
 

 

 

Kandidatuppsats i statsvetenskap 

Södra Thailands gränskonflikt 
En fallstudie om den långvariga konflikten i södra 
Thailand och dess förutsättningar för fred  

Författare: Tara Marouf 
Handledare: Martin Nilsson 
Termin: VT17 
Ämne: Statsvetenskap 
Nivå: Kandidatuppsats 



  
 

i 
 

Abstract 
For years there has been an ongoing conflict, geographically concerning the southern 

parts of Thailand. The Malay-Muslim inhabitants of the area state that they do not fully 

belong to Buddhist Thailand and therefore require independence in various forms. Along 

with the Muslims, the Buddhist inhabitants of the area also suffer from daily violence and 

killings. The counteractions over the years seems to have resulted in chaotic conditions 

where civilians die regularly. After many years of violence, this complex situation has 

not successfully been ended and is still current. This case study will examine the requisites 

for peace in southern Thailand. The conflict has been studied through a conflict 

management perspective, thereof the choice of theory; Svante Karlsson’s conflict 

management theory. The conflict has been described, discussed and applied to the chosen 

theory. Results presented in this study shows that it is possible to achieve peace in the 

southern provinces of Thailand, however cooperation between the parts is necessary. A 

combination of several conflict management methods by Svante Karlsson can possibly 

result in peace in southern Thailand.  
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1 Inledning 
 
I Thailands tre sydligaste provinser (Yala, Pattani och Narathiwat) finns en 

malaymuslimsk minoritet, som strävar efter ökat självstyre. Separatistgrupper – 

organiserade i decentraliserade nätverk – använder väpnad kamp mot centralregeringen.  

Konflikten handlar i grunden om ekonomisk och social utveckling men främst om den 

malaymuslimska minoritet som strävar efter ökat självstyre och respekt för deras 

rättigheter som minoritet. Muslimerna i området känner sig diskriminerade av de 

thailändska myndigheterna. Fattigdomen är utbredd inom dessa malaymuslimer, som 

anser sig inte ha fått någon del av den ekonomiska utvecklingen i Thailand. Konflikten 

har pågått sedan början av 2000-talet och är fortfarande i hög grad aktiv. Trots att 

konflikten tog tydlig fart i början 2000-talet, tyder en del källor på att konfliktens rötter 

går mycket längre bak i tiden. Samtliga sittande regeringar sedan konfliktens start har fört 

dialoger med separatistgrupperna utan vidare framgång. Trots förhandlingsförsök genom 

åren har denna konflikt inte nått någon vidare märkbar lösning. Detta gör ämnet intressant 

och ytterst relevant att studera. Nästintill dagligen rapporteras om attacker med dödlig 

utgång. Attacker riktas mot poliser och militärer, men även mot skolor, lärare och 

buddhisttempel. Konflikten har lett till mycket kriminalitet i gränsområdena och har 

skördat många liv.1 

Forskare har splittrade åsikter över konfliktens karaktär. Harish påstår att man inte bör 

framställa konflikten som en religiös konflikt, utan att det snarare är en etnisk-

nationalistisk konflikt. Joll menar istället motsatsen, att konflikten har med åren fått en 

ökad religiös karaktär, medan Funston anser att det är svårt att avgöra vilket håll 

konfliktens karaktär mest lutar åt. Konfliktens karaktär är något som är svårdefinierat och 

kan sannerligen tolkas olika beroende på vem som svarar på frågan.2 

1.1 Historisk bakgrund 

I Thailands sydligaste delar utgör den etnisk och religiösa minoriteten, malaymuslimer, 

över en miljon av områdets invånare. Sedan man drog Thailands gränser för många år 

sedan, har invånarna i Yala, Pattani och Narathiwat känt större tillhörighet till Malaysia 

än till det buddhistiska Thailand som de för närvarande tillhör. Pattani, Yala och 

                                                 
1 Chalk. The Malay-Muslim Insurgency in Southern Thailand; Understanding the Conflict’s Evolving Dynamic, 2008 
2 Joll. Religion and Conflict in Southern Thailand: Beyond Rounding up the Usual Suspects. Contemporary Southeast 
Asia. 2010 & Funston. 2008 Southern Thailand: The Dynamic of Conflict 
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Narathiwat utgjorde ett självständigt sultanat innan de annekterades av Thailand 1902. 

Nationella revolutionära fronten (Barisan Revolusi Nasional, BRN) bildades 1963 och 

fem år senare formerades Pattani United Liberation Organisation (Pulo), som till en 

början fick stöd från framför allt den malaysiska delstaten Kelantan. Pulo och BRN:s 

militära gren har bedrivit så kallad lågintensiv krigföring mot de thailändska 

myndigheterna.3 

I början av 2000-talet visades tecken på att gerillan hade skaffat sig kontakter med 

militanta islamistiska rörelser i regionen och motståndet hade vid det laget splittrats i en 

mängd grupperingar. En av dem var Rörelsen för ett fritt, islamiskt Pattani (Gerakan 

Mujahedin Islam. Pattani, GMIP), som ibland misstänkts för att ha koppling till 

terroristnätverket al-Qaida. GMIP vill att södra Thailand blir en egen islamistiskt styrd 

stat. Bersatu (Pattanis muslimska råd) bildades 1989 som en paraplyorganisation för flera 

av grupperna, däribland BRN och Pulo.4 

1.2 Syfte 

Att redogöra för hur möjligheterna och förutsättningarna ser ut för att lösa konflikten i 

södra Thailand. Tanken är att, med hjälp av en specifik teori studera konflikten ur ett 

konflikthanteringsperspektiv. En analys kring konfliktens bakgrund, grundstenar och de 

olika iblandade parterna kommer att genomföras. Denna studie kommer kunna användas 

som inspiration och underlag för vidare forskning kring just detta ämne.  

