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Abstract 

For centuries Islam and Muslims have been subject to islamophobic attitudes in the west. 

The purpose with this study was to see into the making of open and closed attitudes against 

Islam and Muslims from a conflict in southern Thailand, and also to so see if Muslims are 

portrayed as more violent than the Buddhist groups in the conflict. The aim of the study is 

also to see if Muslims fall into a violent stereotype. This was studied by looking at five 

Swedish newspapers coverage of the conflict, during a given time. To be able to look into 

this, two theories will be used, the first one is the Runnymede Trust theory, which is about 

open and closed attitudes against Islam and Muslims. The second one is Duncan’s violent 

stereotype theory, which will be used to see differences between the Muslims and the Bud-

dhists when it comes to the use of violence, and also to see if Muslims are portrayed as a 

violent stereotyped group. The method was a psychology discourse method with a theory 

driven analysis with Template Analyze Style. The conclusion of the study was that there 

was a mix of open and closed attitudes against Islam and Muslims, where the closed atti-

tudes follow a pattern of earlier studies. Another conclusion from the study was that there 

are only small differences in the portraying of the different groups as more and less violent, 

where the Muslims tend to be portrayed as a bit more violent but the differences are small. 

And from that conclusion it is not possible from the material to say that there are any clear 

stereotypes of Muslims as a violent group. 
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Kapitel 1 Inledning 

1.1. Inledning 

Islam och muslimer har genom historien framställts som en motpol mot väst, de har 

porträtterats som en monolitisk samt våldsam religion och grupp menar Said 

(1997). Även Gardell (2011) menar att islamofobiska framställningar har produce-

rats sen de tidiga korstågen i början av 1000-talet och fortsatt sedan dess, men i och 

med diverse händelser, som attacken 9/11 i USA har framställningen av dessa fö-

reställningar ökat. Min idé för uppsatsen föddes utifrån dessa författare, men då 

mycket har skrivits om konflikten mellan öst och väst, orienten mot occidenten, 

ville jag titta på framställningen av muslimer i konflikt med icke-västerländska 

grupper eller länder. Således valde jag en konflikt mellan orienten vs orienten, mus-

limer vs buddhister.  

 

Under min vistelse i Sydostasien fick jag upp ögonen för konflikterna som pågått 

samt pågår i området. Jag valde därför att titta närmare på några av dessa för att 

hitta en ingångspunkt. Jag anser även att det är intressant att titta närmare på en 

konflikt med muslimsk inblandning ifrån Asien då cirka 62 procent av världens alla 

muslimer är bosatta i Asien (Gardell, 2011, s. 20). Anledning till att jag valde kon-

flikten i södra Thailand, mellan den thailändska staten samt den Malay-muslimska 

minoritetsgruppen är på grund av konfliktens komplexitet. Den har dels pågått un-

der en historiskt sätt lång period, men även på grund av forskarnas splittrade syn 

över konfliktens karaktär. Harish menar bland annat att det är felaktigt att framställa 

konflikten som en religiös konflikt, han menar istället att det är en etnisk-national-

istisk konflikt. Joll (2010) menar istället motsatsen, att konflikten har fått en ökad 

religiös karaktär, medan Funston (2008) anser att det är svårt att avgöra vilken ka-

raktär som är mest rättvis gentemot konflikten. För att göra min studie mer unik har 

jag valt att studera hur muslimer framställs i konflikten utifrån svenska nyhetstid-

ningar, då detta inte gjorts tidigare.  

1.2. Bakgrund: Konflikten i södra Thailand 

Konflikten i södra Thailand, som pågår i de tre provinserna Pattani, Narathiwat och 

Yala är en historiskt sätt lång och utdragen konflikt. Områdena tillhörde fram till år 

1457 det buddhistiska kungariket av Pattani, men sedan konverterade kungariket 

till islam och blev istället det muslimska kungariket av Pattani. Till detta område 

tillhörde även fyra provinser i nuvarande Malaysia och i dessa områden är majori-

tetsbefolkningen Malay-muslimer. År 1789 erövrades kungariket av den thai-

ländska staten och under många år försökte de etablera den thailändska kulturen 

och språket i områdena. Ett ytterligare steg togs år 1816 då den thailändska staten 

minskade områdenas självstyre och tvingade dem att betala skatt, vilket ledde till 

stora protester runt om i provinserna. Thailands vilja att överta fler områden i norra 

Malaysia bromsades dock på grund av den brittiska kolonialiseringen av Malaysia. 
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Detta gjorde att Thailand inte vågade fortsätta strida i områdena runt nuvarande 

gränsen mellan Thailand och Malaysia. Thailand och Storbritannien valde dock att 

göra en kompromiss som innebar att Thailand fick behålla de tre provinserna som 

nämndes i början, så länge de inte hjälpte någon annan kolonialmakt. Detta innebar 

att det tidigare muslimska kungariket av Pattani nu var uppdelat mellan Thailand 

och den brittiska-kolonien Malaysia, idag endast Malaysia (Abuza, 2009, s. 11ff).   

 

Till en början påverkades inte de Malay-muslimska gruppernas etniska, sociala och 

kulturella identitet nämnvärt av uppdelningen. Grupperna rörde sig relativt fritt 

mellan landsgränserna, men den thailändska staten började succesivt införa regler 

för ökad thai-nationalistisk identitet i områdena. De införde bland annat tvång på 

thailändska som officiellt språk för de Malay-muslimska grupperna i Thailand, de 

skapade även skarpa restriktioner och kontroller för de islamska skolorna. Det 

ökade antalet restriktioner blev under 1940-talet än värre och det Malay-muslimska 

språket och klädseln förbjöds av den thailändska staten. Thailands ökade kontroll 

över provinserna bidrog till ett utbrett missnöje bland de Malay-muslimska grup-

perna. Efter andra världskrigets slut ökade antalet våldsamma protester mot den 

thailändska staten, där de stridande grupperna krävde självstyre samt språkliga och 

kulturella rättigheter (Abuza, 2009, s. 13ff). De protester som uppstod slogs tillbaka 

av den thailändska militären och från 1950-1980 styrdes Thailand i mångt och 

mycket av militären, med några få undantag då försök till demokratisering prövades 

men misslyckades. Under denna period var området i södra Thailand relativt lugnt, 

endast ett fåtal våldsamma attacker med dödlig utgång genomfördes, mycket bero-

ende på militärens hårda och aggressiva tillvägagångsätt mot de protesterande grup-

perna. Malay-muslimer startade ett antal separatistgrupper som kämpade för själv-

styre och upprättandet av en Malay-etnisk nationalstat, då de inte ansågs sig vara 

en del av den Thai-buddhistiska nationen. Konflikten hade under denna period en 

etnisk-nationalistisk karaktär, då de religiösa inslagen var relativt lågmälda (Abuza, 

2009, s. 15f).   

 

Under 1980-1990-talet började den thailändska staten, men kanske framförallt det 

thailändska kungahuset, att bemöta befolkning i de södra provinserna annorlunda. 

De utvecklade ekonomiska och sociala projekt som skulle underlätta för de grupper 

som bodde i områdena. Detta gjordes för att försöka ena de södra provinserna med 

den thailändska nationen och undvika fortsatta oroligheter. Den thailändska staten 

minskade även på tidigare restriktioner då islamska skolor och moskéer blev tillåtna 

att upprätthållas igen. De tre Malay-muslimska provinserna förblev dock fortsatt 

Thailands fattigaste provinser, trots de ansträngningarna som den thailändska staten 

och kungahuset gjort. Effekterna av de sociala och ekonomiska projekten blev dock 

positiva och endast ett fåtal våldsamma attentat mot statliga institutioner skedde 

under dessa år (Abuza, 2009, s. 23ff, Funston, 2008, s. 15ff). Trots det minskade 

våldet fanns det fortfarande ett missnöje bland Malay-muslimerna då deras språk 

underminerades samt deras utbildning var dålig och lågprioriterad. De ansåg att de 

saknade sociala rättigheter och många upplevde en institutionell rasism från statligt 

håll, då staten tenderade att hjälpa buddhister i större utsträckning än Malay-musli-

mer (Abuza, 2009, s. 32).  

 

År 2001 tillsattes Thaksin Shinawatra som premiärminister i Thailand. Thaksin an-

sågs av många vara en populistisk nationalist och det är i samband med hans till-

träde som premiärminister som oroligheterna succesivt börjar eskalera igen. Trots 
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att Thaksin påstod att konflikten i södra Thailand var löst samma år som han till-

trädde. Under 2001 så började antal attacker från olika separatistgrupper öka i södra 

Thailand, denna ökning fortsatte succesivt fram till 2004, vilket anses vara året då 

konflikten på allvar blossade upp igen. Under 2004 genomfördes 3027 attacker och 

minst 867 av dessa var kopplade till olika separatistgrupper. Bland attentaten går 

det att finna nedbränningar av skolor, attacker mot militärer och poliser samt at-

tacker mot statliga byggnader (Abuza, 2009, s. 53f). I samband med det ökade vål-

det från separatister så beslutade Thaksin att införa undantagstillstånd i de tre syd-

liga provinserna och det statliga våldet från poliser och militärer ökade kraftigt. 

Attacker mot moskéer och islamska skolor ledde till fängslande, misshandel och 

våldtäkter mot Malay-muslimer som tros ha genomförts av både polis och militär 

(Jerryson, 2013, s. 77). Våldsamheterna har sedan dess pågått, dock i varierande 

grad. Många menar att oroligheterna startade i och med Thaksins konstaterande att 

Thailand skulle stötta USA i deras kamp mot terrorismen (Abuza, 2009, s. 35ff). 

Då de stridande grupperna i södra Thailand relativt uteslutande varit Malay-mus-

limska separatister som stridit mot den thailändska staten så finns det dock svaga 

belägg för att de ökade oroligheterna skulle bero på utländsk terrorism. Det ökade 

våldet tros snarare ha att göra med Thaksins aggressiva hanterande av konflikten, 

då han ökade den militära närvaron kraftigt, likt de äldre militärjuntorna gjorde 

mellan 1950-1980-talet (Jerryson, 2013, s. 77ff). Försök gjordes under 2007 att be-

möta situationen med en mer fredlig attityd från statligt håll, genom att minska den 

militära närvaron samt öka dialogen mellan de stridande grupperna. Detta fick 

emellertid ingen effekt och vid nästa års val tillsattes Samak Sundaravej som pre-

miärminister som återgick till Thaksins mer aggressiva hantering av konflikten. 

Även andra situationer som har blossat upp i Thailand sedan Thaksins var tvungen 

att avgå har gjort att situationen i södra Thailand har lågprioriterats från statligt håll, 

vilket gjort att konflikten har kunnat fortgå utan någon lösning (Funston, 2008, s. 

44ff). 

1.3. Syfte och mål 

Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt islam och muslimer framställs 

utifrån konflikten i södra Thailand. Studien kommer att undersöka fem svenska ny-

hetstidningar under en bestämd tidsperiod, med hjälp av en diskurspsykologisk me-

tod, för att se hur eller om tidningar producerar specifika attityder eller stereotyper 

av islam och muslimer. Till detta kommer jag använda två teorier the Runnymede 

Trust och B.L. Duncans våldsstereotypiserings teori för att koda och analysera mitt 

material. Den teoretiska analysen syftar även till att uppnå en fördjupad förståelse 

över nyhetstidningars framställning av muslimer och islam, samt jämförelsen mel-

lan muslimska och buddhistiska gruppers framställning. 

