage som visar på gemensamma nämnare, försoning 

förbereds genom reportage som skapar förståelse för motiv och kontexter, och strukturella 

svagheter i samhället avslöjas bäst med hjälp av undersökande journalistik.134 ”Voices for 

Peace” som sänds på båda radiokanalerna blandar alla fyra av Nørby Bondes formatindelningar, 

då det tar avstamp i en aktuell händelse och sedan detaljerat går till botten med vad som har 

utlöst händelsen, och vad som kan göras i framtiden.  

 

Maria menar att fredsbudskapet alltid går att använda: ”Jag tycker faktiskt att fredskonceptet ska 

bäddas in överallt, oavsett om det gäller nyheter, talkshows. Även ett litet nyhetsinslag kan 

orsaka problem, varje talkshow kan orsaka problem”.135 

 

På samma linje resonerar David, som producerar ”Voices for Peace”: ”Jag tror inte att det beror 

på vilket radioformat utan jag tror att du kan använda alla tre radioformaten, exempelvis kan 

nyheterna rapportera om händelser, talkshows för diskussioner om händelser, radiofeature och 

dokumentärer för att vidare granska händelserna”.136 

 

Samuel håller med David om att du kan anpassa varje programformat utifrån fredsbudskapet: 

                                                        
131 Inslag där en mix av personer alla svara på en och samma fråga. 
132 Informantintervju med Paul 2014-05-02 
133 Informantintervju med Michael 2014-04-29 
134 Bonde 2006:51f 
135 Informantintervju med Maria 2014-05-05 
136 Informantintervju med David 2014-04-29 
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”Ja, du kan använda det i korta nyhetsinslag, i talkshows, eller vox-pops, eller göra korta 

snabba intervjuer med båda parter, eller en liten feature med dem”.137 

 

Julia och Jonathan tycker att featureformatet, ett längre format, passar bättre för fredsjournalistik 

än det korta nyhetsformat som de själva arbetar med. ”Drama och feature är bra format 

eftersom de ger mer tid till en viss berättelse, men nyheter är väldigt korta och då har du inte 

alltid tid att få in alla bitar.”138 (Julia) 

 

5.5.1 Bevakning av landkonflikter i praktiken 

Under konflikten mellan staten och LRA i norra Uganda så flydde stora delar av 

lokalbefolkningen och bodde i interna flyktingläger. Det innebar att när de väl återvände tillbaka 

var deras land ofta bebott av någon annan. Dessa landkonflikter går att se över hela Uganda, 

men är framför allt koncentrerade till norr.139 Båda radiokanalerna bevakar landkonflikter med 

en förhoppning om att kunna minska konflikternas intensitet, och lära lyssnarna hur man kan 

lösa problem innan våld bryter ut. Gemensamt för de båda kanalerna är att de framför allt 

fokuserar på konflikter där det finns en chans till problemlösning genom traditionella kulturella 

rättsmetoder, så som dialog, i stället för genom det juridiska domstolssystemet.  

 

”På distriktsnivå finns en myndighet som är ansvarig för att hantera denna typ av konflikter, och 

klanhövdingarna har också tillsatt en kommitté som ska lösa dessa problem. Så det vi normalt gör 

är att vi enbart bevakar konflikterna som har lösningar, som håller på att lösas, och fokuserar på 

vad som kommer ut av ett sådant möte. För de andra som fortfarande existerar kan du inte riktigt 

bevaka för då kommer du välja en sida och då kommer du verkligen att skapa problem. De kan 

verka vara lätta, men de är verkligen komplicerade. Men vi försöker tillsammans med 

hövdingarnas kommitté och teamet på distriktsnivå.” (Michael, programchef på Mega FM) 

 

Michaels citat visar på samma ambivalens som Jonathan tidigare har uttryckt, att det finns en 

rädsla att bevaka pågående konflikter. Informanterna upplever att de kan brista i sin professionella 

yrkesroll när de bevakar konflikter som ligger nära dem. Medan nyhetsredaktören Maria har visat 

att det är viktigt att genomföra en noggrann konfliktanalys. Alla informanter lyfter fram vikten av 

att ha en tredje part som medlar i frågor, så även Michael i citatet ovan.  
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”När vi bevakar landkonflikter så bevakar vi båda sidor av konflikten och sedan låter vi en tredje 

part få berätta hur vi ska lösa landkonflikter i det här området. Det är därför jag sa till dig att 

det är bra att få en röst från en lokal myndighet.”140 (Paul, nyhetsredaktör på Mega FM) 

 

På samma sätt arbetar Radio Wa, enligt Jonathan: ”Vi har alltid samarbetat med de lokala 

ledarna och lantmäteriet i regionen, om vi rapporterar om landkonflikter”. De fokuserar också 

på lösningar genom det kulturella rättssystemet: ”När frågan har hamnat i domstol brukar vi 

inte alltid involvera oss. Vi bevakar de fall som försöker lösa problemet utan att det går så pass 

långt att det går till domstol. Vi pratar med de olika parterna i konflikten”.141  

 

Det bekräftas av programchefen på Radio Wa: ”Landfrågor bevakar vi genom att titta på den 

kulturella dimensionen av problemet. Det är sedvänjor som påverkar hur samhället styrs, 

finanser, och landdistributionen. Så oavsett vilken typ av program vi producerar så fokuserar vi 

på vad de kulturella lagarna säger”.142 

 

Framför allt handlar det om att ge lyssnarna en plattform att lösa sina problem, säger Maria: 

”Om du går ut på landsbygden kommer du se bröder som bråkar med varandra, men det vi gör 

är att vi försöker ge dem ett fredligt verktyg att lösa sina konflikter. Vi ber dem sätta sig ner, och 

lösa sina problem”.143 

 

5.6 Hinder för fredsjournalistiken 
Informanterna lyfter fram flera aspekter som hindrar dem att utföra sitt arbete, och som även 

hindrar dem att arbeta utifrån det teoretiska ramverk som denna uppsats vilar på.  