 

1.3 Frågeställning 

Studien avser besvara frågan ”Vilka förutsättningar finns för att lösa konflikten i södra 

Thailand?”. Det arbete som kommer genomföras för att besvara ovanstående fråga 

kommer kan även bidra till klarhet och svar på andra relaterade frågor under studiens 

gång.  

För att kunna besvara denna fråga krävs en någorlunda djupgående analys som även 

kommer kunna besvara andra relaterade frågor under studiens gång.  

 

                                                 
3 Landguiden, 2017, https://www.ui.se/landguiden/konflikter/sodra-thailand/ 
4 Engvall, The Dynamics of Conflict in Southern Thailand, 2014 

https://www.ui.se/landguiden/konflikter/sodra-thailand/
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2 Metod och material 

2.1 Metod – teorikonsumerande fallstudie 

Baserat på uppsatsen karaktär blir valet av metod naturligt och självklart. Metoden 

fallstudie passar denna uppsats då den behandlar ett specifikt fall. I en fallstudie fokuserar 

man ofta på ett eller några få fall, som man sedan undersöker på djupet för att få en mer 

detaljerad insyn i fallet än vad exempelvis en surveyundersökning kan förse.5 I denna 

uppsats innebär fallstudiedesignen att införskaffa djupgående kunskap om konflikten i 

södra Thailand, dess bakgrund och orsak till uppkomst samt de olika inblandade parterna. 

Dessutom är studien teorikonsumerande, vilket innebär att kunskap om vald teori också 

är väsentlig för en väl genomförd studie. I en teorikonsumerande studie används en eller 

flera teorier som hjälpmedel. I denna uppsats står konflikthanteringsteorin i fokus. Teorin 

kommer att appliceras med en teorikonsumerande ambition då ett fall står i centrum, och 

behandlas utifrån en specifik teori.6 Teoriförbrukande studier är på ett sätt också 

teoriprövande, eftersom resultatet påverkar vårt förtroende för teorin.7 Denna studie är 

även beskrivande då den, för djupare förståelse hos läsaren, beskriver läget i södra 

Thailand. Att studera just detta ämne är statsvetenskapligt både intressant samt relevant. 

Det som gör ämnet högaktuellt är att konflikten är ständigt pågående. 

Som med övriga forskningsdesigner, finns det emellertid nackdelar även med fallstudier. 

Alan Bryman diskuterar i sin bok ”Samhällsvetenskapliga metoder”  den uppmärksamhet 

som fallstudiedesignen har fått gällande extern validitet samt generaliserbarhet.8 Kritik 

som riktas mot fallstudier tyder alltså på att ett enda fall i en studie omöjligtvis kan vara 

representativ, och kan därmed heller inte tillämpas på andra fall generellt. Ett specifikt 

fall kan således inte generaliseras till att gälla alla andra fall. Detta är något som bör 

beaktas och slutsatsen i denna studie är inte en slutsats som kan generaliseras eller 

tillämpas på andra liknande fall. Den här uppsatsens frågeställning kan i en annan studie 

dessutom få andra utfall beroende på val av teori och uppsatsen övriga karaktär. Vidare 

är tydlighet alltid viktigt oavsett val av metod i en uppsats. 

Svante Karlssons konflikthanteringsteorier har bland annat inspirerats av Johan Galtungs 

teorier. Karlsson använder sig i sin bok väldigt mycket av Johan Galtung och Antol 

                                                 
5 Ejvegård,Vetenskaplig metod. 2009  
6 Esaiasson, Metodpraktikan, 2007 
7 ibid s.41-42  
8 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s.77-78 
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Rapoports konflikttriangel. Konflikttriangeln utgör dock inte denna fallstudies fokus. 

Tillsammans med konflikttriangeln finns det andra delar ut Karlssons teorier som 

uteslutits och avgränsats. Intressant för denna studie är främst Karlssons 

konflikthanteringsmetoder. Även bland dessa metoder finns en del som inte passar och 

har därför valts bort. De finns nämnda i studien, men har inte vidareutvecklats. Ett 

exempel på dessa är konflikthanteringsmetoder som endast inkluderar ena partens 

deltagande, eller att inga parter deltar alls. Dessa är en metod som inte skulle hålla för 

vald konflikt då båda parterna redan är inblandade i konflikten. Samtliga metoder som 

enligt Karlsson tycks leda till lösningar är fall där båda parter deltar vid 

konfliktlösningsprocessen och det är därför dessa metoder som i denna uppsats tas i 

beaktande. Även bland dessa metoder har en uteslutits; rättvisedueller.  Materialmässigt 

går avgränsningarna ut på att inte använda föråldrad litteratur i de fall där innehållet består 

av information som inte längre är relevant.  