1.4. Frågeställning 

- Hur karaktäriseras svenska nyhetstidningars framställning av muslimska 

grupper i konflikten i södra Thailand utifrån the Runnymede Trust teori om 

öppna eller stängda attityder?  

- Finns det skillnader i våldsframställningen mellan muslimska och buddhist-

iska grupper utifrån de svenska nyhetstidningarnas rapportering av konflik-

ten?  
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- Finns det en våldsstereotyp bild av islam och muslimer i de svenska nyhets-

tidningarnas rapportering av konflikten utifrån Duncans våldsstereoty-

piserings teori? 

1.5. Avgränsning 

Jag har valt att inte inkludera rapporteringar från konflikten utifrån andra medier än 

de fem tidningar som jag valt att studera (se material s. 10), inte heller rapporte-

ringar före eller efter den tidsbegränsning som jag valt. Detta för att begränsa min 

studie till en specifik period, samt för att begränsa omfånget av studien. Utifrån 

syfte och frågeställningen har jag även valt att inte fokusera på de buddhistiska 

grupperna i samma utsträckning som de muslimska, även fast mina teorier skulle 

kunna användas för att studera både de buddhistiska och muslimska grupperna i 

konflikten. Valet att inte fokusera på de buddhistiska grupperna i samma utsträck-

ning beror på plats och tidsbrist för studien. Det är inte heller säkert att det kommer 

gå att identifiera alla de olika kriterierna från mina teorier, utan det kommer visa 

sig under bearbetningen av materialet. 

 

Studien avser heller inte att försöka dra några generella slutsatser över hur islam 

och muslimer framställs i svensk media, utan fokus är enbart på denna specifika 

konflikt, under den specifika tidsperiod som jag valt att undersöka. Studien avser 

inte heller kunna dra några generella slutsatser över hur media överlag framställer 

islam och muslimer i denna konflikt, utan fokus för studien är enbart de tidningar 

som valts ut, vilket innebär att ingen generalisering kommer göras mot andra tryckta 

nyhetstidningar i Sverige. 

1.6. Forskningsgenomgång 

I forskningsgenomgången kommer jag inleda med att presentera de sökord, sökmo-

torer och avgränsningar som genomförts för att finna tidigare forskning angående 

konflikten i södra Thailand. Denna tidigare forskning kommer sedan presenteras. 

Därefter kommer jag gå igenom sökord, sökmotorer och avgränsningar angående 

muslimer och islam i svenskmedia, för att sedan presentera tidigare forskningen 

inom detta område.  

1.6.1. Konflikten i södra Thailand 

De sökord som använts för databassökningen är: Southern Thailand AND conflict 

AND Thai-Malay AND Buddhism AND Islam och sökningar med dessa ord har 

gjorts i Uppsala Universitetsbiblioteks databas, Jstor och Google Scholar. Anled-

ningen till att jag använde så många sökord i en och samma sökning var att antal 

träffar blev alldeles för omfattande vid användandet av färre sökord. Jag har av-

gränsat sökningen till artiklar och böcker och jag valde även att begränsa tidspe-

rioden för publicerade artiklar och böcker. De datum som sökningen har gjorts på 

är 2001-01-01 till 2015-01-01 vilket täcker åren före, under och efter senaste ut-

brottet. Denna tidsavgränsning gick att genomföra på Uppsala Universitetsbiblio-

teks databas, samt på Jstor, det gick dessvärre inte att göra en sådan avgränsning på 

Google Scholar, däremot har jag i genomgången av artiklarna på Google Scholar 
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valt att utesluta artiklar publicerade innan 2001-01-01. I Uppsala Universitetsbib-

lioteks databas var antal träffar för sökningen 89, i Jstor var antal träffar 91 och i 

Google Scholar var antal träffar 223. Många av de artiklar jag använt mig av har 

återfunnits på alla dessa tre sökmotorer. För att göra ytterligare avgränsningar på 

materialet har jag valt artiklar som har haft konflikten i södra Thailand som huvud-

fokus, jag har därför exkluderat artiklar som använt konflikten i södra Thailand som 

ett exempel för att diskutera andra konflikter eller som bara har nämnt konflikten 

som ett exempel av olika varianter av konflikter.  
 

Jerryson (2010) beskriver den thailändska statens militarisering av den buddhistiska 

Sangha i Thailand. Jerryson har under fyra år genomfört fältstudier och intervjustu-

dier på plats i de våldsdrabbade områdena i södra Thailand, fokus i dessa studier 

har legat på den buddhistiska populationen i dessa områden. I studierna beskriver 

Jerryson konflikten mellan buddhismens ideala bild av icke-våld och skapandet av 

militära-munkar som deltar i konflikten. Samt hur statens ockupering av buddhist-

iska tempel har skapat en än starkare religiös konflikt mellan Thai-buddhister och 

Malay-muslimer. Det framkommer att skapandet av militära-munkar inte är något 

den stora massan i områdena är medvetna om, detta kommer fram genom de inter-

vjuer som Jerryson genomför. Jerryson menar även att tilltron till myndigheterna 

från den Malay-muslimska populationen har minskat, då militariseringen av buddh-

istiska tempel upplevs som ett ställningstagande mot islam och dess anhängare i 

Thailand, då denna militarisering inte sker vid moskéer som även de blivit attacke-

rade under konflikten. Jerryson presenterar inte hur hans fält och intervjustudier har 

genomförts, inte heller hur många personer som har intervjuats, vilket är en svaghet 

i artikeln. 

 

I en annan studie av Jerryson (2013) diskuterar han den Thailändska statens utnytt-

jande av buddhistiska munkar som representanter inte bara för den buddhistiska 

Sangha i Thailand, utan även som representanter för den Thailändska staten och 

den Thailändska nationalismen. Attacker mot buddhistiska munkar och buddhist-

iska tempel har sedan använts som legitimering av våld och militarisering i de kon-

fliktdrabbade områdena i södra Thailand. Jerryson problematiserar även religionens 

roll i denna och liknande konflikter, där han menar att religionen har ett ansvar att 

inte acceptera användandet av deras tradition som legitimering av våldsanvändning.  

 

Även Nilsen (2013) har genom fält och intervjustudier studerat konflikten i södra 

Thailand mellan buddhister och muslimer. Nilsens har fokuserat på relationen mel-

lan den thailändska staten och den buddistiska Sangha samt studerat hur den relat-

ionen sett ut genom historien, samt hur den utvecklats och påverkat konflikten i 

södra Thailand. Nilsen menar att den thailändska statens stöd för den buddhistiska 

Sangha har byggt upp en känsla av buddhismen som statsreligion, vilket har upp-

fattats som ett ställningstagande mot de muslimska grupperna och utvecklingen att 

försöka integrera de muslimska minoritetsgrupperna till den thailändska nationen 

upplevs ha blivit än mer komplicerade på grund av detta. Nilsen presenterar likt 

Jerryson (2010) inte heller information om hur fält och intervjustudierna har ge-

nomförts samt hur många som intervjuats.  

 

McCargo (2009) kritiserar tanken om buddhismen i Thailand som en samhällelig 

(civil) religion i sin artikel, han menar på att utvecklingen som skett i och med oro-

ligheterna i södra Thailand har gjort buddhismen till en mer nationalistisk religion 
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i Thailand och därför borde uppfattas som statsreligion, vilket den inte är. McCargo 

menar även att buddhismen får så mycket fördelar gentemot minoritets religioner i 

landet, att buddhismen måste förstås som statsreligion. Detta försöker McCargo 

visa genom intervjuer, kommentarer och citat från politiker, religiösa ledare, kung-

ligheter och lekmän. Han visar även exempel på hur den Thailändska staten har gett 

stora fördelar, bland annat ekonomiska, till den buddhistiska populationen i de tre 

södra provinserna i Thailand, trots att denna grupp är i minoritet gentemot den mus-

limska befolkningen. 

 

McCargo (2009) har i en annan artikel utgått från tidigare forskning, för att disku-

tera och problematisera bilden av buddhismen i Thailand. McCargo menar att bil-

den av Thai-buddhism som en tolerant religion är missvisande. Han menar att den 

nära relationen mellan den buddhistiska Sangha och thailändska staten har bidragit 

till att skapa en Thai-buddhistisk nationalism, där buddhistiska ledare inom den 

buddhistiska Sangha har legitimerat statens våld mot minoritetsgrupper runt om i 

Thailand. Han ger även exempel på den thailändska statens våld mot minoritets-

grupper genom historien. McCargo diskuterar även hur den thailändska staten och 

Sangha har bidragit till att skapa en anti-islam attityd inom landet, där islam och 

även till viss del kristendom har målats upp som ett hot mot den buddhistiska trad-

itionen. Detta tillsammans med globala anti-islamska attityder efter 11 september 

attentatet har bland annat förvärrat situationen mellan buddhister och muslimer 

(Malay) i södra Thailand.  

 

I Funstons (2008) studie över konflikten i södra Thailand, har han fokuserat på den 

muslimska sidan av konflikten. Han presenterar en historisk bakgrund från ett mus-

limskt perspektiv, samt diskuterar olika händelser som kan ses som förklaringar till 

att konflikten tog ny fart vid 2001. Funston diskuterar även utifrån tidigare forsk-

ning ifall konflikten från ett muslimskt perspektiv är en i grunden etnisk-national-

istisk konflikt, eller en religiös konflikt, dock utan att komma fram till ett absolut 

svar.  

 

Joll (2010) har i sin studie om konflikten i södra Thailand valt att identifiera mindre 

grupper som varit och är inblandade i konflikten. Han tittar bland annat på lokala 

buddhistiska miliser som opererar i området. Han identifierar även olika islamska 

grupper som kommit från andra länder för att delta i konflikten. Dessa muslimska 

gruppers inblandning diskuteras sedan i relation till konfliktens etniskt-nationella 

karaktär, där det muslimska intresset problematiseras gentemot det etniskt-nation-

ella syftet av konflikten. Joll menar att konflikten har fått en religiös karaktär först 

på senare år, då dessa grupper har blandat sig i konflikten. Joll drar även paralleller 

till konflikten på Sri Lanka, där buddhister har stridit mot Tamiler och menar på att 

det finns en tendens av våldsamheter mot minoritetsgrupper i länder med buddhist-

isk majoritetsbefolkning.  

 

Abuza (2009) har likt Joll (2010) valt att studera och diskutera inblandningen av 

utomstående grupper i konflikten i södra Thailand. Han menar att det har varit en 

minimal inblandning i konflikten än så länge, detta menar han beror på olikheter i 

syfte, då de Malay-muslimska grupperna har som syfte att strida mot den lokala 

thailändska staten samt den Thai-buddhistiska nationen, medan utomstående grup-

per kopplade till terrornätverk har ett mer globalt, anti-väst och anti-USA syfte när 

de blandar sig i konflikter. Abuza menar dock att om konflikten fortgår och får ökad 
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publicitet i media finns risken för ökad inblandning av utomstående grupper, då 

dessa har en tendens att vilja synas i media och därför blandar de sig oftare i kon-

flikter som har stort medialt intresse. Abuza tror även att ökad religiös inblandning 

i konflikten kan komma att öka inblandning av utomstående grupper, så som Al-

Qaeda och Jemaah Islamiyah med fler, då dessa sällan står opåverkade när grupper 

med samma religiösa tro blir förtryckta.  