 

5.6.1 Pressfrihet 

Enligt organisationerna Freedom House är Ugandas mediesektor ”delvis fri”, och det 

förekommer både statlig censur och självcensur av medieinnehåll, och staten utövar också 

indirekta påtryckningar mot mediehus och journalister.144 

 

Alla informanter ser bristen på pressfrihet som ett hinder. David på NUMEC beskriver 

situationen: ”Om du använder din pressfrihet att ställa för mycket frågor, och ser dig som ett 
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141 Informantintervju med Jonathan 2014-05-05 
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hot så kanske de kommer efter dig och ställer dig inför rätta. Det handlar om vilka frågor du 

bevakar. Om du är intresserad av ett ämne som ifrågasätter de existerande maktstrukturerna så 

kommer du antagligen att hamna i trubbel fortare än om du gör en jordbruks- eller sportstory. 

Du kan fortfarande bevaka dem, men hoten kan öka”.145 

 

Jonathan berättar att självcensur är vanlig i journalistkåren, framför allt när det rör politisk 

rapportering, och han tror att situationen kommer att förvärras inför presidentvalet år 2016: 

”Tanken är att vi journalister ska säga sanningen, men på grund av begränsningar och 

påtryckningar från staten så kan vi ibland inte, när det gäller politiska frågor så känner jag att 

jag inte helt kan bevaka det enbart på grund av påtryckningarna”.146 Samuel nyanserar 

resonemanget: ”Nej, du skulle inte tveka att bevaka det, men du skulle antagligen bevaka det 

utan att gå till botten med frågan”.147 

 

På ett lokalt plan handlar inskränkningarna i pressfriheten framför allt om att ingen egentlig 

offentlighetsprincip existerar eftersom dokument slentrianmässigt hemlighetsstämplas, och att 

statsanställda vägrar att svara på frågor.148 Journalisternas resonemang visar ändå på viljan att 

vara transparenta och professionella i sin yrkesroll, men att medieklimatet sätter käppar i hjulen 

för att fullständigt uppnå minimikravet på fredsjournalistik. Här kan det tilläggas att Galtung 

definition är normativ, varvid verkligheten för journalisterna kan se annorlunda ut. 

 

5.6.2 Frågor svåra att bevaka 

För att fredsjournalistik inte ska falla över till krigsjournalistik så krävs det en kontextanalys. 

Eftersom konflikter är dynamiska till sin natur kan det vara problematiskt att bevaka pågående 

skeenden, menar informanterna.  

 

Julia, nyhetsjournalist på Mega FM i acholiregionen Gulu, menar att det kan vara svårt att 

bevaka frågor som rör acholi-klaner: ”Acholiklanfrågor håller vi oss ibland utanför. När den ena 

gruppen anklagar den andra, för det bidrar bara till konflikten. Ibland vill de inte lösa konflikten 

och då säger vi att vi inte kan bevaka frågan”.149 

 

På samma linje resonerar Maria. Hon menar att kulturella konflikter är svåra att bevaka: ”Det 
                                                        
145 Informantintervju med David 2014-04-29 
146 Informantintervju med Jonathan 2014-05-05 
147 Informantintervju med Samuel 2014-05-06 
148 Informantintervju med Maria 2014-05-05 
149 Informantintervju med Julia 2014-04-30 
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finns vissa breda konflikter där vi som en radiostation bara kommer att splittra lokalsamhället. 

Just nu pågår en stor klankonflikt, sedan fem år tillbaka, det är ett kulturellt problem. Alla 

klaner vill ha en kulturell ledare, men de vill inte ha den klanledaren som är vald. Det här är ett 

stamproblem, så du kan inte lägga dig i, för till och med våra reportrar kanske väljer sida. Det 

är en så stor fråga när du lever mitt i den, så vi kan inte bevaka det, och nu är frågan uppe i 

domstol”.150 Marias citat visar på samma problem som vid de landkonflikter som tidigare 

diskuterats, det finns en farhåga att journalisterna brister i sin yrkesroll och att det kommer 

motarbeta redaktionernas fredsfokus. 

 

Alla informanter bekräftar att det är framför allt problemlösningen som måste ligga i fokus om 

rapportering om kontroversiella ämnen ska ske. ”Finns det personer som kan lösa problemet så 

är det dags att rapportera om det. Men om du försöker rapportera om det när frågan fortfarande 

är het så kommer du kanske vara lite subjektiv och då skapar du problem.” (Michael, 

programchef Mega FM)  

 

5.6.3 Tidsbrist 

Eftersom konflikter är dynamiska i sin natur, och stäcker sig över långa tidsperioder, så krävs det 

tid för att kunna bevaka en konflikt. Det är framför allt tiden, och möjligheten till utrymme, som 

skiljer community radiostationernas rapportering om pågående konflikter från mainstream 

medias. Men tidsbristen påverkar även dem, även om de har större möjligheter att bevaka 

konflikter eftersom det ligger i radiostationernas programförklaring, enligt informanterna. 