2.2 Avgränsningar 

Avgränsningarna i studien är gjorda baserade på konflikten i fråga, som historiskt sett är 

lång och utdragen. Med intresse för konfliktens utveckling under de senaste åren samt 

med begränsade resurser för detta uppsatsarbete har jag valt att utgå från ett 

samtidshistoriskt perspektiv och avgränsa det historiska omfånget till cirka de senaste 

sjutton åren, vilket utgör tidsramen 2000-2017. Tidigare händelser är mindre relevant och 

inte av intresse för denna studie. Konflikten är väldigt stor och påverkar många av 

samhällets delar. Vidare har den pågått under en lång period och kan vid intresse även 

studeras ur ett mer historiskt perspektiv. Därför är tids- och ämnesmässiga avgränsningar 

väsentliga i denna typen av uppsats. Samtidigt kan avgränsningar även vara till hjälp för 

att uppnå uppsatsens syfte. Svante Karlssons bok ”Freds- och konfliktkunskap” som 

ligger till grund för uppsatsens teoridel behandlar i detalj hur konflikter bör betraktas och 

hanteras beroende på konfliktens karaktär. Givet att större delar av 

konflikthanteringskapitlets innehåll är intressant, kan trots detta användandet av hela 

kapitlet bli en stor utmaning. Alla delar är heller inte relevanta för denna studie. Detta 

resulterar i att teorin avgränsats en aning i den benämning att några delas uteslutits. Ett 

exempel är Galtung & Rapoports konflikttriangel. Triangeln ligger till grund för en del 

av Karlssons teorier men kommer inte specifikt tas upp i denna studies teoriavsnitt. Det 

förekommer även avgränsningar inom konflikthanteringsmetoderna i avsnitt 3.6. 

Karlsson presenterar i sin bok åtta metoder, dock är endast sju av dessa relevanta för 
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denna studie, därav exkluderingen av en konflikthanteringsmetod. Teorin fallerar inte då 

teorins olika delar inte är i behov av varandra för att funktionera vid applicering på vald 

konflikt. Självfallet förekommer det även ämnesmässiga begränsningar i denna studie. 

Att systematiskt försöka ge sig an denna konflikt kräver ämnesmässiga avgränsningar. 

Detta återspeglas i denna studie med tanke på att uppsatsen endast behandlar ämnet ur ett 

konfliktlösningsperspektiv.  

Studien avser inte att framföra åsikter kring vilka religiösa, politiska eller separatistiska 

grupper som bör betraktas som bättre eller sämre.  

 

2.3 Material 
Materialet till denna studie består av en blandning mellan olika typer av källor. Det 

förekommer både primär- och sekundärkällor främst i form av vetenskapliga artiklar och 

böcker. Tidningsartiklar kan också förekomma då tidningars rapporter förser lägesbilder 

av konflikter på bästa möjliga sätt. Sekundärkällor utgör största delen av materialet. 

Vidare kommer studien dra nytta av rapporter från Utrikesdepartementet, som också 

rapporterat kring konflikten i södra Thailand.  

Thailandsexperten Anders Engvall har forskat mycket kring detta ämne. Även hans 

studier kommer vara till stor nytta och utgöra en del av studiens material. En del av 

källorna är utvalda i förhand med hjälp av sökning, men det kan även tillkomma material 

under uppsatsens gång. För att få fram pålitliga och relevanta fakta använder jag mig av 

databaserna OneSearch samt Google Scholar.  

En grundläggande källa som bidragit till mycket bakgrundskunskap inom fallet är Anders 

Engvalls studie ” The Dynamics of Conflict in Southern Thailand” skriven 2014. Där 

förklarar författaren bland annat konfliktens dynamik, lägger fram statistik, historia, 

viktig bakgrundsinfomration samt Thailands socioekonomiska situation. Denna studie 

har i kombination med studiens resterande källor givit en bra övergripande bild av denna 

konflikt.9 

Vid användning av vetenskapliga artiklar är källkritiken i allmänhet ingen större 

utmaning.  Däremot kan det empiriska materialet stöta på motgångar, och därför bör man 

vara noga med vad man är kritisk mot. Därmed är det som författare ytterst viktigt att 

förstå vikten av källkritik och varför det är så pass viktigt. Målet är att få så mycket 

mångfald som möjligt bland arbetets material, men också att kunna använda många källor 

                                                 
9 Engvall, The Dynamics of Conflict in Southern Thailand, 2014 
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för att nå neutralitet och äkthet i argument som förs under studiens gång. Både svenska 

och utländska källor är av intresse för denna studie. 

 
2.4 Källkritik  
Källkritik i denna studie innebär fokus på ett antal viktiga punkter; neutralitet och 

objektivitet. I en fallstudie som denna är det viktigt att försäkra om att förbrukade källor 

är oberoende. I ett fall där detta inte tagits till beaktande kan resultatet påverkas och ge 

uppsatsen oönskad riktning samt även påverka reliabiliteten. En beroende källa skulle 

kunna vara en artikel författad av personer vars åsikter reflekterar sympati för konfliktens 

ena iblandade part.  För att undvika detta kommer studien anvnända sig av så mycket 

fakta som möjligt. Av självklara skäl har materialet alltså valts ut bland annat baserat på 

författarnas ståndpunkter och stor vikt har lagts på att försöka få mångfald bland 

materialet, som skett genom val av material skrivet av ej likatänkande författare. 

 

3 Teoretiskt ramverk  
 
I detta avsnitt beskrivs vald teori till studien. Som teoretisk utgångspunkt kommer studien 

använda sig av redan existerande konflikthanteringsteorier. Detta kommer ge uppsatsen 

den nisch som är av intresse men också precisera studien. Eftersom att studien är 

teorikonsumerande har teorin extra stort påverkan på resultatet. Med hjälp av Svante 

Karlssons teori om konflikthantering får denna uppsats önskad inriktning samt en 

passande teori att koppla fallet till. Karlssons teorier om hur en konflikt ska hanteras och 

lösas ska appliceras på fallet i uppsatsens senare delar.  