 

Harish (2006) diskuterar i en artikel hur utvecklingen av konflikten i södra Thailand 

har gått från en etnisk-nationalistisk konflikt mellan Thai-Malay till att bli en kon-

flikt som ofta porträtteras som en konflikt mellan buddhister-muslimer. Han disku-

terar denna förvandling med hjälp av tidigare forskning samt medias framställning. 

Harish menar på att det är först vid 1970-talet som konflikten tar en religiös karak-

tär. Detta efter att thailändska staten försökte implicera Thai-muslims, då de ville 

försöka integrera de muslimska grupperna till den thailändska nationen, men även 

för att de var oroliga över framväxten av Malay-nationalismen som hade börjat få 

ett allt större följe i södra Thailand. På senare år har även 11 september attentaten i 

USA samt moské massakrerna i Krue Se, bidragit till ett ökat fokus på det religiösa 

i konflikten. Det ökade intresset för konflikten, som religiös och inte etnisk, har 

även skapat ett större medialt intresse menar Harish, vilket i sin tur har gjort att 

muslimska grupper och länder utanför Thailand har upprörts av behandlingen av de 

muslimska grupperna, vissa muslimska grupper har även blandat sig i konflikten på 

plats. Harish menar trots detta att framställningen av konflikten som en religiös 

konflikt är felaktig och alldeles för förenklad, då konflikten fortfarande i grund och 

botten handlar om en etnisk-nationalistisk konflikt mellan thailändska staten och 

Malay-muslimer.  

1.6.2. Muslimer och islam i svensk media 

De sökord som använts för databassökningen har varit: svenska medier AND islam 

AND muslimer (1), samt Sverige AND media AND islam AND muslimer (2). 

Denna sökningar har genomförts på Uppsala Universitetsbiblioteks databas, Libris 

och Jstor. På Uppsala Universitetsbiblioteks databas var antal träffar 63 (1) och 135 

(2), på Libris 27 (1) och 4 (2) och på Jstor var antal träffar 4 (1) och 7 (2). Då jag 

ville ha artiklar och böcker som diskuterade bilden av muslimer och islam i media, 

har allt som inte berört detta exkluderats, jag valde även att exkludera sådant som 

inte berör nyhetsmedia, t.ex. studier över muslimer och islam på internet. Det har 

stundtals varit svårt att hitta relevant litteratur om området via dessa databaser, men 

genom att söka i litteraturlistor på de artiklar och böcker jag har funnit så har sö-

kandet av relevant litteratur underlättats.  

 

Hvitfelt (1998) har tittat på svenska mediers framställning av islam och muslimer. 

Denna framställning är ofta kopplad till krig, terror och våld, detta då krig, terror 

och våld har ett ökat nyhetsvärde och är inte direkt kopplat till islam, utan mediers 

intresse av att rapportera om våldsamheter gäller oavsett grupper. Hvitfelt nämner 

dock att islam kan ha fått ett ökat medialt intresse efter Sovjets fall, då islam fick ta 

på sig rollen som väst nya fiende. Det finns enligt Hvitfelt även en tendens att skriva 

ut muslim(er) i nyheter så fort något brott eller liknande har begåtts av en person 

med muslimsk bakgrund, vilket inte gäller andra religioner. I och med den negativa 

publiceringen av islam som Hvitfelt menar finns i svenska medier så skapas det en 

negativ attityd mot islamska symboler och ord, exempelvis ”koranen”, ”jihad” och 
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”islam”. Hvitfelt menar att symbolers negativa laddning gör det svårt att rapportera 

om islam och muslimer, på grund av dessa symboler och ord. 

 

Larsson (2006) diskuterar i sin rapport problematiken mellan segregationen mellan 

svenskar och muslimer och bilden som visas av muslimer i media, vilket blir den 

bild som många svenskar skapar sig av muslimer på grund av segregationen. Många 

svenskar har en negativ bild av muslimer menar Larsson, vilket kommer från me-

dias framställning av muslimer och islam som något våldsamt, farligt eller an-

norlunda gentemot det svenska. Larsson menar dock att detta i stor utsträckning 

styrs av dels global nyhetsrapportering och nyheternas jakt på mer attraktiva ny-

heter, vilket ofta är förknippat med våld, krig och terror. Larsson menar även på att 

det finns ett gemensamt ansvar mellan media och den akademiska världen när det 

kommer till bilden av muslimer och islam, då media och den akademiska världen 

ofta vänder sig till varandra för insamling av information, vilket Larsson menar 

lägger ett stort ansvar på den akademiska världen och inte enbart den mediala i 

skapandet av muslimska och islamska framställningar.  

 

Ghersetti och Levin (2002) har i en rapport kopplad till mediabevakningen av ter-

rorattackerna i USA den 11 september 2001 studerat mediernas framställning av 

muslimer och islam. Ghersetti och Levin har genom tre kvantitativ delstudier tittat 

dels på första nyhetsdygnet efter attentatet, första månaden efter attentatet samt en 

bildanalys av samma tidsperioder. Dessa studier har han genomfört på Dagens Ny-

heter och Aftonbladet. Han kommer fram till att det inte finns något generellt sam-

band mellan attackerna i USA och islam. Däremot så är framställningen av islam 

och muslimer mer problematisk, Ghersetti och Levin kommer bland annat fram till 

att muslimska länder ofta buntas ihop, muslimer framställs som obildade och käns-

lostyrda, starkt troende muslimer är farliga, väst framställs som något bra gentemot 

den muslimska världen och muslimska attribut mystifieras (Ghersetti & Levin, 

2002, s. 19f). 

 

Larsson (2003) har även han diskuterat medias framställning av muslimer och islam 

kopplat till terrorattackerna i USA den 11 september 2001. Larsson har genom att 

studera en enkätundersökning som genomfördes vid moskéer, islamska föreningar 

och islamska skolor i Göteborg och Stockholm. Antalet enkäter som besvarades var 

176, vilket var för få för att kunna säga något generaliserande, utan studien har 

fokuserat på individers personliga upplevelser, kopplat till terrorattackerna och 

framställningen av muslimer och islam i media. Larsson kommer fram till att många 

personer med muslimsk bakgrund är skeptiska till västerländsk mediers framställ-

ning av den muslimska världen och islam i allmänhet. Det finns även en kritik mot 

att så få journalister har muslimsk bakgrund, vilket speglar rapporteringen genom 

stereotypa bilder av muslimer och islam. Det finns även en tendens i västerländsk 

media att dra alla muslimer över en och samma kant, vilket kan skapa ökad utsatthet 

för troende muslimer. Några av deltagarna i enkätstudien menar dock på att den 

ökade rapporteringen av islam och muslimer i media, har ökat diskussionen om 

islam både bland muslimska och icke-muslimska grupper, vilket ses som positivt.  

 

Larsson och Sander (2007) har genom att studera sekundär litteratur, samt tittat på 

tidigare intervju och enkätstudier diskuterat den generella bilden av immigranter 

och framförallt muslimska immigranter i svensk media. De kommer fram till ett 
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antal problematiska tendenser i medias framställning av muslimer. En är att musli-

mer ofta framställs på stereotypa eller mystiska sätt, samt ofta sammankopplas med 

hotfulla och aggressiva muslimska stater, organisationer eller individer. En annan 

är medias tendens att vara etnocentriska, vilket gör att muslimer och deras kultur 

målas upp som sämre än den västerländska. Till denna går även att koppla kulturell 

överhet från väst, samt moderniseringsteorin, som handlar om att väst är mer ut-

vecklat och andra delar av världen bör följa väst för att nå upp till samma standard. 

Överlag verkar medias framställning av muslimer och andra ”främmande” kulturer 

vara negativa för integrationen av dessa grupper till det svenska samhället, då det 

ofta tenderar att skapa stereotypa bilder och uppfattningar. Detta anses även har 

förvärrats efter terrorattackerna i USA 11 september.  

 

Brune (2006) har under två veckors tid 2005 undersökt innehållet i Dagens Nyheter, 

Svenska Dagbladet och Aftonbladet, där hon bland annat tittar på frågan: I vilka 

sammanhang framträder personer och grupper som inte har majoritetsbefolkning-

ens etnicitet eller religion? Ett av hennes syften är att studera hur medierna arbetar 

för att skapa och upprätthålla gränser mellan ”oss” och ”dem”. Det hon kommer 

fram till är att muslimer och islam ofta framställs på stereotypa sätt, samt att svensk-

het är något som får representera det moderna och jämställda medan islam repre-

senterar förtryck och patriarkala levnadssätt. Liknande stereotypa bilder produceras 

gång på gång i svenska medier.  

 

Fazlhashemi (2007) tar utgångspunkt från Edward W. Saids och Amartya Sens te-

orier om Orientalism och skapandet av ”vi” och ”dem” i sin diskussion av nidteck-

ningar och framförallt de Muhammed-karikatyrer som publicerades i Jyllandspos-

ten. Den fråga han försöker besvara är ifall skapandet och publiceringen av dessa 

och liknande karikatyrer är ett sätt att sprida islamofobi. Fazlhashemi menar att 

publiceringen av dessa karikatyrbilden är ett sätt att skapa en ”vi” och ”dem” känsla, 

där muslimer blir att karaktäriseras genom vissa specifika drag och attribut. Dessa 

ställs sedan mot den inhemska kulturen, i detta fall Danmark och framställs ofta 

som något sämre än den egna kulturen. Det skapar även en situation där den enda 

möjligheten att accepteras till fullo blir att lämna och ge upp vissa beteenden och 

attribut. Detta menar Fazlhashemi går att se som en typ av rasism, som är riktad 

mot kulturer och etnicitet. Jag har valt att ta med denna rapport, trots att den inte 

handlar om svensk media, med då denna debatt var stor även i Sverige anser jag att 

den är tillräckligt intressant och viktig i förståelsen av framställningar av muslimer 

och islam i västerländsk media. 

1.6.3. Sammanfattning 

Många av de artiklar jag valt att presentera i forskningsgenomgången är skrivna av 

enskilda forskare, detta kan kritiseras, då risken alltid finns att forskaren blir för 

okritisk i sin presentation. Jag har därför försökt ta med artiklar publicerade av fors-

kare som varit kritiska mot varandra, i den utsträckning detta har gått, då det mins-

kar risken för en ensidig framställning av konflikten i södra Thailand och islam och 

muslimer i media. Det finns även vissa problem riktat mot de artiklar som är skrivna 

om konflikten i Thailand, då dessa ofta har saknat en metodisk genomgång av deras 

arbetssätt. Jag har dock fått lov att använda dessa artiklar trots detta, då antalet per-

soner som skrivit om konflikten är begränsad. Det är därför viktigt att påpeka att 

detta är en svaghet i forskningsgenomgången.  
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För min studie så finns det en lucka i fältet, då jag inte lyckats finna någon rapport 

som har undersökt medias framställning av denna konflikt, speciellt inte någon som 

tittat på svenska mediers framställning. Det har dock genomförts en hel del studier 

på islam och muslimer i media, samt i svenska medier, men dessa har studerat andra 

konflikter eller situationer än den jag ämnar undersöka. 

1.7. Material 

För att kunna besvara mina frågeställningar har jag valt att utgå från svenska ny-

hetstidningars rapportering, de tidningar jag valt att titta närmare på är Aftonbladet, 

Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet. Anled-

ningen till att jag valt dessa fem tidningar är på grund av att de är de fem största 

betaltidningarna i Sverige, jag har alltså valt att inte ta med gratistidningar likt 

Metro (Wallroth, 2014). En annan anledning till varför jag har valt så pass många 

tidningar är att konflikten i södra Thailand inte är allt för väldokumenterade i ny-

hetsvärden och genom att utgå från fler tidningar får jag ett större material att jobba 

med.  