 

”Mainstream media gör främst nyhetsformat, och även när de gör nyhetsformatet så är de inte 

särskilt medvetna om vilken effekt deras nyheter kan få. De kan göra ett nyhetsinslag som 

kommer elda på konflikter i lokalsamhället.” (Samuel, programchef Radio Wa) 

 

”Fred är inte ”breaking news” där någon har dött och du springer dit, som mainstream medier 

bevakar. Nej, du måste vara tålmodig när du bevakar konflikter. Du måste också ta hänsyn till 

känslorna hos de personerna som är involverade i konflikten.” (Maria, nyhetsredaktör Radio 

Wa) 

 

David belyser också att mainstream medier tenderar vara mer elitfokuserade, medan community 

radiostationerna försöker föra fram lokala röster, vilket enligt Galtungs definition är nödvändigt 
                                                        
150 Informantintervju med Maria 2014-05-05 
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för fredsjournalistiken151: ”Eftersom de stora mediehusen inte ser hur de ska kunna tjäna pengar 

på de riktigt fattiga så behandlar man inte heller frågor som påverkar dem. Vi försöker, trots 

det, att ha lokala röster representerade i våra inslag”.152 

 

Som tidigare visat anser informanterna att en balanserad rapportering är den viktigaste faktorn i 

det fredsjournalistiska arbetet. Michael om mainstream medias konfliktrapportering: 

”Mainstream media bevakar också våra frågor, men när du tittar på hur de gör så är det nästan 

alltid ensidigt. Exempelvis om en story kommer ut i dag, så är den ensidigt, och dagen efter är det 

den andra sidan. De ger inte parterna chansen att finnas på samma plattform. Det andra är vårt 

lokalsamhälle är väldigt konfliktkänsligt, så om du rapporterar ensidigt så kommer du antagligen 

att få problem”.153  

 

 

 

 

 

                                                        
151 Lynch & Galtung 2010:12ff 
152 Informantintervju med David 2014-04-29 
153 Informantintervju med Michael 2014-04-29 
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6. Slutdiskussion 
Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för relationen mellan community medier och 

fredsjournalistik. En empirisk undersökning av hur community radio kan arbeta med 

fredsrelaterade frågor i norra Uganda är inte bara relevant för journalistikvetenskapen, utan även 

för alla som är intresserade av utveckling, freds- och säkerhetsfrågor i konfliktområden.  

 

För att besvara uppsatsens frågeställningar kring hur det fredsjournalistiska arbetet ser ut i 

praktiken på Mega FM och Radio Wa har den teoretiska definitionen av fredsjournalistik 

operationaliserats genom att kriterierna placerats in på en skala från minimikraven för 

fredsjournalistik till en omfattande maximinivå.  

 

Miniminivån för fredsjournalistik inkluderar ökad professionalisering, transparens och 

deltagande. Både Mega FM och Radio Wa har till stor del journalistutbildad personal vilket 

tyder på en professionalisering av arbetsplatsen. Informantintervjuerna visar att det ses som en 

självklarhet att nyheter måste grundas på fakta, och att alla parter måste få en möjlighet att 

intervjuas och bemöta eventuell kritik.  

 

Informanterna ger också intryck av att transparens är viktig på redaktionerna, men att begreppet 

transparens framför allt tolkas som en balanserad rapportering grundad på sanning. Teorierna 

om fredsjournalistik tolkar transparens bredare än så, där målet att föra fram ny information, inte 

enbart positiva nyheter och ökad legitimitet för aktörer i fredsprocessen är viktiga 

beståndsdelar.154 Flertalet informanter betonar vikten av att inte rapportera om pågående 

konflikter, klankonflikter eller ”konflikter utan en lösning” för att inte splittra lokalsamhället 

och eskalera pågående konflikter. Exempelvis genom att använda sig av en tredje part, en 

traditionell aktör som fungerar som en medlare i konflikten. Redaktionerna rapporterar inte 

enbart positiva nyheter, men de får anses skygga för vissa konflikter. Fredsjournalistiken ska 

arbeta för fred och försoning, och inte skapa ytterligare konflikter i samhället, men enligt teorin 

kan alla konflikter rapporteras, men det måste göras en noggrann konfliktanalys för att 

rapporteringen inte ska förstärka pågående problem.155 Det är möjligt att redaktionerna inte har 

tillräcklig kunskap om konfliktanalysens ABC för att kunna rapportera om komplicerade 

pågående konflikter, men Maria, nyhetsredaktör på Radio Wa, nämner i sin informantintervju att 

                                                        
154 Lynch & Galtung 2010:12ff 
155 Lynch & McGoldrick 2005:38	  
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de gör analyser innan de skickar ut reportrar i fält. Det visar på att insikten om vikten av analys 

finns där hos Radio Wa.  

 

Deltagande är centralt för community medier och centralt för fredsjournalistiken. Alla 

informanter lyfte fram deltagande som en grundförutsättning för en balanserad rapportering. 

Förutom att låta alla inblandade parter komma till tals så hade de ett nära samarbete med 

lyssnarna genom tips, telefonslussar, brev, och redaktionsbesök. Nästan alla program är på det 

lokala språket, men vissa nyhetssändningar sker även på engelska för lyssnare som mot all 

förmodan inte talar luo. Båda redaktionerna sände även speciella program, ”Kabake” och 

”Community Concern”, där de åker ut i byarna och lyfter frågor som berör lyssnarna. De sänder 

även ”Voices for Peace” som produceras av NUMEC. Utöver det arbetar även Radio Wa med 

radioambassadörer ute i byarna.  

 

Maximinivån för fredsjournalistik innebär en mer aktiv roll än att bara rapportera om vad som 

händer. Centralt för de proaktiva insatserna är att journalisten ser sig som en medlare i 

konflikten, från att mänskliggöra fienden och korrigera missuppfattningar, till att fungera som 

huvudkommunikation mellan parterna och erbjuda ett forum för känslomässigt utlopp.156 För 

Samuel, programchef på Radio Wa, är mediets främsta möjlighet att skapa fred genom att 

erbjuda ett forum för parter att mötas och tala med varandra, vilket i förlängningen också 

erbjuder en plats för känslomässiga utlopp. Liknande tankar fanns hos de andra informanterna. 

Att ta en proaktiv medlarroll var inte lika entydigt. Alla informanter framhöll snarare vikten av 

att ha en neutral tredje part som medlar. Kritiken som riktas mot fredsjournalistik rör att den 

proaktiva rollen strider mot objektivitetsidealet, och denna spänning syntes även hos 

informanterna. Förutom att använda sig av en tredje part som medlare, så menade informanterna 

att det var viktigt att korrigera missuppfattningar och att mänskliggöra parterna.   