3.1 Tidigare forskning  

Konflikten mellan malaymuslimer och buddhister i södra Thailand har genom åren varit 

ett attraktivt ämne att skriva om. Det finns en hel del artiklar om denna konflikt där varje 

artikel behandlar konflikten ur ett unikt perspektiv. 

Christopher M Joll har i sin studie valt att fokusera på att identifiera de mindre grupperna 

som är och varit inblandade i denna konflikt. Delar av Jolls studie har därför varit till 

nytta för denna studie. Han tittar bland annat på civila väpnade buddhister som haft 

inverkan i området. I hans studie diskuteras och identifieras även en del utländska 

islamska grupper som deltagit i konflikten. Vidare diskuteras dessa utländska gruppers 

inbladning i förhållande till konfliktens etnisk-nationella karaktär. Författaren menar på 
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att konfliktens karaktär omvandlats till en religiös sådan först de senaste åren, i samband 

med att organisationerna i fråga deltog.10 I studien drar Joll även likheter mellan denna 

konflikt samt konflikten på Sir Lanka, en konflikt mellan buddhister och tamailer. Med 

hjälp av detta vill Joll påstå att det i länder där buddhister utgör majoritet, finns det en 

tendens för våld mot landets minoritetsgrupper.  

Zachary Abuza har författat en del artiklar samt böcker som är relevanta för det ämne 

som behandlas i denna uppsats. I ett av hans verk; Conspiracy of Silence- The Insurgency 

in Southern Thailand har Zachary Abuza, likt Christopher M Joll, valt att studera 

utomstående gruppers påverkan.11 Zachary Abuza menar på att en orsak till utomstående 

gruppers inbladning i konflikter är publicitet. En del grupper strävar efter att bli 

uppmärksammade i media och deltar därför i konflikter som har stort medialt intresse. 

Enligt Zachary Abuza har de utländska gruppernas inbladning i just konflikten avvikande 

syften, i jämförelse med de lokala gruppernas. Malaymuslimerna har för avsikt att strida 

mot den thailändska buddhistiska nationen samt staten. Däremot är de utomstående 

gruppernas deltagande baserat på andra grunder. Syftet brukar då oftast vara mer globalt 

och visar på anti-väst och USA. Ju mer ökad religiös karaktär konflikten får, desto mer 

inblandning av utomstående grupper, menar Abuza. Detta har att göra med att grupper 

som exempelvis A-Qaida sällan består handlingsfria när grupper med samma tro upplever 

förtryck.  

I artikeln Ethnic or Religious Cleavage? Investigating the Nature of the Conflict in 

Southern Thailand undersöker författaren S.P Harish konfliktens karaktär samt diskuterar 

hur konflikten i södra Thailand utvecklats och numera beskrivs som en konflikt mellan 

muslimer och buddhister, när konflikten i grund och botten egentligen handlar om 

etnicitet och nationalitet. 12 Hans artikel är baserad på tidigare forskning samt medias 

framställning av konflikten. Enligt Harish ändrades konfliktens karaktär till en mer 

religiös sådan senare under konfliktens gång, först vid 1970-talet. Det var då Thailändska 

regeringen inledde försöken till att integrera malaymuslimerna och samtidigt få den 

malysiska nationalismen att tyna bort. Det fanns en oro då detta även kunde leda till att 

nationalismen kunde blomma och bli ännu starkare hos malaymuslimerna. Även 

                                                 
10 Joll. Religion and Conflict in Southern Thailand: Beyond Rounding up the Usual Suspects. Contemporary 
Southeast Asia. 2010 & Funston. 2008 Southern Thailand: The Dynamic of Conflict 
11 Abuza, Conspiracy of Silence – The Insurgency in Southern Thailand, 2009 
12 Ethnic or Religious Cleavage? Investigating the Nature of the Con- flict in Southern Thailand, 2006 
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attackerna under de senaste åren som varit riktade mot moskéer har bidragit till att 

konfliktens fokus numera lutar åt det religiösa hållet. Exponering i media har också 

bidragit till att utomstående internationella religiösa grupper fått sympati för de utsatta 

muslimerna i området.13 

 
3.2  Konfliktdefinition 
Svante Karlsson menar att en konflikt är en strävan efter oförenliga mål, som avser ett 

eller flera värden och som engagerar två eller flera parter. Konflikten innebär stridighet, 

våld, motsättningar, inkompatibliliteter etc, liksom skapandet av opinioner, 

föreställningar och beteenden.14 Enligt Lewis Coser är en konflikt en kamp om värden, 

som omfattar beteenden som initieras med syfte att åstadkomma skada för den andra 

parten.15 Peter Wallensteen definition av en konflikt lyder på följande vis;  en social 

situation i vilken åtminstone två parter strävar att, vid samma tidpunkt, förvärva samma 

uppsättning knappa resurser.16 Vidare menar Johan Galtung att ett handlingssystem kan 

sägas vara i konflikt när systemet har två eller flera oförenliga mål.17 

 

Gemensamt för ovanstående samt många andra definitioner av begreppet ”konflikt” 

verkar vara att det alltid bör finnas flera parter för att processen ska betraktas som en 

konflikt. Som vi kan se i Karlssons egna definition är även begreppet ”värde” är centralt 

i dessa sammanhang. Det kan syfta till vad som helst som är av ett värde eller väsentligt 

för parternas fortbestånd. Det kan röra sig om territorium, tillgångar med mera.  