 

Tidperioden som jag valt att undersöka är 2001-01-01 till 2015-01-01, denna period 

har jag valt för att få med alla artiklar som kan ha berört konflikten innan, under 

och efter dess senaste utbrott under 2004. Sökningen av artiklar gjordes genom Me-

diaarkivet (Retriever Research) vilket gjorde det möjligt att avgränsa min sökning 

till de specifika tidningarna jag använder mig av, samt tidsperioden. De sökord jag 

använde mig av var södra Thailand AND konflikt, vilket gav mig 41 träffar. Alla 

artiklarna gick jag systematiskt igenom för att se om de berörde konflikten som 

ligger i fokus för undersökningen. Av de 41 artiklarna som jag gick igenom var det 

23 som nämnde konflikten i södra Thailand, av de 23 artiklarna var det 5 som enbart 

nämnde att det pågick en konflikt i södra Thailand i samband med rapporteringen 

av svenska statens försäljning av JAS-plan till Thailand. Jag har därför inte valt att 

ta med de 5 artiklarna då det inte är relevanta för studiens syfte. Vilket betyder att 

det återstår 18 artiklar som skriver om konflikten i södra Thailand, som jag kommer 

att undersöka. De artiklar som ingår i undersökningen består av varierande längd, 

där några av artiklarna är relativt korta och konsista i rapporteringen av en specifik 

händelse under konflikten, medan vissa är längre och tar hänsyn till de större histo-

riska aspekterna angående konflikten.  

 

Innan en tabell med de aktuella artiklarna presenteras vill jag klargöra att jag inte 

har som syfte att jämföra de olika tidningarnas framställningar mot varandra, utan 

det är den samlade bilden från alla tidningarna som jag är intresserad av att studera. 

På grund av detta kommer jag inte heller lägga någon vikt vid tidning eller författare 

av artiklarna. I tabell 1, här under presenteras mitt urval av artiklar, de presenteras 

med artikelns namn, tidningstillhörighet, publiceringsdatum samt vilken kod arti-

keln kommer benämnas som. Fördelning mellan artiklar från de olika tidningarna 

är skevt fördelat, detta har endast att göra med att vissa tidningar har publicerat fler 

artiklar om konflikten än andra. Min vilja var dock att ta med alla artiklar jag kunde 

finna, vilket resulterade i denna skeva fördelning, men som jag nämnde ovan så 

lägger jag ingen vikt vid tidning eller författare, vilket gör att den skeva fördel-

ningen inte är lika problematiskt.  
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Tabell 1. Artikelurval 

 
 

Artikelnamn Tidning Datum Kod 

Upproret i Thailand ingen slump Aftonbladet 2004-04-29 A1 

Demonstranter kvävdes till döds Dagens Nyheter 2004-10-27 A2 

Thailand fruktar muslimsk separatism i Syd Dagens Nyheter 2005-12-23 A3 

Sex sköts ihjäl i matbutik Dagens Nyheter 2013-05-03 A4 

Muslimerna i södra Thailand känner sig 

diskriminerade 

Expressen 2004-04-29 A5 

Terrorexpert: ”Vill skrämma bort turister” Expressen 2007-01-01 A6 

Soldater vaktar Thailands tempel Göteborgs-Posten 2004-10-03 A7 

Fem dödade i södra Thailand Göteborgs-Posten 2005-09-24 A8 

Separatistledare varnar för mer våld Göteborgs-Posten 2005-11-14 A9 

Dialog på dagordning i Thailand – Kuppge-

neralerna vill stoppa våld i söder med sam-

tal 

Göteborgs-Posten 2006-10-06 A10 

Ny rebellgrupp bakom terrorn i Thailand Göteborgs-Posten 2007-06-16 A11 

Thailändskt uppror blir allt brutalare Göteborgs-Posten 2007-08-29 A12 

Demonstrant dödad av granat – Krävde 

thailändska regeringens avgång 

Göteborgs-Posten 2008-11-21 A13 

Våldsvåg utom kontroll Göteborgs-Posten 2013-02-11 A14 

Oro i Thailands ”glömda” hörn Göteborgs-Posten 2013-08-14 A15 

Thailand skakas av våldsdåd – Konflikten 

mellan muslimer och buddhister har skördat 

minst 700 dödsoffer 

Svenska Dagbladet 2005-06-27 A16 

Vidgad etnisk konflikt i Thailand Svenska Dagbladet 2007-06-03 A17 

Fred i sikte i Thailands södra delar Svenska Dagbladet 2013-03-01 A18 
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Kapitel 2 Teori 

Jag kommer inledningsvis presentera The Runnymede Trust teori om öppna och 

stängda attityder. För att sedan presentera Duncans stereotypiserings teori av svarta 

människor, samt beskriva hur jag kommer använda mig av denna teori i min studie. 

Avslutningsvis under rubriken arbetsmodell kommer jag presentera hur jag kopplar 

teorierna till varandra, samt hur jag kommer använda dem på mitt material. 

2.1. The Runnymede Trust 

Den ena teorin jag kommer att använda mig av är den svenska översättningen av 

The Runnymede Trust modell om öppna och slutna attityder mot islam och musli-

mer. Översättningen gjordes inledningsvis av Göran Larsson, det är dock den kor-

rigerade översättningen av Otterbeck och Bevelander (2007) som jag kommer att 

använda. Teorin utvecklades av The Runnymede Trust, vilka är en brittisk tankes-

medja som etablerades 1968 och jobbar med mångfaldsfrågor kring etnicitet, ras, 

religion och kultur. Tankesmedjan startade år 1996 ”the commission on British 

Muslims and Islamophobia” och året efter publicerade de sin första rapport om isla-

mofobi, vilket är en av de mest inflytelserika på området (Otterbeck & Bevelander, 

2007, s. 21). Studien hade som syfte att dels beskriva vad islamofobi innebär och 

faran med sådana attityder, den har även tagit fram förslag på hur islamofobi kan 

bemötas och motarbetats. Detta har gjorts i Storbritannien men har haft som syfte 

att kunna appliceras på en mer global nivå (The Runnymede Trust, 2007, s. 1).   Den 

svenska översättningen av the Runnymede Trusts definition av islamofobi är över-

satt av Otterbeck och Bevelander (2007) nedan presenteras den svenska översätt-

ningen. 
 

Termen islamofobi avser ogrundad fientlighet gentemot islam. Den inkluderar även de prak-

tiska konsekvenserna av sådan fientlighet vad gäller orättvis diskriminering av muslimska 

individer och gemenskaper samt utestängandet av muslimer från den allmänna politiska och 

sociala samvaron (Otterbeck & Bevelander, 2007, s. 22). 

 

För att tydliggöra innebörden av islamofobi har the Runnymede Trust förslagit åtta 

punkter från vilket man kan se ifall någon (eller en text) har en sluten eller öppen 

syn på islam och muslimer. Denna lista skapades med syftet att lättare förstå vad 

som ses som islamofobiska attityder, samt vad som ses som legitimerad kritik och 

oenighet mot/med islam och muslimer. Något som ofta kritiseras är den muslimska 

synen på kvinnor samt attityder mot väst och andra religioner, men då detta är något 

som diskuteras även inom många muslimska grupper så kan denna kritik anses vara 

legitimerad (The Runnymede Trust, 2007, s. 4). The Runnymede Trust (2007) an-

såg att det var viktigt att tydliggöra dessa skillnader mellan öppna och stängda atti-

tyder så att debattklimatet angående islam och muslimer kunde förbättras, då det 

tenderade att innefatta mycket islamofobiska attityder och med denna mall var det 

enklare att skilja mellan öppna och stängda attityder i debatten. De åtta punkterna 

The Runnymede Trust tog fram presenteras nedan: 
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1. Om islam ses som monolitiskt och statiskt eller som mångfaldigt och dynamiskt, 

2. Om islam ses som annorlunda och separat eller som liknande och ömsesidigt 

beroende, 

3. Om islam ses som underlägset eller som jämställt, 

4. Om islam ses som en aggressiv fiende eller som en samarbetspartner, 

5. Om muslimer ses som manipulativa eller som uppriktiga, 

6. Om muslimsk kritik av ”Väst” avvisas eller diskuteras, 

7. Om diskriminerande beteenden mot muslimer försvaras eller kritiseras, 

8. Om anti-muslimskt tal ses som naturligt eller som problematiskt. 

(Otterbeck & Bevelander, 2007, s. 22).  

 

Dessa punkter syftar i huvudsak till att fånga in olika tankemönster som kan leda 

till diskriminerande hållningar och beteenden mot islam och muslimer och har där-

för även kompletterats, för att visa på typiska attityder kopplat till öppna respektive 

stängda attityder mot islam (Otterbeck & Bevelander, 2007, s. 22f). Komplette-

ringen av de åtta punkterna presenteras nedan: 

 

Kriterier Slutna uppfattningar om Islam Öppna uppfattningar om Islam 

1. Monolitisk/mångsidig 
Islam framställs som en monolitisk och statisk 
enhet utan förmåga att möta förändringar. 

Islam ses som något mångbottnat och 
progressivt med inre olikheter, debatter 
och förmåga till utveckling. 

2. Skild/förenad 

Islam ses som något skilt och annorlunda – (a) 
utan värderingar eller mål som är gemen-
samma med andra kulturer; (b) ej påverka av 
andra; (c) utan att påverka andra 

Islam ses som beroende av andra trossy-
stem och kulturer – (a) med vilka man har 
gemensamma värderingar och mål; (b) 
påverkad av dessa; (c) berikandes dessa. 

3. Underlägsen/annorlunda 
Islam ses som underlägsen västvärlden – bar-
barisk, irrationell, primitiv, sexistisk. 

Islam ses som något annorlunda än väst-
världen, men inte som underlägsen, utan 
som en jämbördig part. 

4. Fiende/partner 
Islam ses som våldsam, aggressiv, hotande, 
stödjer terrorism, delaktig i konflikten mellan 
kulturer. 

Islam ses som en verklig och potentiell 
partner i gemensamma projekt och i lös-
ningen av delade problem. 

5. Manipulerande/uppriktig 
Islam ses som en politisk ideologi som an-
vänds för att skaffa sig politiska och militära 
fördelar. 

Islam ses som en genuin tro som utövas 
på ett innerligt och äkta sätt. 

6. Kritik av västvärlden avi-
sas/beaktas 

Islamisk kritik av västvärlden avisas utan re-
flektion. 

Kritik av västvärlden och andra kulturer 
beaktas och diskuteras. 

7. Diskriminering försva-
ras/kritiseras 

Fientliga attityder gentemot islam används för 
att legitimera diskriminering och uteslutning 
av muslimer i samhället. 

Debatter och uppfattningar som avviker 
från islam minskar inte viljan att bekämpa 
diskriminering och uteslutning från sam-
hället. 

8. Islamofobi ses som något 
naturligt/problematiskt 

Antimuslimska attityder accepteras som något 
naturligt och ”normalt”. 

Kritiska attityder till islam är föremål för 
kritisk diskussion, speciellt om de är fel-
aktiga eller orättvisa. 

(Otterbeck & Bevelander, 2007, s. 22). 