 

Det här är en fältstudie som syftar till att visa hur community radiostationer kan konstruera 

radioprogram för fred. Tidigare forskning fokuserar främst på hur utomstående kan använda sig 

av community media för att främja fred i områden. Gemensamma drag mellan denna fältstudie 

och tidigare forskning finns att upptäcka, så som att Brisset-Foucault (2011) såg att det fanns 

tendenser hos Mega FM att undvika kontroversiella ämnen, vilket bekräftas av denna studie. 

Vidare pekar tidigare forskning på vikten av att hitta gemensamma nämnare mellan parterna, 

vilket även hos Mega FM och Radio Wa är en grundbult.  
                                                        
156 Howard 2002 
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Enligt organisationen Search for Common Ground som arbetar med fredsjournalistiska projekt 

kan medier ta fem olika roller under en konflikt. De kan bli fredsmedier och ha ett tydligt mål att 

arbeta för fred, de kan bli ”common ground” medier som arbetar med objektiv journalistik där 

fokus ligger på att hitta gemensamma nämnare mellan parterna. De kan fortsätta att favorisera 

våld enligt traditionell nyhetsvärdering. De kan bilda opinion och ta ställning för aktörer eller 

frågor, och de kan bli propagandamedier.157 Utifrån informantintervjuer och observationer så 

kan det konstateras att Mega FM och Radio Wa hamnar i kategorin för ”common ground”-

medier, men att de tangerar till att arbeta som fredsmedier enligt Search for Common Grounds 

definition. Gränsdragningen går vid att de framför allt fokuserar på försoning, och inte själva 

erbjuder konfliktlösningar utan låter en tredje part göra det, vilket gör att objektivitetsidealet än 

dock finns där.  

 

Radiostationerna utger sig för att arbeta med fredsjournalistik, och denna uppsats visar att det 

stämmer. De placerar sig någonstans i mitten av skalan mellan minimi- och maximinivån 

eftersom de inte fullt ut adresserar alla konflikter, och att de inte heller tar en proaktiv roll som 

medlare utan använder sig av en tredje part. Framför allt utgör avsaknaden av pressfrihet och 

tidsbrist de främsta hindren för en proaktiv fredsjournalistisk roll, samt att informanterna 

betonar att en allt för aktiv roll strider mot objektivitetsidealet, vilket kritiker mot 

fredsjournalistiken lyft fram.  

 

Studien av Mega FM och Radio Wa understryker möjligheten för community radiostationer att 

kunna hjälpa ett lokalsamhälle som drabbats av konflikter, och visar på vilka beståndsdelar som 

är nödvändiga för att adressera problemområden för att kunna hjälpa samhället att läka. 

 

 

 

  

                                                        
157 Oscar Bloh (2010). Strategic Communication for Peacebuilding: A Training Guide. Search for Common Ground. 
 



 
 

49 

7. Litteraturförteckning 
 

7.1 Artiklar 
Brisset-Foucault, Florence (2011) Peace-making, power configurations and media practices in 

northern Uganda: A case study of Mega FM. Journal of African Media Studies. Vol. 3, No. 2, p. 

205-225 

 

Devon E. A. Curtis (2000) Broadcasting Peace: An Analysis of Local Media Post- Conflict 

Peacebuilding Projects in Rwanda and Bosnia. Canadian Journal of Development Studies/ Revue 

canadienne d'études du développement, 21:1, 141-166 

 

Galtung, Johan (1985) Twenty-Five Years of Peace Research: Ten Challenges and Some 

Responses. Journal of Peace Research Vol. 22:2, 141-158 

 

Galtung, Johan (2000). The Task of Peace Journalism. Ethical Perspectives (2000) 2-3, p.162-

164 

 

Kempf, William (2007). Peace Journalism: A tightrope walk between advocacy journalism and 

constructive conflict coverage. Conflict & Communication Online. Vol 6. No 2. 

 

Loyn, David (2007). Good journalism or peace journalism? Conflict & Communication Online 

Vol. 6 No. 2 

 

Shinar, Dov (2009) Can Peace Journalism Make Progress?: The Coverage of the 2006 Lebanon 

War in Canadian and Israeli Media. International Communication Gazette 71: 451 

 

Tufte, Thomas & Mefalopulos, Paolo (2009). Participatory Communication: A Practical Guide. 

World Bank Working Paper No. 170. 

 

Vatikiotis, Pantelis. Communication Theory and Alternative Media. Westminster Papers in 

Communication and Culture. 2005, Vol.2(1):4-29 

 

 



 
 

50 

7.2 Avhandlingar 
Bonde, Nørby Bent (2006). Media and Communication in Conflict Prevention and Peace-

Building Exploring strategies for International and UN-led Conflict Transformation. Diss. 

Roskilde University, Roskilde, Danmark. 

 

7.3 Böcker 
Alumuku, Patrick T. Community Radio for Development – The World and Africa.  St Paul 

Communications/Daughters of Paul, Paulines Publications Africa, Nairobi, 2006  

 

Bailey, Olga G., Cammaerts, Bart & Carpentier, Nico. Understanding Alternative Media. 