Vanligt för en konflikt är att två eller flera parter är inblandade i en situation där någon 

eller flera av parterna påtvingar motsatt part sin vilja. De olika parterna brukar oftast ha 

inkompatibla mål och värden. Interaktionen mellan dessa parter är öppen och utgår från 

positions- och resursknapphet. Parternas avsikt kan exempelvis vara att tillföra skada hos 

en eller flera motsatta parter.18 

 

 

 

                                                 
13 ibid 
14 Karlsson, Freds- och konfliktkunskap, s. 310  
15 Coser, The Function of Social Conflicts, s. 8  
16 Wallensteen, Understanding conflict resolution: War, Peace and Global System, s. 15  
17 Galtung, Institutionalized Conflict Resolution: A Theoretical Paradigm, s. 1  
18 Karlsson, Freds- och konfliktkunskap, s. 311 
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3.3  Konfliktanalys 
Karlsson menar att första steget i konfliktlösningsprocessen är att förstå konfliktens 

dynamik. Processen innehåller två huvudsakliga steg; man måste först veta vad konflikten 

handlar om och sedan veta vilka metoder som finns tillgängliga för att hantera konflikten. 

För att kunna undersöka detta, har Karlsson tagit fram tre faktorer, eller tre frågor, som 

bör tas i beaktande; vilka är konfliktparterna? Vad handlar konflikten om? Vilken är 

konfliktkontexten?19     

- Konfliktparterna 

I konflikter är det viktigt att identifiera parterna och veta vilka som är involverade. 

Konflikthanteringsprocessen måste nämligen anpassa sig efter vilka parter som är 

inblandade. Allt/alla som anses utgöra en del av konflikten, måste tas hänsyn till. För att 

processen ska bli framgångsrik måste det dock finnas en gräns för hur många parter som 

kan tas hänsyn till, samt i vilken utsträckning de kan tas hänsyn till.20 

- Vad handlar konflikten om?  

När det kommer till konfliktens innehåll och orsaker finns det ofta en skillnad mellan 

diffusa och konflikter och specifika konflikter. Diffusa konflikter har oftast flera frågor 

och orsaker medan specifika konfikter endast har en orsak. Perceptionssystem är något 

som bör diskuteras här. Människor uppfattar samma situationer på olika sätt beroende på 

vilken vinkel de ser konflikten utifrån, och från ens begränsade vinkling kan man uppleva 

att man alltid har rätt. Detta kan leda till grova svårigheter i konfliktlösningsprocessen 

men det finns då medel att ta till. Exempel på dessa kan vara att försöka ändra syn hos 

motparten eller att visa empati med motparten.21 

-Vilken är konfliktkontexten?  

Det är ytterst viktigt att i sin analys ta med kontextuella frågor som har med det specifika 

sammanhanget att göra. Vilka maktresurser har de olika parterna? Vilka parter har stöd 

från stora organisationer? Att förstå vilken kontext konflikten utspelar sig i är en stor del 

av konfliktlösningsprocessen.22 

                                                 
19 ibid s. 305 
20 ibid s. 305-307 
21 ibid s. 307-309 
22 ibid s. 309  
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3.4  Konflikthantering 
Konflikthantering kan innebära många olika saker. Det kan exempelvis innebära att 

endast försöka reducera vapen i konflikten och eventuellt omvandla konflikten till en 

icke-väpnad konflikt. Detta innebär att endast iblandade vapen utesluts men 

oförenligheten mellan parterna återstår. I en annan konflikt kanske konflikten endast kan 

ses som hanterad när den avslutats helt. I ännu en annan konflikt kan konflikthantering 

innebära att man angriper konfliktens hjärtpunkt; nämligen att direkt utesluta oförenlighet 

mellan parterna.  Detta sägs vara en av de mest besvärliga typerna av konflikthantering.23 

3.5  Mål för konflikthantering 
Innan man kan ge sig in på att faktiskt lösa konflikten eller titta på de metoder som finns 

tillgängliga, är det viktigt att peka ut målet för konflikthanteringen. Vad är det som önskas 

uppnås med konflikthanteringsförsöken? Svaret på denna fråga varierar beroende på hur 

konflikten ser ut och därför är målen för varje konflikthanteringsförsök olika. Synen på 

fred är betingad av konfliktens omständigheter. Däremot finns det övergripande mål som 

är relevanta för de flesta konflikter; att skapa förutsättningar för att bevara fred samt att 

finna fredliga metoder att lösa konflikten.  Fred brukar ofta vara centralt när man 

diskuterar mål för konflikthantering.24 

3.6  Kriterier för en löst konflikt 
Kan man med säkerhet förvänta sig att en konflikthanteringsprocess efter genomförandet 

alltid resulterar i att konflikten faktiskt löses? När kan man påstå att konflikthanteringen 

lyckats? De tre grundläggande kriterierna som bör tas till beaktande enligt Karlsson är 

rättvisa, effektivitet samt stabilitet. Dessa egenskaper bör alltså återfinnas vid 

konflikthanteringsprocessens slut, för att konflikten ska kunna betraktas som löst. 