 

Det är viktigt att förstå att dessa rutor med attityder inte är helt skilda från varandra, 

utan de kan ofta gå att finna flera av dessa olika punkter överlappande i en kom-

mentar, bild eller likande framställning oavsett om det handlar om öppna eller 

stängda attityder (The Runnymede Trust, 2007, s. 4). För min studie är det begrep-

pen öppna och stängda attityder som kommer användas, de åtta punkterna kommer 

dock användas som ett hjälpmedel vid sorteringen av mitt material för att lättare 

identifiera olika attityder som förekommer i materialet.  
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The Runnymede Trust modellen har likt många andra teorier/modeller fått utstå en 

del kritik. Åke Sanders har bland annat kritiserat the Runnymede Trusts definition 

av islamofobi och menar att den framställer islamofobi som en genomtänkt ideo-

logi, han menar att islamofobi baserar sig på okunskap snarare än ideologi, han 

menar även att islamofobi begreppet måste kopplas till handlingar och beteenden 

snarare än åsikter för att kunna användas praktiskt. (Otterbeck & Bevelander, 2007, 

s. 23). Även John Richardson har kritiserat the Runnymede Trust och pekar på pro-

blematiken i deras definition som säger ”ogrundad fientlighet gentemot islam”. 

Hans kritik handlar om hur vi ska kunna skilja på fientlighet och fördomar och kritik 

som är ogrundade eller välgrundade? (Richardson, 2004, s. 22). Denna kritik är 

dock the Runnymede Trust medvetna om, då de själva diskuterar detta tidigt i sin 

rapport innehållande deras definition av islamofobi (The Runnymede Trust, 2007, 

s. 1). Det är viktigt att vara medveten om denna kritik, dock är det inget jag kommer 

lägga någon större vikt vid under min studie.   

2.2. B. L. Duncans teori: Våldsstereotypisering 

Jag kommer benämna Duncans teori som våldsstereotypisering, då denna teori inte 

har något allmängiltigt namn. Teorin ingår i studien Testing the lower limits of ste-

reotyping blacks där Duncan (1976) undersökte hur en och samma situation upp-

levdes beroende på hudfärgen på de inblandade i situationen. Studien gick ut på att 

104 vita universitets studenter en och en fick studera en situation på en tv-skärm. 

Situationen som utspelar sig sägs ske i rummet intill den som studerar situation 

genom tv-skärmen, detta stämde dock inte och allt var förinspelat. Själva situat-

ionen är två personer som har en diskussion med varandra, som successivt ökar i 

irritation mellan de två personerna, situationen avslutas med att den ena personen 

knuffar till och slår den andra, där efter så stängs sändningen ner. Under tiden som 

filmen visas så ska den observerande personen fylla i en skala i hur hotfull situat-

ionen upplevdes, denna skala bestod av fyra nivåer, där den första var att de skojade 

med varandra, den andra var att de dramatiserade situation, den tredje var att situ-

ationen upplevdes som aggressiv och den sista var att situationen upplevdes våld-

sam (Duncan, 1967, s. 590ff). Det fanns dock en skillnad i hur studenterna upplevde 

situation, vilket berodde på att de 104 studenterna hade delats upp i fyra grupper, 

utan att de var medvetna om det, varje grupp studerade samma situation, förutom 

att personerna i filmen skiljde sig åt mellan de olika grupperna. En grupp studerade 

situation mellan två vita män, en annan mellan två svarta, sedan en där en vit man 

slår en svart man och en där en svart man slår en vit man (Duncan, 1967, s. 592f). 

Det studien kom fram till var att när situation utspelade sig med en svart våldsför-

övare så upplevdes situation som aggressiv och våldsam, medan när våldsförövaren 

var vita upplevde situationen som mer skämtsam och dramatiserade, alltså inte som 

speciellt våldsam. Det visade sig att det fanns en stereotyp bild av svarta män som 

mer våldsbenägna än vita bland de 104 studenterna (Duncan, 1967, s. 594f). Det är 

denna våldsstereotypisering som jag är intresserade av och kommer titta efter i min 

studie, jag kommer försöka se ifall det finns skillnader mellan hur våldsbenägna de 

stridande grupperna i konflikten i Thailand är utifrån medierapporteringen. Så i min 

studie kommer alltså de vita och svarta männen från Duncans studie istället bestå 

av muslimer och buddhister, för att se om de muslimska grupperna framställs som 

mer våldsbenägna än buddhisterna eller vice versa.   
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För att underlätta mitt sökande i materialet efter detta så kommer alla muslimska 

individer, grupper och stater som stöder eller är inblandade i konflikten i Thailand 

räknas in under benämningen muslimska våldsutövare. På samma sätt kommer jag 

göra med buddhister, där alltså buddhistiska individer, grupper eller stater som ak-

tivt deltar i konflikten kommer räknas som buddhistiska våldsutövare. 

2.3. Arbetsmodell 

Med hjälp av mina teorier the Runnymede Trust och Duncans vålds stereoty-

piserings teori ämnar jag att dels se hur islam och muslimer framställs i vissa ny-

hetstidningar, samt hur de porträtteras i jämförelse med andra grupper som deltar i 

samma konflikt. Teorierna kompletterar på så sätt varandra genom att den ena tittar 

på islam och muslimer mer generellt, medan den senare teorin jämför islam och 

muslimer med andra grupper, i min studie är denna grupp buddhism och buddhister. 

De teorier jag valt att arbeta med, kommer även ligga till grund för dels kodningen 

och kategoriseringen av materialet, men de kommer även ligga som grund till de 

analysfrågor som jag kommer ställa till mitt material efter kodningsprocessen. Ana-

lysfrågorna används för att lättare koppla teori till material och kommer användas i 

kapitel 4 under analysdelen. De analysfrågor som kommer ställas till materialet pre-

senteras i metodkapitlet. 
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Kapitel 3 Metod 

Jag kommer jobba med en kvalitativ metod. Kvalitativa metoder används för att 

beskriva och analysera kännetecken, egenskaper eller kvaliteter i det material som 

studeras. Materialet består för det mesta av text, samtal eller observationer (Mal-

terud, 2014, s. 31). Det finns många olika inriktningar och analyssätt inom det kva-

litativa forskningsområdet, det gäller därför att vara noggrann i sitt val av metod, 

så att man väljer en metod som passar för studiens syfte. I detta kapitel kommer jag 

inleda med en presentation av den vetenskapsteoretiska inriktningen som min me-

tod ingår i. För att sedan presentera metoden i sig, vilket är en diskurspsykologisk 

metod. Därefter kommer en presentation för hur arbetet ska genomföras, innan jag 

avslutar med ett avsnitt angående validitet för studien.   

3.1. Vetenskapsteoretisk inriktning 

Valet av diskurspsykologi som metod innebär att jag använder mig av ett social-

konstruktionistiskt förhållningsätt till diskursanalys, detta förhållningssätt utveck-

lades inom socialpsykologin som en kritik och ifrågasättande av kognitivismen 

(Winther & Phillips, 2013, s. 97). Diskurspsykologin ser tal och texter som kon-

struktioner av världen som orienteras mot sociala handlingar, tillskillnad mot kog-

nitivismen som ser texter och tal som en avbildning av en yttre värld eller som 

produkter av underliggande mentala representationer av denna värld (Winther & 

Phillips, 2013, s. 97). Socialkonstruktionism menar likt strukturalistiska och post-

strukturalistiska premisser, att språk är en dynamisk form av sociala praktiker, som 

formar världen, inklusive världsbilder, relationer och sociala subjekt genom social 

och diskursiv aktivitet (Winther & Phillips, 2013, s. 97). Det är inom dessa aktivi-

teter som attityder och stereotypa bilder produceras och upprätthålls, vilket är i fo-

kus för min studie. 

3.2. Diskurspsykologi 

Diskurspsykologi passar bra i studier där forskaren försöker synliggöra eller ifråga-

sätta olika maktstrukturer, eller försöker synliggöra skapandet och upprätthållandet 

av stereotypa föreställningar genom tal och text (Winther & Phillips, 2013, s. 111).  

Detta gör man vanligtvis genom att studera olika sociala praktiker eller interakt-

ioner, för att se hur dessa bidrar till att skapa, upprätthålla eller motarbeta olika 

varianter av attityder och stereotyper. För att studera detta kan man använda sig av 

många olika varianter av verbal interaktion eller skriftliga texter. I min studie kom-

mer nyhetsmedier studeras som en social praktik som fungerar som en social inter-

aktion gentemot sina läsare, för att se om islam och muslimer framställs med öppna 

eller stängda attityder, samt om det går att se våldsstereotypa framställningar angå-

ende islam och muslimer.  För att lättare kunna bearbeta mitt material, samt kunna 
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koppla teori till materialet kommer jag använda mig av de analysfrågor som pre-

senteras senare i detta kapitel, vilka jag ställer till materialet. Dessa analysfrågor 

används för att lättare kunna svara på min frågeställning genom att läsa och orga-

nisera materialet för att på så sätt lättare kunna återberätta resultatet på ett systema-

tiskt och begripligt sätt (Malterud, 2014, s. 109f). De analysfrågor som jag kommer 

att ställa mot materialet är kopplade dels till min forskningsfråga, mina två teorier 

samt den diskurspsykologiska metodologiska inriktningen, detta för att tydliggöra 

kopplingen mellan material, teori och metod.  

3.3. Tillvägagångssätt 

I denna del kommer jag att presentera hur jag kommer att gå tillväga för att sortera 

mitt material. Jag kommer att arbeta med en deduktiv ansats, vilket innebär att jag 

kommer att utgå från mina teorier i sorteringen av mitt material. Teorierna kommer 

alltså ligga som grund för de koder och kategorier som skapas och som sedan 

materialet sorteras in i (Boolsen, 2009, s. 26). Vilket betyder att jag använder mig 

av Template Analysis Style, som är ett arbetssätt som innebär att jag sorterar materi-

alet utifrån redan befintliga koder och kategorier (2014). I och med valet av en de-

duktiv ansats innebär det att jag inte kommer skapa några teman utifrån texterna 

genom att övergripligt läsa igenom dem. Utan de teman jag använder för att sortera 

in mina meningsbärande enheter kommer från mina teoretiska utgångspunkter 

(Malterud, 20014, s. 117f). I den första delen då jag identifierar meningsbärande 

enheter har jag valt att enbart använda mig av två teman: attityder mot islam och 

muslimer, samt gruppers våldsanvändning. Anledningen till att jag väljer att enbart 

använda mig av två teman inledningsvis är för att lättare identifiera delar i artiklarna 

som anses vara relevanta för vad jag ämnar undersöka, för att sedan koda dem mer 

specifikt. Under denna process går jag igenom varje artikel rad för rad, för att iden-

tifiera meningsbärande enheter som på något sätt inrymmer kunskap om de teman 

som jag valt att sortera texten efter, dessa delar markerar jag i texterna, de delar av 

texterna som däremot inte anses meningsbärande sorteras under denna process bort 

(Malterud, 2014, s. 119).  