McGraw Hill/Open University Press, Maidenhead, 2008 

 

Eriksen, Thomas Hylland, Hemer, Oscar & Tufte, Thomas, Media & glocal change: rethinking 

communication for development, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) ; 

Göteborg, Buenos Aires, 2005 

 

Flick, Uwe, An introduction to qualitative research, 4., [rev.] ed., SAGE, London, 2009 

 

Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus (red.), Etnologiskt fältarbete, 2., [omarb. och utök.] uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2011 

 

Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus (red.), Etnologiskt fältarbete, Studentlitteratur, Lund, 1999 

 

Keeble, Richard, Tulloch, John & Zollman, Florian (red.) Peace journalism, war and conflict 

resolution. New York: Peter Lang, 2010 

 

Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, 1997 

 

Lynch, Jake & Galtung, Johan, Reporting conflict: new directions in peace journalism, 

University of Queensland Press, St Lucia, Qld., 2010 

 

Lynch, Jake & McGoldrick, Annabel, Peace journalism, Hawthorn, Stroud, 2005 

 



 
 

51 

Mwakikagile, Godfrey. Uganda: The Land and Its People. New Africa Press, Tanzania. 2009 

 

Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, 4., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010 

 

Tufte, Thomas (red.), Speaking up and talking back?: media empowerment and civic 

engagement among East and Southern African youth, NORDICOM, University of Gothenburg, 

Göteborg, 2013 

 

Wolfsfeld, Gadi (2004). Media and the path to peace. Cambridge: Cambridge University Press 

 

7.4 Elektroniska källor 
UNDP http://www.millenniemalen.nu 2014-04-08  

U.S Department of State http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/03/186734.htm 2014-04-16  

Nationalencyklopedin http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/lang/uganda 2014-04-15 

CIA World Factbook https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ug.html 

2014-04-16 

United States Institute of Peace http://www.usip.org/publications/in-the-field-uganda 2014-04-16 

Freedom House http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2013/uganda#.U0zepF4fnUY 

2014-04-16  

BBC World http://www.bbc.com/news/world-africa-14112301 2014-04-15 

Internal Displacement Monitoring Centre http://www.internal-

displacement.org/africa/uganda/summary/ 2014-04-16 

Center for Strategic och International Studies http://csis.org/publication/lords-resistance-army 

2014-04-16 

Reportrar utan Gränser http://www.reportrarutangranser.se/land/uganda 2014-05-20 

 

7.5 Handböcker 
Bonin, Marie-Hélene (red.), Opoku-Mensah, Aida (red.). What is Community Radio? A Resource 

Guide. AMARC Africa och Panos Southern Africa 1998. 

 

Oscar Bloh (2010). Strategic Communication for Peacebuilding: A Training Guide. Search for 

Common Ground.  

 



 
 

52 

Howard, Ross & Rolt, Francis (2006). Radio Talkshows for Peacebuilding: A Guide. 2nd 

edition. Search for Common Ground. 

 

7.6 Övrig litteratur 
Adam, Gordon & Holguin, Lina (2003). The media’s role in peace-building: asset or liability? 

Our Media 3 Conference, Barranquilla, Colombia, May 19th-21st 2003 

 

Human Rights Center, University of California, Berkeley School of Law. ”Transitioning: A 

Population-Based Survey On Attitudes About Social Reconstruction And Justice In Northern 

Uganda December 2010” 

 

Human Rights Watch. ”Abducted and abused: Renewed Conflict in Northern Uganda”, Report 

July 2003, Vol 15. No 12 (A) 

 

Human Rights Watch. Uprooted and Forgotten: Impunity and Human Rights Abuses in Northern 

Uganda. September 2005 Vol 17, No 12 (A) 

 

Howard, Ross (2002). An Operational Framework for Media and Peacebuilding. Vancouver: 

IMPACS - Institute for Media, Policy and Civil Society. 

 

Refugee Law Project. ”Why being able to return home should be part of transitional justice”, 

School of Law, Makerere University, Working Paper No 2, March 2010  



 
 

53 

8. Bilagor 

 
8.1 Intervjuguider 

 

Interviews with producers/journalists 

 

Name: 

Age: 

Gender: 

Occupation: 

 

Personal information  

Can you tell me about yourself and your involvement in Radio Wa/Mega FM? 

How long have you been a journalist/editor/programme manager? 

How long have you been working at Radio Wa/Mega FM? 

 

Do you have any previous experience in journalism?  

Do you have any previous experience in peace-related work? 

 

Do you have any formal training in journalism? 

 

General information  

Why was Radio Wa/Mega FM founded and what are its main goals? 

How would you label your organisation? 

 

Content 

How do you work? Can you describe an ordinary working day? 

Can you describe your programme? 

How would you describe the content? 

What are the objectives for you radio programme? What goals do you have? 

 

Do you evaluate the radio programme? How? 

What impact do you think your work has on the community?  
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What kind of issues do you cover? Why? 

How do you choose what to cover? 

 

Can you describe how a news story is developed from an idea to a published news item? 

What ideals are guiding you in your work?  

What is a good story according to you? Examples! 

What is a bad story according to you? Examples! 

Is your coverage different from the way mainstream media cover the same issues? How? 

Do you actively choose not to address a certain issue? Why?  

How does the press freedom work in practice? Self-censorship? Are there any obstacles in 

covering certain issues? 

 

Community 

Who is your target audience? 

Can you describe a typical listener? 

How would you describe your relationship with the audience? 

Can the audience influence the content? How? Examples! 

Are there any obstacles in communicating with the audience? What? Examples! 

 

Do you interact with the community? How? 

Can the community participate in your radio programme?  

How can they participate? Call-in? Drop-in?  

 

How do you work in order to involve the local community? Examples! 

How can the local community benefit from your media production? Examples! 

 

How would you describe your relationship with local organisations and power? 

Do you cooperate with organisations? If yes, how? When did it start? Why? 

Benefits? Obstacles? Examples! 

How are you working in order to advocate change and influence local power holders? 

Examples! 

 

Do you cooperate with other community/alternative media? How? 
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Conflict 

Which are the most important problems in this area according to you? 

How would you describe the coverage of these issues in the mainstream media? Examples! 

How would you cover it? Examples! 

 

When there is a conflict in Gulu/Lira, what do you do? Do you cover it? How do you cover it? 

Are there any subjects that you cannot bring up? Any taboos?  

If conflict rises within the community, how do you best maintain the balance between opposing 

parties? 