Konflikthanteringen måste för det första vara rättvis. Den ena parten ska i efterhand alltså 

inte känna sig missbehandlad eller missgynnad av den andra parten. Vidare bör 

konflikthanteringen vara effektiv vilket innebär att alla värden som kan delas upp mellan 

partnerna, bör inkluderas samt delas upp. Processen ska även bli stabil och med det menas 

att lösningen helt enkelt ska bli varaktig. Slutenhet är också viktigt och i denna kontext 

innebär det att konflikten inte får ”lösas” genom att förflyttas till annat plan då detta i 

framtiden kan leda till att konflikten uppstår på nytt eller leder till andra typer av 

konflikter. Ovannämnda kriterier är tre nyckelbegrepp, men i övergripande termer är det 

                                                 
23 ibid s. 304, 322-323 
24 ibid s. 321-324 
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essentiellt att parterna gemensamt kommer till konsensus samt att resultatet bör vara 

åtminstone delvis tillfredsställande för samtliga parter. Sällan är det så att konflikter 

fullständigt löses omgående, utan konflikthantering kan också innebära att konflikten 

minskas eller acceptans bildas mellan parterna. Därmed kan en konflikt anses vara löst 

trots att en delar av problematiken återstår. 25  

 

3.7  Konflikthanteringsmetoder 

Efter att ha analyserat konflikten och dess drag, ska man se vilka generella 

konflikthanteringsmetoder som finns tillgängliga. En viktig punkt i detta avsnitt är att 

ingen konflikthanteringsmetod kan garantera framgång. I denna bok har Karlsson delat 

upp metoderna under tre kategorier; maktrelaterade metoder, legalistiska metoder samt 

behovsrelaterade metoder.26 

Under makt- och legaliseringsbaserad konflikthantering faller exempelvis alternativet att 

ingen av parterna deltar i konfliktlösningsprocessen. Här använder man sig av 

slumpmekanismer. I förenklad och förminskad skala skulle det kunna förklaras genom 

att man, som i ett spel där båda parter deltagit, drar lott för att vidare utse en vinnare. 

Detta i ett fall där parterna själva inte kan komma överens om vem som skall vinna.  

Under kategorierna makt- och legaliseringsbaserad konflikthantering faller även 

alternativet att endast en part blir aktivt delaktig under konfliktlösningen. Här får endast 

ena parten sin sak prövad.  

Sedan kommer alternativet där båda parterna deltar vid processen. Det är när båda 

parterna deltar som de flesta konfliktlösningsmetoder förekommer. Här nämns en rad 

olika konflikthanteringsmetoder: rättvisedueller, krig, distansering, underkastelse, 

kompromiss, samarbete, försoning samt allmän debatt. ”Rättvisedueller” är dock en 

metod som utesluts från denna studie då den inte är relevant för konflikten i fråga. Nedan 

förklaras resterande konflikthanteringsmetoder.27 

 

 
3.7.1 Krig 
Krig beskrivs som en oneklig lösning då utfallen av krig avslutar konflikten. Krig används 

ofta som en konfliktlösningsmetod när parterna eftersträvar eliminering. Parterna anser 

                                                 
25 ibid s. 323 - 324 
26 Karlsson, Freds- och konfliktkunskap, s. 326 & Rupesinghe, Civil wars, Civil peace; an introduction to conflict 
resolution, s. 90-91 
27 Karlsson, Freds- och konfliktkunskap, s. 327 
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alltså att krig kan avlägsna motståndaren helt, eller åtminstone reducera den andra partens 

makt och inflytande. De tre vanligaste resultaten här är att 1) ena parten dör, 2) en stat 

uppslukar en annan eller 3) etnisk grupp assimilerar en annan. Efter kriget kommer 

konflikten med störst sannolikhet ha upphört, men det är i sin plats att ifrågasätta om detta 

verkligen är en konfliktlösning. Kapitulation är det mer accepterade utfallet av krig som 

konfliktlösning. I krig kan man även reglera krigföringen så att militärens och arméns 

målsättning begränsas. Detta är ett sätt att undvika total förgörelse hos parterna.28 

 

3.7.2 Distansering 
Distansering sägs vara den vanligaste metoden av konflikthantering och går ut på att 

parterna tar distans från varandra. Detta behöver inte endast peka på fysisk distans, som 

exempelvis Berlinmuren. Ideologisk distans kan också förekomma. Det innebär att 

parterna distanserar sig från varandra genom att fullständigt bortse från kommunikation 

sinsemellan. Segregation faller också under denna rubrik. I vissa fall kan det dock vara 

så att parterna måste mötas, och då väljer de att inte diskutera konflikten i sig. Genom 

distansering kan utfallet vara att konflikten aldrig riktigt löses och avslutas, då den hela 

tiden undviks. Det långsiktiga resultatet av detta kan dock ändå bli positivt då parterna 

kan välja att fortsatt inte diskutera konflikten och efter en lång tid uppnå samförstånd och 

acceptans.29 

 

3.7.3 Underkastelse  
Underkastelse sker genom att ena parten aktivt väljer att acceptera motståndarens krav 

eller värderingar. För att underkastelse ska ske är formella förhandlingar eller våld inte 

nödvändigt. Underkastelse sker oftast i fall där det finns rädsla för konfliktlösning- och 

hanteringsprocesser. Det kan även förekomma i kontexter där slavmentaliteten existerar, 

eller helt enkelt om parten i fråga har stor tilltro till auktoriteter.30 

 

3.7.4 Kompromiss  
Den mest kända konflikthanteringsmetoden är kompromiss. Detta innebär dock inte att 

den är mest effektiv. Kompromiss sker när parterna vill upprätthålla kontakten. 