 

Under tiden som jag identifierar de meningsbärande enheterna i texterna så börjar 

jag systematisera dem. Det är denna process som kallas kodning. Kodningen inne-

bär att man identifierar och klassificerar alla meningsbärande enheter i texten, dessa 

meningsbärande enheter markeras sedan med en kod, tanken är att alla meningsbä-

rande enheter som har något gemensamt ska kunna sorteras in under en och samma 

kodgrupp. De kodgrupper som jag valt är även de baserade på mina teorier och är 

enkelt uttryckt förfiningar av mina teman, de hjälper mig även att inte ta med delar 

som saknar relevans för min undersökning, i denna fas använder jag mig bland an-

nat av the Runnymede Trust åtta punkter, för att identifiera olika attityder för de två 

första kategorierna (Malterud, 2014, s. 120). Medan de två andra kategorierna är 

kopplade till våldsstereotypisering. De kategorier som jag valt utifrån mina teore-

tiska utgångspunkter är: 

 

1. Stängda attityder mot islam och muslimer 

2. Öppna attityder mot islam och muslimer 

3. Muslimsk våldsutövning 

4. Buddhistisk våldsutövning 
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När alla meningsbärande enheter är identifierade och kodade så är det dags att sys-

tematiskt gå igenom varje kategori. I denna fas tar jag en kategori i taget, som jag 

går igenom och presenterar i resultatdelen. För att sedan analysera detta med hjälp 

av de teoretiska utgångspunkterna för denna studie, som hjälp till detta kommer jag 

använda mig av de analysfrågor som presenteras här under, analysfrågorna kommer 

ligga som grund för analysen. Avslutningsvis kommer jag presentera slutsatsen av 

studien. De analysfrågor som jag formulerat är: 

 

1. Skapar och upprätthåller nyhetstidningarna stängda attityder mot islam och 

muslimer? Och i så fall vilka varianter av stängda attityder? 

2. Motarbetar nyhetstidningarna stängda attityder med öppna attityder mot 

islam och muslimer? Och i så fall hur ser de öppna attityderna ut? 

3. Beskrivs muslimer som mer våldsamma än buddhister i rapporteringen av 

konflikten? Och går det att se stereotypa framställningar av grupperna i rap-

porteringen? 

3.4. Validitet 

Enkelt uttryckt kan man säga att validitet ”[…]innebär att vi mäter det vi påstår att 

vi mäter” (Esaiasson et al., 2012, s. 57). Vilket även innebär att jag har en frånvaro 

av systematiska och osystematiska fel i studien (Esaiasson, 2012, s. 57). I kvalitativ 

forskning är validiteten ofta kopplad till hela forskningsprocessen, vilket innebär 

att forskaren måste vara följsam under hela undersökningen, detta bidrar till att 

varje kvalitativ forskningsprocess blir unik, vilket även innebär att det ibland kan 

vara svårt att peka på validiteten vid kvalitativa undersökningar då det saknas tyd-

liga regler och procedurer för att säkerställa detta (Patel & Davidson, 2003, s. 103f). 

Hög validitet krävs dock för att resultatet av en studie ska kunna anses giltigt, för 

min studie innebär det att jag undersöker attityder och stereotypa bilder av islam 

och muslimer och inte något annat. Som hjälp för att kontrollera att jag mäter det 

jag påstår att jag ska mäta, använder jag mig av mina analysfrågor och min kod-

ningsprocess av materialet. Både analysfrågorna och kodningen av materialet hjäl-

per mig att hålla mig till ämnet i och med deras förankring till mina teoretiska ut-

gångspunkter. Detta gör att jag lättare kan undvika att plocka med delar som inte är 

relevanta för undersökningens syfte och frågeställning. 
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

Viktigt att påpeka innan presentationen av de olika kategorierna inleds är att de två 

inledande kategorierna kommer ligga som grund för de två första analysfrågorna i 

analysdelen, medan de två sista kategorierna kommer ligga som grund för de två 

sista analysfrågorna. 

4.1. Resultat 

Innan jag går in på resultatet från de fyra kategorierna som jag delat upp de me-

ningsbärande enheterna i, kommer jag inledda med att redovisa hur de muslimska 

grupperna har kategoriserats utifrån materialet, sedan kommer jag kort beskriva hur 

de buddhistiska grupperna kategoriseras. Den vanligaste benämningen av de in-

blandade grupperna från södra Thailand är muslimer (A1, A2, A3, A4, A7, A8, A9, 

A12, A17, A18), dock förekommer ordet muslimer i de flesta fall tillsammans med 

ett eller två andra ord, exempelvis rebeller (A2, A4, A11, A12, A14, A15, A18), 

militanta (A2, A3, A4, A7, A16), separatister (A7, A11, A12, A14) eller islamister 

(A3, A5, A6, A7). Extremister (A1, A5, A7, A10) och upprorsmän (A18) har även 

de förekommit men inte i lika hög utsträckning kopplat till muslimer. Utöver dessa 

lite mer laddade ord, så benämns grupperna i södra Thailand även som Thai-musli-

mer (A1) och Malay-muslimer (A14), detta är dock inte vanligt förekommande. I 

rapporteringen av våld från den buddhistiska sidan i konflikten, är det främst statligt 

organiserade grupper som nämns, bland annat militären (A2, A7, A17, A18), poli-

sen (A2, A4, A18) och säkerhetsstyrkor (A2, A9).  

4.1.1. Stängda attityder mot islam och muslimer 

Muslimska grupper, oavsett ovanstående kombinationer, tenderar att nämnas i situ-

ationer där våld av olika slag är inblandat. En stor del av de artiklar som nämner 

muslimer i samband med våld, handlar om misstankar. ”Militanta muslimska rebel-

ler misstänks för dådet som ägde rum på onsdagen, uppger polis” (A4) är ett exem-

pel på hur muslimska grupper misstänks ligga bakom olika attentat, liknande miss-

tankar förekommer i ett antal av de artiklar som undersökts (A3, A5, A7, A7, A12, 

A12). Andra vanligt förekommande kopplingar mellan muslimer och våld sker när 

konflikten i södra Thailand beskrivs mer generellt, det finns då en tendens att skriva 

om muslimska gruppers inblandning eller närvaro i konflikten (A3, A7). Exempel 

på hur artiklar lägger till muslimska grupper i beskrivningen av konflikten kan se 

ut som 

 
Till det kommer det terrorhot som svävar över Thailand. Våldsamheter och bombdåd 

har sedan förra året trappats upp i landets tre södra provinser - Songkhla, Pattani och 

Yala - där majoriteten av befolkningen är muslimer (A3). 
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Det är även vanligt att beskriva de muslimska grupperna som extremt våldsamma, 

där våld är det enda sättet att nå de mål som grupperna har (A12) och muslimer 

beskrivs ha en ”[…] oroväckande beredvillighet att dö” (A5). Detta i samband med 

en rädsla för ökade våldsamheter och ny extremist är vanligt förekommande i rap-

porteringen av muslimer (A5, A12, A12). Även religiösa aspekter finns med i rap-

porteringen från konflikten, dels genom påstående om religiösa muslimska ledares 

legitimering av våldet (A7) och dels genom attacker mot grupper och personer med 

annan trosuppfattning, exempelvis buddhistiska munkar (A12).  

 

Förutom kopplingar mellan muslimer och våld, finns det en vanligt förekommande 

koppling till terrorism i rapporteringen av muslimska grupper i södra Thailand. 

Misstankar om utländska islamistiska extremistgruppers inblandning som Jemaah 

Islamiya och al-Qaida, men även andra förekommer i ett flertal artiklar (A1, A5, 

A6, A16). Spekulationer angående konfliktens senaste utbrott samt en rädsla för att 

södra Thailand ska utvecklas till en bas för olika terrorgrupper finns också med i 

rapporteringen. ”Någon blåser under det muslimska upproret i södra Thailand. En 

inte särskild vågad gissning är utländska extremistgrupper” (A1) är ett exempel på 

den sortens rapportering.  

4.1.2. Öppna attityder mot islam och muslimer 

Rapporteringen av konflikten i södra Thailand, har i ett relativt brett spektra bejakat 

de muslimska gruppernas kritik mot den thailändska staten. Flertalet artiklar näm-

ner den diskriminering som Malay-muslimerna upplever, som ofta handlar om den 

thailändska statens ointresse att hjälpa grupperna i södra Thailand med sociala, eko-

nomiska och kulturella aspekter (A3, A9, A14, A14, A18). Thailändska statens 

ovilja att lösa konflikten fredligt (A9), samt militärens och polisens attityder och 

diskriminering mot muslimer som bär traditionella muslimska kläder (A3), är även 

det kritik som bejakas av de svenska mediernas rapportering.  

 

Ett flertal av artiklarna har även framställt islam och muslimer som en mångsidig 

grupp, med inre kritik och skilda åsikter. ”Det är en viss grupp muslimer som har 

missförstått Guds ord. De accepterar inte andras tro, säger Abduh Rohman” (A3) 

och även artiklarna A5, A10 och A11 tar upp kritik inom de muslimska grupperna. 

De handlar i stor utsträckning om kritik mot det våld som används av specifika 

grupper inom de större grupperna, det är denna kritik inom den egna gruppen som 

tyder på en mångsidighet inom grupperna. Förutom kritik och skilda åsikter inom 

de egna grupperna, visar några artiklar även skillnader mellan de olika muslimska 

grupperna. ”Förutom islam har de också det malajiska språket gemensamt, vilket 

skiljer dem från andra muslimer i Thailand” (A18) och även: 

 
Den intilliggande provinsen Satun har också muslimsk majoritet, men där talar man 

inte malajiska, området var aldrig del av det gamla sultanatet Patani - och där finns 

därför ingen motståndsrörelse (A18). 

 

Båda dessa citat är exempel på den mångsidighet som finns inom den islamska tron 

i enbart Thailand. I artikel A18 påpekas det även att konflikten i södra Thailand inte 

främst är en religiös konflikt, utan en konflikt över nationell identitet.  

  

Det har även rapporterats om de muslimska motståndsrörelser som valt att försöka 

medla med staten och militären för att finna en fredlig lösning på konflikten (A9, 
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A10, A18). Dessutom har en artikel som redovisat ett antal intervjuer med folk på 

plats, återgett en bild av relationen mellan muslimska grupper och andra religiösa 

grupper som oproblematisk, kommentarer som ”Men några problem med andra re-

ligioner har de inte” (A3) och ”Nej, här är alla religioners utövare vänliga mot 

varandra” (A3) visar åtminstone några personers uppfattning i det konfliktdrabbade 

området. Även andra artiklar är inne på liknande uppfattningar och pratar om bland 

annat giftermål mellan buddhister och muslimer, samt påpekar att det inte finns 

några problem med andra grupper och att de vill undvika att vara i konflikt.  

4.1.3. Muslimsk våldsutövning 

Vid muslimska gruppers våldsutövning är det framförallt attacker mot civila grup-

per och personer som det har rapporteras om. Attacker mot civila av rebeller på 

motorcyklar (A2, A2) och attacker mot dels buddhistiska befolkningen men även 

andra civila grupper rapporteras det om (A12, A17). Det är dock lärare och skolor 

som varit de mest förekommande offren: 
 

En grupp inom den muslimska befolkningen i södra Thailand befinner sig i öppen 

konflikt med myndigheterna och betraktar lärare och skolor som företrädare för rege-

ringen i Bangkok (A8). 

 

Att attackera lärare och skolor för att de ses som företrädare för staten rapporteras 

även av fler artiklar (A11, A18). Även dödsskjutningar av lärare både i och utanför 

skolorna, samt nedbränningar och bombattacker mot skolor förekommer (A8, A11, 

A11). Dessutom har även andra bombattacker mot hotell, marknader och allmänna 

platser uppmärksammats (A9, A11, A14, A15, A18).  Upprorsmännens mål att 

skrämma bort den buddhistiska civilbefolkningen samt de övergrepp mot civila som 

de genomfört har även det kritiserats i några av artiklarna (A12, A18).  