Are there any controversial issues that you hesitate to bring up since it can divide the 

community instead of uniting it? Examples! 

 

Peace 

Who is responsible for bring peace and reconciliation to a community? 

How can it be done? Examples! 

 

What role do you think media and communication play in promoting peace? 

Which media do you consider to be most fruitful in order to achieve peace? Why? 

 

Do you think the media should work actively towards peace? Why? How? 

What kind of radio programmes is best suited for peace-related issues? Why?  

What factors are necessary when constructing a peace-related radio programme? Why? 

 

How do you work towards peace? 

Are there any obstacles when you try to promote peace? If yes, what? Why? 

 

Future 

How would you describe the situation in Gulu/Lira today? Peace? Have you reconciled?  

 

What are the biggest issues in Gulu/Lira today? Examples! 

How do you work with that issue here at Radio Wa/Mega FM? Examples! 

 

How do you see the future for Gulu/Lira? 

How do you see the future for Radio Wa/Mega FM? 
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How do you see your own future? Working in journalism?  

 

Is there anything you like to add? Any other subject you would like to talk about? 
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Interviews with the management 

 

Name: 

Age: 

Gender: 

Occupation: 

 

Personal information  

Can you tell me about yourself and your involvement in Radio Wa/Mega FM? 

How long have you been a journalist/editor/programme manager? 

How long have you been working at Radio Wa/Mega FM? 

 

Do you have any previous experience in journalism?  

Do you have any previous experience in peace-related work? 

 

Do you have any formal training in journalism? 

 

General information 

Why was Radio Wa/Mega FM founded and what are its main goals? 

How would you label your organisation? 

How is the organisation structured? 

How is the organisation funded? 

How much do you normally receive in funds a year? 

What does the money you receive in funds cover? 

Do you rely on volunteers? Pros and cons? 

How is the staff recruited and what are their backgrounds? 

How high is the staff turnover? 

 

Content 

How do you work? Can you describe an ordinary working day? 

Can you describe Radio Wa/Mega FM:s radio programmes?  

How would you describe the content? 

What are the objectives for the radio programmes?  

What goals do you have?  
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Do you evaluate the radio programme? How? 

What impact do you think your work has on the community?  

 

What kind of issues do you cover? Why? 

How do you choose what to cover? 

 

Can you describe how a news story is developed from an idea to a published news item? 

What ideals are guiding you in your work?  

What is a good story according to you? Examples! 

What is a bad story according to you? Examples! 

Is your coverage different from the way mainstream media cover the same issues? How? 

Do you actively choose not to address a certain issue? Why?  

How does the press freedom work in practice? Self-censorship? Are there any obstacles in 

covering certain issues? 

 

Community 

Who is your target audience? 

Can you describe a typical listener? 

How would you describe your relationship with the audience? 

Can the audience influence the content? How? Examples! 

Are there any obstacles in communicating with the audience? What? Examples! 

 

Do you interact with the community? How? 

Can the community participate in your radio programme?  

How can they participate? Call-in? Drop-in?  

 

How do you work in order to involve the local community? Examples! 

How can the local community benefit from your media production? Examples! 

 

How would you describe your relationship with local organisations and power? 

Do you cooperate with organisations? If yes, how? When did it start? Why? 

Benefits? Obstacles? Examples! 

How are you working in order to advocate change and influence local power holders? 

Examples! 
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Do you cooperate with other community/alternative media? How? 

 

Conflict 

Which are the most important problems in this area according to you? 

How would you describe the coverage of these issues in the mainstream media? Examples! 

How would you cover it? Examples! 

 

When there is a conflict in Gulu/Lira, what do you do? Do you cover it? How do you cover it? 

Are there any subjects that you cannot bring up? Any taboos?  

If conflict rises within the community, how do you best maintain the balance between opposing 

parties? 

Are there any controversial issues that you hesitate to bring up since it can divide the 

community instead of uniting it? Examples! 

 

Peace 

Who is responsible for bring peace and reconciliation to a community? 

How can it be done? Examples! 

 

What role do you think media and communication play in promoting peace? 

Which media do you consider to be most fruitful in order to achieve peace? Why? 

 

Do you think the media should work actively towards peace? Why? How? 

What kind of radio programmes is best suited for peace-related issues? Why?  

What factors are necessary when constructing a peace-related radio programme? Why? 

 

How do you work towards peace? 

Are there any obstacles when you try to promote peace? If yes, what? Why? 

 

Future 

How would you describe the situation in Gulu/Lira today? Peace? Have you reconciled?  

 

What are the biggest issues in Gulu/Lira today? Examples! 

How do you work with that issue here at Radio Wa/Mega FM? Examples! 
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How do you see the future for Gulu/Lira? 

How do you see the future for Radio Wa/Mega FM? 

How do you see your own future?  

 

Is there anything you like to add? Any other subject you would like to talk about? 
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8.2 Tablå 

 

Mega FM 
  

04–06 Gospelprogram 

06–10 Morgonshow: Nyheter, sport, hälsa 

10–13 Förmiddagsshow: Barnprogram, hälsa, hushåll, kulturprogrammet ”The Local 

One” 

13–14 Lunchshow 

14–15 Jordbruksshow 

15–16 Sport: Lokal idrott och internationell 

16–17 Musik och lyssnarmeddelanden 

17–18 Talkshow eller drama 

18–19 ”Focus on Africa”, från BBC 

19–20 Nyheter 

20–21 Talkshow om juridik, hälsa, ekonomi 

21–22 Nyheter, översattafrån engelska medier till luo 

22–01  Lugnare program: Relationsfrågor måndag-tisdag, hälsa sjukvård onsdag, ”Dwog 

Cen Paco” torsdag, dansmusik fredag, forum för lokalsamhället lördag, drama 

eller ”Voices for Peace” söndag. 
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8.3 Avsnittsanalys ”Voices for Peace” 
 
Första avsnittet: ”Looks at peace and reconciliation” 
 

Första avsnittet utgår från att de religiösa ledarna har uttryckt oro över att gnabbet i kulturella 

institutioner mellan acholis och langos kan skada försoningsprocessen. I fredsprocessen i Juba 

framhölls att traditionella kulturella ledare skulle spela nyckelpositioner genom traditionella 

försoningsprocesser som mato oput.  