Alternativet att fortsätta konflikten brukar vara den mest vanliga och då väljer inblandade 

                                                 
28 ibid s. 328 
29 ibid s. 329  
30 ibid  
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parter att istället kompromissa och komma överens om något som är bättre än 

ovannämnda alternativ. Kompromiss sägs vara slutresultatet av förhandlingsprocessen.31 

 

3.7.5 Samarbete 
Här betraktar parterna inte varandra som motståndare. Vid samarbete har parterna oftast 

kommit till underfund med att det finns ett gemensamt problem som bör jobbas bort 

genom samarbete. Båda parter bör utifrån sina egna kriterier känna att de bidragit till den 

lösning som sedan uppnås. Konfliktenen och dess hanteringsprocess blir snarare en 

inlärningsprocess där utmaningen blir att gemensamt konvertera situationen till något 

positivt.32 

 
3.7.6 Försoning 
Försoning innebär att parterna kommer närmre varandra och förlikas. Denna metod tas 

till hand oftast när metoden ”samarbete” inte fungerar eller påvisar förändring av ens egna 

värderingar.33 

 

3.7.7 Allmän debatt 
I en allmän debatt har åhörarna största rollen. Det är åhörarna som avgör vem som är 

värdig förlorare respektive vinnare. I praktiken återspeglas denna metod genom 

omröstning i demokratiska länder. I Sverige är detta institutionaliserat sedan flera år 

tillbaka och leder till att samhällets konflikter tas i beaktande i politiken på högre nivå.34 

 

 
3.8 Tredjepartsintervention 
Tredjepartsintervention påstås vara en av de mest förekommande typerna av 

konflikthantering. I Karlssons bok beksrivs tredjepartsintervention som en 

konflikthanteringsmetod för sig. I denna typ av konflikthantering ingår att 

konfliktparterna får hjälp av en tredjepart som ska fungera som en hjälpande hand och 

skapa samarbete mellan parterna. Beroende på hur konflikten ser ut kan interventionen se 

ut på olika sätt och rollen som tredjepart kan därmed se olika ut beroende på hur 

konfliktens karaktär. En tredjepart kan exempelvis vara en budbärare mellan 

konfliktparterna där tredjepartens roll inte är mer avancerad än att endast förmedla 

parternas budskap sinsemellan. En mer aktiv tredjepart är medlaren. I rollen som medlare 

                                                 
31 ibid  
32 ibid  
33 ibid s. 330 
34 ibid  
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tar man gärna till de medel som kan lösa konflikten på fredligt vis och varken tvingar 

eller bestämmer något åt parterna. Man lyssnar, diskuterar samt undersöker vilka 

alternativ som finns tillgängliga. Medlaren är därmed mer involverad i 

konfliktlösningsprocessen än vad budbäraren anses vara. Svante Karlssons diskussioner 

angående tredjepartsintervention, med utgångspunkt från Jacob Brecovitchs 

publikationer, tyder på att medling mellan diktaturer är meningslöst då det inte fungerar. 

De mest framgångsrika medlingarna sker mellan parter med begränsade militanta krafter. 

Tredjepartsingripande har i många fall varit succesiva i konflikter där inblandade stater 

saknat kulturella minoriteter.35 Vilka andra faktorer bör vägas in vid avgörandet av 

medlingens effektivitet? Karlsson hävdar att medling som tredjepartsintervention tycks 

åstadkomma positiva utfall om det tidigare gjorts ett fåtal försök till medling men 

misslyckats, dock inte för många, då konflikter med många misslyckade medlingsförsök 

faktiskt inte tycks nå positiva lösningar alls. Konfliktens orsak väger också mycket när 

man talar om medling. Om konflikten rör sig om territorier kan medling fungera bra. 

Dock är medling inte framgångsrikt om konflikten handlar om oberoende, etnicitet, 

ideologi samt suveränitet.36 

 
 
4 Analys 
I detta avsnitt ska en analys genomföras utifrån studiens teoriavsnitt, då uppsatsen är 

teorikonsumerande. Ämnet kommer att vävas samman med Svante Karlssons teorier om 

konflikthantering. En bakgrund kring fallet presenteras innan analysen inleds. 

 
 
4.1  Bakgrund  
Relationen till Malaysia har förbättrats de senaste åren då man sett försök till bättre 

samarbete genom besöksutbyten. Besöken har varit motiverade av att båda länderna sett 

gemensamma behov för att lösa gränskonflikten. Under 2013 inledde den thailändska 

regeringen en dialogprocess där företrädare för de inblandade separatistgrupperna vad 

inblandade. Dåvarande premiärminister var Yingluck Shinawatra och dialogprocessen 

var mellan regeringen och BRN. Överenskommelsen uppnåddes, men dagen därpå 

inträffade ett sprängdåd vid en marknadsplats i Narathawit och flera personer skadades. 

                                                 
35 Karlsson, Freds- och konfliktkunskap, s. 330 - 334  &  Bercovich. Social Conflicts  and Third Parties. 1984 
36 Karlsson, Freds- och konfliktkunskap s. 332  - 335  
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Efter detta följde en rad andra händelser med dödlig utgång. Dessa attentat sågs som 

försök att förhindra fredssamtalen. Samtalen har stått stilla och många anser att 

situationen förvärrats sedan militären kom till makten.   Tyvärr såg man inga uppenbara 

resultat efter dessa dialoger då de inte var rediga förhandlingar, utan snarare förberedande 

diskussioner för eventuella förhandlingsförsök.37 

 

Thailand är en konstitutionell monarki. Formellt har kungen i landet mycket begränsad 

makt, men informellt utövar kungafamiljen stort inflytande över politiken. Thailands 

politiska historia har under åren präglats av demonstrationer, många militärkupper följt 

av allmänna val. Detta har gått i cirklar och för närvarande är Thailand en militärdiktatur. 