 

Förutom de nämnda attackerna mot civila så är det attacker mot militären och poli-

sen som figurerat mest i artiklarna. De flesta av dessa attacker har skett genom 

bombattacker (A8, A12, A15, A15, A18) men även genom bakhåll och öppna stri-

der (A2, A11). Likande attacker har även genomförts mot religiösa platser så som 

buddhistiska tempel, men även mot buddhistiska munkar (A2, A2, A12, A18).  

 

De attacker som det rapporterats om är i hög utsträckning riktad mot staten, det är 

attacker mot militär och polis, men även mot lärare och munkar vilka ofta förknip-

pas med staten i artiklarna. Utöver dessa grupper så verkar det vara andra civila 

grupper, ofta med buddhistisk tro som har fallit offer för attackerna.  

4.1.4. Buddhistiskt våldsutövning 

Likt det muslimska våldet, är det den buddhistiska våldsutövningen mot civila som 

är vanligast förekommande. Övervåld mot civila vid demonstrationer, är en av de 

företeelser som lett till flest civila dödsfall, där militären och polisen använt sig av 

tårgas, vattenkanoner för att skingra demonstranterna. Civila har kvävts till döds 

efter att militären och polisen stuvat in dem i armens lastbilar (A2, A2, A7). Mili-

tären har även de attackerat skolor och lärare likt de muslimska grupperna men 

dessa har dock haft en muslimsk anknytning (A11).  
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Militären har också rapporterats attackera religiösa platser, såsom moskéer och ko-

ranskolor. Detta har kritiserats hårt av de religiösa ledarna, som menar ”Att ta in ett 

stort antal beväpnade soldater i en undervisningssal skapar enbart rädsla och oro 

bland studenterna” (A7). Denna kritik har även bemöts av bland annat Thaksin Shi-

nawatra som ”[…] å sin sida lovat att krossa nätverket av extrema religiösa lärare” 

(A7). Förutom dessa kontroverser, så har det förekommit ett antal dödsskjutningar 

vid moskéer runt om i södra Thailand, där muslimer skjutits ihjäl av militären både 

i och utanför moskéer (A2, A7, A17). Militären har likt muslimerna fått utstå kritik, 

dels för sitt övervåld mot civila (A18), men även på grund av att de har haft svårt 

att låta bli att stöta sig med de icke-stridande muslimska grupperna i kampen mot 

de väpnade grupperna (A7). Även staten har fått utstå kritik på grund av deras över-

tro på militärens förmåga att lösa konflikten (A7, A14) samt deras beslut att fort-

sätta sända fler soldater till områdena, istället för att försöka medla med de stridande 

grupperna (A2, A7).   

4.2. Analys 

I detta avsnitt kommer jag att tolka mitt resultat, som hjälp till detta kommer jag 

använda mig av de analysfrågor som jag skapade utifrån mina teoretiska och meto-

diska utgångspunkter. Frågorna fungerar som ett verktyg för att applicera teorierna 

på materialet, för att se ifall det går att identifiera några mönster. De frågor jag 

utgått från är: Skapar och upprätthåller nyhetstidningarna stängda attityder mot 

islam och muslimer? Och i så fall vilka varianter av stängda attityder? Motarbetar 

nyhetstidningarna stängda attityder med öppna attityder mot islam och muslimer? 

Och i så fall hur ser de öppna attityderna ut? Beskrivs muslimer som mer våld-

samma än buddhister i rapporteringen av konflikten? Analysfrågorna kommer så-

ledes ligga som grund för analysen och jag kommer systematiskt analysera varje 

fråga för sig. 

4.2.1. Stängda attityder från medier 

Den första analysfrågan som analyseras är: Skapar och upprätthåller nyhetstidning-

arna stängda attityder mot islam och muslimer? Och i så fall vilka varianter av 

stängda attityder? Det visar sig i resultatet att stängda attityder förekommer mot 

islam och muslimer, då de ofta kopplas samman med våld och terrorism. Det är 

dock viktigt att konstatera att när islam och muslimer kopplas till våld innebär detta 

inte automatiskt att det handlar om stängda attityder. I många fall är den kopplingen 

legitimerad, då det enbart är en spegling av verkligheten, det faller sig även naturligt 

att våldsframställningar förekommer i rapporteringar av väpnade konflikter. Däre-

mot förekommer det regelbundet misstankar mot muslimer i rapporteringen, dessa 

misstankar är i de flesta fall kopplade till våld. Även beskrivningar av muslimska 

grupper tenderar att lägga fokus på gruppens våldsbenägenhet och förakt mot andra 

grupper. Dessa misstankar och beskrivningar framställer ofta muslimer som en 

våldsam grupp, vilket anses vara ett sätt att skapa och upprätthålla stängda attityder 

mot islam och muslimer. Även de återkommande kopplingarna till terrorism, med 

misstankar om stöd och samarbete med diverse terrornätverk är exempel på hur 

muslimer målas upp som våldsamma. Stängda attityder som dessa går att tolka till 

kriterium 4 i the Runnymede Trust, vilket är muslimer som fiende, men som jag 

antydde i teoridelen så går dessa kriterium ofta in i varandra och förekomsten av 

sådana stängda attityder går även att tolka till kriterium 7 och 8. Då upprätthållandet 
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och skapandet av stängda attityder legitimerar och accepterar dem som något na-

turligt, vilket även går att ses som diskriminering och uteslutande attityder mot mus-

limer. Muslimer som våldsamma tenderar även att måla upp gruppen som en 

monotilistisk och statisk grupp, utan förmåga att förändra eller möta förändringar, 

vilket går att tolka till kriterium 1 av stängda attityder.  

4.2.2. Öppna attityder från medier 

Den andra analysfrågan som kommer analyseras är: Motarbetar nyhetstidningarna 

stängda attityder med öppna attityder mot islam och muslimer? Och i så fall hur 

ser de öppna attityderna ut? Att motarbeta stängda attityder handlar i många fall 

om att använda sig av öppna attityder och inte av stängda attityder i sin rapportering. 

Tidningarnas bejakande av muslimsk kritik, samt hänvisningen till den diskrimine-

ring som de muslimska grupperna upplever är exempel på hur tidningarna använder 

sig av öppna attityder mot islam och muslimer. Denna form av öppna attityder går 

att tolka till kriterium 6, som handlar om att beakta muslimers kritik mot väst och 

andra grupper. Även den mångsidighet inom islam i stort, samt mellan de mus-

limska grupperna i Thailand som framställs i ett antal artiklar går att förstå som en 

vilja att inte se islam och muslimer som en enhet, utan som en mångsidig religion 

likt många andra religioner framställs. Detta är en form av öppna attityder som 

skulle tolkas till kriterium 1, som handlar om att se islam som något mångsidigt, 

med inre olikheter och debatter. Motståndsrörelsernas försök till fredliga förhand-

lingar med staten och militären, samt de kommentarer som muslimska grupper och 

personer uttryckt om att undvika strider. Plus beskrivningar om fredliga relationer 

mellan muslimska och buddhistiska grupper är även de framställningar av öppna 

attityder. Tidningarna framställer muslimerna som en potentiell partner som vill 

ingå i gemensamma projekt samt delta i lösningen av problemet. Vilket placerar in 

attityderna i kriterium 4, där man ser islam och muslimer som en partner, men även 

i kriterium 2 där islam ses som beroende av andra trossystem och kulturer, där man 

samarbetar för gemensamma mål och påverkas och berikas av dessa samarbeten. 

Precis som vid de stängda attityderna, är även många av exemplen till denna del 

inne och snuddar vid andra kriterier, men det är dock de fyra ovannämnda som 

tydligast går att finna utifrån resultatet. 

4.2.3. Våldsbenägenhet  

Den sista analysfrågan som kommer behandlas är: Beskrivs muslimer som mer våld-

samma än buddhister i rapporteringen av konflikten? Till skillnad från de två ovan-

nämnda analysfrågorna kommer jag inte ta hänsyn till stängda eller öppna attityder 

mot muslimer eller buddhister i denna del. Utan det är snarare Duncans (1976) teori 

om våldsstereotypisering som ligger till grund för denna analys. Utifrån resultatet 

går det att se att både de muslimska och buddhistiska grupperna framställs som 

våldsamma. Våldsutövandet skiljer sig en del mellan hur de olika grupperna agerar, 

men det går samtidigt att se många likheter. Våld mot civila verkar utifrån nyhets-

rapporteringen vara vanligt förekommande bland de muslimska grupperna, men det 

är även förekommande bland de buddhistiska grupperna. Då de buddhistiska grup-

perna använt sig av övervåld mot demonstrationer, vilket lett till många dödsfall, 

har de muslimska grupperna varit inriktade mot statliga skolor och lärare, men även 

mer offentliga platser. Även de buddhistiska grupperna har varit inriktade mot mus-

limska skolor och lärare men inte i samma utsträckning som de muslimska grup-

perna. Attacker mellan de stridande grupperna förekommer också i rapporteringen, 
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men i dessa rapporteringar tenderar det muslimska våldet mot buddhistisk militär 

och polis att beskrivas aningen mer detaljerat, än vice versa.  Däremot verkar våld 

mot religiösa platser förekomma från både de buddhistiska och muslimska grup-

perna. Där både moskéer, buddhistiska tempel, buddhistiska munkar samt religiösa 

muslimska ledare blivit attackerade.  

 

Skillnaderna mellan de två sidorna i konflikten när det kommer till våldsutövning 

är färre än likheterna. Det är därför svårt att påstå att den muslimska gruppen besk-

rivs som mer våldsam än den buddhistiska gruppen.  

4.3. Slutsatser 

De frågeställningar som studien har ämnat att besvara är:  

 

- Hur karaktäriseras svenska nyhetstidningars framställning av muslimska 

grupper i konflikten i södra Thailand utifrån the Runnymede Trust teori om 

öppna eller stängda attityder?  

- Finns det skillnader i våldsframställningen mellan muslimska och buddhist-

iska grupper utifrån de svenska nyhetstidningarnas rapportering av konflik-

ten?  

- Finns det en våldsstereotyp bild av islam och muslimer i de svenska nyhets-

tidningarnas rapportering av konflikten utifrån Duncans våldsstereoty-

piserings teori? 

 

Dessa frågor kommer likt analysfrågorna i föregående avsnitt presenteras och bes-

varas var för sig. Jag kommer inledningsvis besvara den första frågeställningen för 

att sedan besvara den andra och slutligen den tredje.  

 

Framställningen av muslimska grupper i södra Thailand har karaktäriserats av en 

variation av öppna och stängda attityder i de svenska medierna. Stängda attityder 

så som att se islam och muslimer som en monotilistisk religion, som en fiende, samt 

acceptera diskriminerande attityder och normalisera islamofobiska föreställningar 

är alla förekommande i rapporteringen av konflikten. Det förekommer dock även 

öppna attityder som islam och muslimer som mångsidig -a, förenade med omvärl-

den, som en partner till andra kulturella och religiösa grupper samt som en kritisk 

röst som beaktas på samma sätt som andra kritiska röster i världen. Det intressanta 

med denna variation mellan öppna och stängda attityder i de svenska medierna är 

att en och samma artikel i många fall har med båda sidorna. De kan i ena meningen 

framställa islam eller muslimer med stängda attityder för att sedan några rader 

längre ner framställa dem med öppna attityder. Detta skulle kunna bero på omed-

vetna eller medvetna uppfattningar om islam och muslimer hos författaren, men det 

skulle lika gärna kunna bero på att stängda attityder säljer bättre än öppna attityder 

i tidningarna. Detta är dock enbart spekulationer och det kan säkerligen förekomma 

diverse förklaringar till denna variation av öppna och stängda attityder i rapporte-

ringen.  