 

På grund av konflikten har sekundära konflikter uppstått, främst resursbaserade konflikter och 

maktkamper och det beror på att försoning fortfarande inte finns i samhället. Förhoppningen är 

att lösa dessa konflikter på ett traditionellt sätt utanför rättssystemet.  De kulturella 

institutionernas roll är att försöka lösa konflikterna. Problemet är att klanledarna också är 

involverade i konflikterna istället för att stå utanför, som konstitutionen säger.  

 

Analys:  

Förklarar vad konflikten handlar om. Låter andra berätta, både från acholis och langos.  

Låter andra föreslå lösningar, och uppmaningar.  

Låter också en ansvarig komma till tals som får förklara att frågan har adresserats.  

Låter de ansvariga komma med egna motkrav, ex. ber medierna att rapportera fakta och inte 

sensationalisera konflikten.  

Använder sig av öppna frågor: Vilken roll tycker du att traditionella ledare ska ta? 

Har inte heller med bitar där parterna kritiserar varandra, utan fokuserar på gemensamma 

faktorer. Alla anklagelser är generella.  

Kommer med konstruktiva lösningar. Försöker agera proaktivt.  

 

 

Av NUMEC, sponsrat av USAID. 
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8.4 Utsnitt ur informantintervju 
Detta är ett kort utsnitt ur informantintervjun med Paul, nyhetsredaktör på Mega FM, för att 

läsaren ska få en inblick i hur en av mina semi-strukturerade informantintervjuer såg ut, och 

kunna avgöra materialkvaliteten.   

 

I: Hur skulle du beskriva situationen i Gulu i dag? 

IP: Situationen i Gulu i dag är fred, i krigskontexten. Men den andra sidan är att människor har 

blivit vilda. Det är en för stor konsumtion av alkohol. Människor känner en stor hopplöshet. 

Under 20 år gjorde de ingenting och nu när de har kommit tillbaka hem, vad kan du vänta dig? 

De kan inte gå tillbaka till skolan, vad kan vänta dig? De börjar röka marijuana och dricka. Det 

är därför vi är ledande i alkoholkonsumtion. Nästan alla små påsar av warangi (ugandiskt sprit 

gjord på banan) för 1500 shilling skickas hit. För människorna här har ingenting annat att göra 

än när de vaknar upp på morgonen så börjar de dricka. Nu har också folk börjat satsa pengar på 

sport. För 1500 shillings spelar de och om de vinner så vinner de en miljon. En miljon för en 

bybo är mycket, om de vinner köper de en motorcykel. Så efter att ha förlorat, så nästa dag 

spelar de igen. De börjar leva i en drömvärld, de drömmer om något som de aldrig tidigare har 

sett. Så det är andra sidan. Å ena sidan är det inget krig längre, å andra sidan så tänker 

människor bara på hur de kan bli rika. Människor dricker, sedan går de och slåss.  

 

I: Bevakar ni det i nyheterna? 

IP: Ja ja, faktiskt har vi spelat in religiösa ledare som talar om hur människor spelar på sport och 

uppmanat dem att istället börja gräva i sin mark, det är så de kan bli rika. Har du gått ut på 

kvällarna här i Gulu? 

I: Nej, jag har inte gått ut. Jag har bara jobbat. Så jag har inte sett så mycket än.  

IP: I dag ska jag inte gå ut för igår var det en fest här.  

 

I: Kan du beskriva Gulus framtid? Tror du att ni kommer kunna hantera alkoholfrågan? 

IP: Nej det kommer inte gå bra. Vi har försökt här för att få folk att minska sin 

alkoholkonsumtion. Vi har försökt. Gulus framtid, jag vet inte… Å andra sidan har till och med 

distrikten försökt stoppa det. Vi gjorde en featurestory om alkoholkonsumtion, och hur folk går 

och dricker och sedan begår självmord. Det var ett stort problem förra året, folk tog livet av sig. 

När vi säger att de ska sluta så säger de ”nej, det här är det bästa som hänt mig”. 

Distriktsledningen försökte förbjuda spritpåsarna men det fungerade inte. Så vad händer om 10 
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år? Då kommer alla här vara fulla. Nej det kommer inte fungera. Jag deltog i ett projekt där 

distriktsledningen i samarbete med polisen och medier försökte få staten att förbjuda waragi, 

men det lyckades inte för ministern sa att ”nej, ni förstår att dessa människor betalar skatt så låt 

dem fortsätta med det om de vill”.  
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8.5 Utsnitt ur fältdagbok 
Här kommer ett utsnitt ur min fältdagbok för att läsaren ska få en inblick i fältstudien.  

 

2014-05-05 

Empiriska tankar innehållande reflektioner: Åker till radiostationen 10.30 för att träffa Samuel 

och observera The Peace Maker. Anmäler mig i receptionen och får träffa Alberto först, och det 

är bra – han verkar intresserad och hjälpsam. Sitter sedan med i studion under The Peace Maker. 

Efteråt har Samuel styrt upp en intervju med nyhetsredaktören, men hon är upptagen kl. 12 när 

vi ska ses så jag får vänta på henne i en timme. Inget problem, har tid att skriva ner 

observationen och skriva fältdagbok. Enda problemet är att jag börjar bli väldigt hungrig… 

Intervjuade nyhetsredaktören, och hon sa bra saker, verkade väldigt kunnig. 

 

Metodologisk del med reflektioner över forskningsprocessen: Bra att vara hård, och bra att 

befinna sig på plats. Det går inte att styra saker över telefonen här, utan mycket bättre att befinna 

sig på stationen så att man kan hugga tag i folk om de verkar ha glömt bort en. Bra med 

introbrevet från Makerere University, här vill alla titta på det – känns seriöst och bra. 

Intervjuade nyhetschefen och en journalist, båda intervjuerna på ca 1 timme minuter endast. 

Varför så mycket kortare än i Gulu? Är min frågeguide inte tillräckligt utvecklad, eller är 

konflikterna för få? ALLA har nämnt landkonflikter som den viktigaste konflikten.  

 

Reflekterande del med infall, tankar, hypoteser och kopplingar till teoretiskt ramverk: The Peace 

Maker känns som ett riktigt fredsprogram rakt igenom. Uppfyller antagligen maximininvå – 

men ska dubbelkolla det under intervjun med Samuel. Erbjuder klanledaren Fredrik någon 

lösning? Nyhetsredaktören och journalisten verkar båda ha bra koll på fredsjournalistik som ett 

koncept, men samtidigt låter det mer som ”bra” journalistik än fredsjournalistik. Journalisten 

nämnde att han praktiserar självcensur kring vissa frågor pga. pressfriheten. Nyhetschefen 

nämnde att radiostationens katolska ursprung gör att de inte kan rapportera om preventivmedel. 

TVÅ HINDER FÖR JOURNALISTIKEN! Kolla upp vid informantintervjuer och observationer 

– mycket viktigt! 
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8.6 Utsnitt ur observation 
Nedan finns ett utsnitt ur en observation av den sjätte dagen på fältstudien då jag besökte 

radioprogrammet ”The Peace Maker” för att läsaren ska få en inblick i vad jag observerade 

under fältstudien. 

 

Dag 6 - 2014-05-05 

I Lira, på Radio Wa:s redaktion 

 

Deskriptivt: Rent och fräscht, fungerande reception. Mycket mer modernt/västerländskt än 

Mega FM, antagligen pga. katolikerna som driver stiftet verkar vara västerländska och att 

Alberto är spanjor. Alberto är chef för kanalen. Det här är ett riktigt hus, riktiga studios och 

riktiga kontor. Flyttade in i huset för ett år sedan (maj 2013), innan dess var de i anslutning till 

katedralen pga. LRA bränt ner den ursprungliga stationen. Alberto har varit i Afrika sedan 1996, 

i Nairobi med spanska radion, och i Lira i 2 år. Märks att det här stället sköts mer som i väst, 

alla har västerländska kläder och Alberto och Samuel har redan styrt upp intervjuer åt mig, och 

ordnat ett mötesrum åt mig (men eftersom det här är Afrika så är nyckeln borta…). Det finns tre 

radiobås, två studios och två mötesrum/konferensrum. Det ena renoveras på grund av att färgen 

på väggarna har bubblat sig, ”dåligt målat” förklarar Alberto. Därav dammigt på övervåningen, 

renovering på g. Ingen AC, och inga fläktar, väldigt varmt. Studiosarna är ljudisolerade och har 

ett riktigt kontrollrum. Ser professionellt t. Känns seriöst och tryggt. Får lämna väskan hos 

Alberto och han låser inte ens dörren, och så får jag lämna hjälmen hos Samuel.  

 

Fokuserat: Besöker The Peace Maker. Program för att via traditionella strukturer försöka lösa 

problem. Tidigare kring LRA-konflikten, men nu om sekundära konflikter. Ex. landkonflikter, 

vikten av flickors utbildning och könsbaserat våld. Uppmanar att lösa konflikter via traditionella 

strukturer pga. rättssystemet ser till att det finns en vinnare och en förlorare, men erbjuder inte 

några konsensuslösningar. Bättre att träffas och via dialog lösa problem.  

 

Ibland har programmet gäster, ibland färdiga inslag. Verkar ha ett mer strukturerat innehåll än 

Come Back Home. Radio Wa:s motsvarighet hette Caribou men har lagt ner på grund av att inga 

rebeller är kvar i området.  
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I dag: Gäst – en av klanledarna, Fredrik, som främst arbetar med mänskliga rättigheter. Jobbar 

även genom flera statliga institutioner, och utskott. Först spelas musik, sedan introducerar 

Samuel Francis och antagligen vad dagens program handlar om. Det handlar om flickors rätt till 

utbildning, och Fredrik berättar om två exempel, där kvinnan velat att barnet ska fortsätta till 

högsta grundutbildning och vice versa. Efter att Samuel har introducerat Fredrik så börjar han 

prata. Fredrik läser ur ett block, och Samuel antecknar. Verkar vara väl förberedd.  

 

Fredrik nämner: ”Human rights”, ”LC”, ”Head of Child Rights”, ”Service”, och ”Committee” 

flera gånger. 

 

Samuel gör hummande ljud, men Fredrik får berätta rätt ostört. Verkar inte intervjua Fredrik 

utan bara påa honom.  

 

Kör annonser med jämna mellanrum. Om nationella ID-kort, och andra annonser. En av 

annonserna verkar alltid vara på engelska, och de andra på luo.  

 

Spelar musik: låter som religiös munkmusik fast afrikansk. 

 

Efter att Fredrik pratat klart så börjar telefonen ringa, sammanlagt fyra samtal. Samuel tar 

samtalen och Fredrik och Samuel antecknar. Blir ingen dialog utan de låter de som ringer in tala 

till punkt. Efteråt kommenterar Fredrik samtalen.  

 

Programmet är en timme långt. 

 

Selektivt: Interaktivt genom att folk ringer in, traditionell auktoritär ledare med och erbjuder 

lösningar (Fredrik), finns tydlig koppling till lokalsamhället. Verkar fylla en funktion eftersom 

folk ändå hör av sig. Känns professionellt och genomarbetat.  
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