 

Som det framgått i resultat och analysdelen är våldsframställningen mellan de mus-

limska och buddhistiska grupperna relativt lika varandra. De skiljer sig en del när 

det kommer till vart våldet riktats, men skolor, civila och religiösa byggnader har 
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alla fallit offer för de två grupperna. Även strider mellan grupperna har förekommit. 

Muslimerna tenderar att beskrivas som aningen mer våldsbenägna men skillnaden 

är marginell och båda sidorna i konflikten har fått kritik för sin våldsutövning. Så 

generellt sätt så är likheterna fler än skillnaderna när det kommer till våldsfram-

ställningen. 

 

I och med den relativt lika våldsframställningen mellan de buddhistiska och mus-

limska grupperna är det svårt att påstå att det finns våldsstereotypa bilder av musli-

mer i medierapporteringen. Det går att argumentera för att framställningen av 

stängda attityder mot muslimer, som presenterats ovan, i form av muslimer som 

våldsamma och muslimer kopplade till terrorism är våldstereotypa framställningar. 

Det min teoretiska utgångspunkt för stereotypisering syftar på är dock i jämförelse 

med andra grupper. Muslimer i detta fall skulle behöva framställas som betydligt 

mer våldsamma än buddhister, trots att våldsutövningen är relativt jämt fördelad 

mellan grupperna. En sådan framställning går dock inte att se i min studie och därför 

kan jag inte heller påstå att det finns våldstereotypa framställningar av islam och 

muslimer.  
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Kapitel 5 Diskussion 

5.1. Empirisk reflektion 

Likt bland annat Hvitfelt (1998), Larsson (2006) samt Larsson och Sander (2007) 

har även jag funnit framställningar av muslimer som våldsamma och ofta samman-

kopplade med terrorism i min studie. I min studie har jag dock funnit fler öppna 

attityder mot islam och muslimer, än vad dessa författare beskriver. Detta kan bero 

på vad de lagt fokus på i sina studier, då jag i min studie valt att även belysa öppna 

attityder, och inte enbart stängda attityder.  

 

Ett antal artiklar har även tittat på stereotypa framställningar av muslimer, där-

ibland Larsson (2003, 2006) och Brune (2006), dessa författare samt Ghersetti och 

Levin (2002) och Fazlhashemi (2007) har även tittat på skapandet av ”vi och dem”, 

vilket syftar till väst och öst, eller väst och muslimer. Dessa stereotypa framställ-

ningar av muslimer har som jag varit inne på i ovanstående kapitel inte funnit i 

samma utsträckning som den tidigare forskningen, även detta kan dock bero på att 

vi använt oss av olika teorier när vi tittat på stereotypisering. Då min stereoty-

pisering visar sig i jämförelse med andra, medan andra stereotypiserings teorier kan 

studera en specifik framställning. Det kan även bero på att många av de hänvisade 

texterna i forskningsgenomgången studerar framställningen av muslimer i jämfö-

relse med väst, vilket skulle kunna leda till att ”vi och dem” attityder samt stereo-

typa bilder visar sig tydligare än när det är mellan två icke-västerländska grupper 

som i mitt fall.  

 

I jämförelse med den tidigare forskningen som skrivit om konflikten i södra Thai-

land, skiljer sig min studie en del, då ingen av dessa har tittat på nyhetstidningars 

framställning av konflikten. Den tidigare forskningen har för det mesta fokuserat 

på konfliktens komplexitet, samt försökt bena ut konfliktens karaktär, där åsikterna 

skiljer sig mellan några av forskarna. Jag har istället valt att fokusera på nyhetstid-

ningars framställning av muslimer i denna konflikt, just på grund av konfliktens 

komplexitet. Detta betyder att min studie belyser ett nytt område av konflikten, 

trots att den är väldigt smalt inriktad, då jag enbart studerar svenska nyhetstid-

ningar.  

5.2. Teoretisk reflektion 

De teorier som jag utgått från i denna studie är, the Runnymede Trust teori om 

öppna och stängda attityder mot islam och muslimer samt Duncans våldsstereoty-

pisering. Dessa har bidragit med begrepp samt fungerat som hjälpmedel för att 

tolka materialet. Det har därför inte varit ett mål att varken pröva eller utveckla 

teorierna märkvärt. Det skulle möjligtvis gå att argumentera för att Duncans vålds-

stereotypisering har utvecklats till att gå att applicera på religiösa och kulturella 



 27 

grupper och inte bara studera skillnader på grund av hudfärg. Jag är dock omed-

veten om sådana studier genomförts tidigare med hjälp av Duncans teori, och vill 

därför inte göra något sådant yttrande.  

 

Det finns även problem med de teoretiska valen, speciellt the Runnymede Trust, 

då det finns en risk att bedömningen av öppna och stängda attityder i materialet 

kan tendera att bli subjektiv utifrån min tolkning av teorin. Kodningsprocessen 

hade därför fördragningsvis behövt genomföras av två personer, så att resultaten 

kunde diskuteras. Detta hade minskat risken för en subjektiv tolkning av materialet. 

För att minska risken för en subjektiv tolkning samt att underlätta för andra perso-

ner att komma fram till samma tolkning har jag använt mig av the Runnymede 

Trusts åtta punkter för bedömningen av öppna och stängda attityder. Detta hoppas 

jag minskar risken för en allt för subjektiv tolkning.  

5.3. Metodisk reflektion  

Valet av diskursanalytisk inriktning kan vara komplicerat, då denna inriktning kan 

vara spretig och det finns många varianter att välja mellan inom det diskursanaly-

tiska fältet. Jag är dock nöjd med mitt val av metod och jag anser att den diskurs-

psykologiska inriktningen som jag valt passar bra för studiens syfte. Valet av metod 

har även fungerat bra ihop med de teorier jag använt mig av och på så sätt kunnat 

användas tillsammans i bland annat kodningen av materialet samt i skapandet av 

analysfrågor. Eftersom jag arbetade deduktivt under kodningsprocessen använde 

jag mig av Template Analysis Style, vilket har fungerat bra då jag utgått från mina 

teorier i kodningen av materialet, detta har underlättat relevansen under kodningen. 

Detta har hjälpt mig att få bättre struktur på arbetet, men även lett till att jag lyckas 

svara på det jag påstår att jag ska svara på, vilket stärker validiteten av undersök-

ning.  

 

En annan diskursanalytisk inriktning kan eventuellt få fram annan intressant fakta 

om ämnet och eventuellt belysa andra aspekter. Jag tror tillexempel att det hade 

varit intressant att använda sig av en kvantitativ innehållsanalys med en mer hypo-

tesprövande karaktär som metod, där kopplingen mellan specifika ord kopplat till 

stängda/öppna attityder och grupperna kopplas samman för att se mönster, istället 

för att studera tolkningar av meningar. En sådan undersökning skulle vara intres-

sant att jämföra med min för att se om slutsatsen skulle bli densamma, eller om det 

skulle gå att se tydliga skillnader mellan att studera texten kvalitativt eller kvanti-

tativt.  

 

Även valet att använda teorin deduktivt går att diskutera, då detta kan leda till att 

intressanta delar bortses från i kodningen. Samtidigt anser jag att den deduktiva 

ansatsen har hjälpt mig att hålla mig till studiens syfte, och undvikit att ta med delar 

som är intressanta, men som saknar relevans för studiens syfte. 

 

5.4. Avslutande reflektion 

Det vore intressant att i en kommande studie titta på andra nyhetstidningar eller 

medier, exempelvis utländska, för att se ifall dessa skiljer sig när det kommer till 
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öppna och stängda attityder mot muslimer. Det skulle gå att dels studera thai-

ländska tidningar men även andra europeiska länders tidningar, eller eventuellt 

amerikanska tidningar.  

 

Ett annat intressant perspektiv skulle vara att jämföra stereotypa bilder av muslimer 

i dels konflikter med väst, samt i konflikter med andra icke-västerländska länder 

eller grupper. Det skulle vara intressant att se ifall det går att urskilja en tydlig 

förekomst av stereotypa bilder mot muslimer kopplat till antingen konflikter med 

väst eller med öst. Ytterligare ett perspektiv är att jämföra huruvida det är vanligare 

med öppna eller stängda attityder mot muslimer i konflikter mellan muslimer och 

väst, respektive muslimer och öst.  
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Sammanfattning 

Framställningen av islam och muslimer i väst har genom århundranden varit nega-

tiv och innefattat islamofobiska föreställningar. Syftet med denna studie har varit 

att studera framställningen av islam och muslimer i konflikt med den buddhistiska 

staten, alltså en icke-västerländsk stat eller grupp. För att studera detta har jag an-

vänt the Runnymede Trust teori om öppna och stängda attityder, som använts för 

att studera förekomsten av islamofobiska föreställningar. Till denna har även Dun-

cans våldsstereotypiserings teori använts som komplement för att se ifall muslimer 

framställs som en våldsammare grupp än den grupp de strider mot, i detta fall de 

buddhistiska grupperna. Samt ifall det går att tydliggöra några våldsstereotypa 

framställningar av muslimer utifrån samma teori. De frågor som jag svarar på i stu-

dien är: 

 

- Hur karaktäriseras svenska nyhetstidningars framställning av muslimska 

grupper i konflikten i södra Thailand utifrån the Runnymede Trust teori om 

öppna eller stängda attityder?  

- Finns det skillnader i våldsframställningen mellan muslimska och buddhist-

iska grupper utifrån de svenska nyhetstidningarnas rapportering av konflik-

ten?  

- Finns det en våldsstereotyp bild av islam och muslimer i de svenska nyhets-

tidningarnas rapportering av konflikten utifrån Duncans våldsstereoty-

piserings teori? 

 

För att kunna svara på dessa har jag titta på rapporteringen från fem svenska tid-

ningar. Tidsperioden för rapporteringen har varit 2001-01-01 till 2015-01-01, vilket 

har valts då det täcker tiden innan, under och efter konfliktens senaste utbrott. Me-

todiskt använda jag mig av Template Analysis Style för att koda materialet, samt 

av analysfrågor för att analysera materialet. 

 

Studien har utifrån de svenska tidningarnas rapportering kommit fram till att det 

förekommer stängda attityder mot islam och muslimer i rapporteringen. Dessa 

stängda attityder går att förstå som islamofobiska föreställningar. Det förekommer 

dock i liknande utsträckning även öppna attityder mot islam och muslimer. Vilket 

tyder på en motverkan av islamofobiska föreställningar. Det finns således en bland-

ning av öppna och stängda attityder i framställningen av islam och muslimer i rap-

porteringen av konflikten i södra Thailand. Även när det kommer till våldsutöv-

ningen så är det svårt att tydliggöra en markant skillnad mellan de två grupperna. 

Muslimerna tenderar att förekomma aningen oftare i rapporteringen av våldsutöv-

ning, men skillnaden är så liten att det är svårt att dra några stora växlar utifrån 

resultatet. På grund av att den buddhistiska grupperna och de muslimska grupperna 

framställs på ett liknande sätt när det kommer till våldsutövning så går det inte hel-

ler att se någon tydlig våldsstereotypisering av den muslimska gruppen, då detta 

hade krävt att den muslimska gruppen framställdes som betydligt våldsammare, 

trots liknande våldstendens som motståndsgruppen.  
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