Sedan monarkin infördes i landet år 1932 har tolv militärkupper ägt rum. Den senaste 

skedde i maj 2014 och sedan dess har Thailand inte haft några allmänna val.38 

 

Under senhösten 2013 ledde gatudemonstrationer och ockupation av regeringsbyggnader 

till att dåvarande premiärminister Yingluck Shinawatra upplöste parlamentet och utlyste 

nyval i början av 2014. Regeringen övergick då till att bli en expeditionsministär. Dock 

ogiltigförklarades valen av då de hade blockerats av oppositionen. Demonstrationer och 

ockupationer fortsatte i ungefär ett halvår till. Då utropade arméchefen general Prayuth 

Chan-O-Cha den 20 maj militärt undantagstillstånd i hela landet. Den 22 maj 2014 

övertogs makten fullständigt av militären. Närmare sagt bestod gruppen av en arméchef, 

överbefälhavaren, rikspolischefen samt två vapengrenscheferna. National Council for 

Peace and Order (NCPO) tog då över makten i landet och har sedan dess regerat. NCPO 

skapade en så kallad vägkarta mot demokrati, som bland annat inkluderar utarbetandet av 

en ny konstitution och kommande allmänna val. Tidtabellen för en återgång till demokrati 

har dock flera gånger skjutits på framtiden. Valen som beräknades hållas i slutet av 2017 

har ännu en gång skjutits upp och sägs nu ske 2018. Betydligt genomgripande 

begränsningar av yttrande-, informations och församlingsfriheten råder i Thailand. 

                                                 
37 Regeringskansliets utrikesdepartement, Sveriges ambassad. Landfakta Thailand. 2017 & International Crisis   
Group. Southern Thailand’s Peace Dialogue: No Traction, 2016  
Regeringskansliets utrikesdepartement, Sveriges ambassad. Landfakta Thailand. 2017  
Globalis, 2017.  http://www.globalis.se/Laender/Thailand 
 
38 Chalk. The Malay-Muslim Insurgency in Southern Thailand; Understanding the Conflict’s Evolving Dynamic, 
2008 
 

http://www.globalis.se/Laender/Thailand
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Maktövertagandet 2014 har kritiserats av många västländer, däribland USA samt EU. 

Thailands grannländer har uttryckt sig mindre kritiska till militärövertagandet.39 

Militären har sedan det militära maktövertagandet i maj 2014 tagit ansvaret för att hantera 

konflikten i södern. Man har fört förhandlingar med separatistgruppernas 

paraplyorganisation. Militärregeringen beskrev samtalen som framgångsrika samtal som 

skulle leda till minskat våld. Samtidigt kom det däremot rapporter från 

människorättsorganisationer, som exempelvis Amnesty International, med belägg om att 

mängder av gripna utsatts för tortyr i de drabbade områdena. Våldet hade tilltagit och 

enligt de särskilda lagar som gäller i området kan polisen hålla människor i förvar i upptill 

sex månader utan åtal. Enligt en rapport från 2016 hade polisen och armén i stort sett fria 

händer att bekämpa separatisterna och situationen uppgavs ha förvärrats i konfliktområdet 

sedan kuppen 2014.40 

Civilsamhällesorganisationer har rapporterat om förekommande könsdiskriminering i de 

arv- och äganderegler som muslimska kvinnorna i södern styrs av. Frågan är svår att 

handskas med på grund av konflikten.41 

Det rapporteras ständigt om explosioner, skottlossning samt bränder med dödlig utgång. 

Dessa riktas huvudsakligen mot militär, regering och officiella byggnader, men att civila 

omkommer är ett faktum som inte går att undgå. Attacker har även utförts på allmänna 

platser exempelvis i kollektivtrafik, hotell och nöjesanläggningar. I dessa provinser har 

staten vidtagit kraftiga säkerhetsåtgärder med syfte att kontrollera våldsamheterna. 

Myndigheterna i dessa områden har fått klartecken från staten att vidta speciella åtgärder 

som kan dämpa våldet, exempel på dessa är utegångsförbud.42 

 

Terrordåd kopplade till denna konflikt har genom åren varit sällsynta utanför de sydliga 

provinserna. Dock har juntan misstänkt malaymuslimska separatister för bomberna som 

utlöstes i Bangkok och andra delar av landet under somrarna 2015 och 2016.  De 

förhandlingsförsök som inletts har inte varit lyckade då det varit svårt att identifiera vilka 

                                                 
39 Säkerhetspolitik 2017; http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Thailand/Fordjupning/ 

Landguiden 2017; https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/thailand/aktuell-politik2/ 

International Crisis Group. Southern Thailand’s Peace Dialogue: No Traction, 2016 
40 Amnesty International Report 2016/2017. The State of The World’s Human Rights, 2017 
41 Regeringskansliets utrikesdepartement, Sveriges ambassad. Landfakta Thailand. 2017 
42 Sveriges ambassad i Thailand, reseinformation, 2016; 
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Bangkok/Reseinformation/Reseinformation-Thailand/ & 
International Crisis Group, Asia Report:  Thailand: The Evolving Conflict in the South, 2012 
 

http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Thailand/Fordjupning/
https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/thailand/aktuell-politik2/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Bangkok/Reseinformation/Reseinformation-Thailand/


 

 17 

grupperingar som bör inkluderas i förhandlingarna. Det faktum att det thailändska 

politiska systemet överlag är instabilt minskar utsikterna till ett bra förhandlingsklimat. 

Dödsiffrorna minskar periodvis men situationen är fortsatt osäker för samtliga 

inkluderade parter. Enligt medier och rapporteringar är det självklart att situationen inte 

är närmare en lösning än vad den var för ett antal år sedan. Hösten 2010 beräknades cirka 

4 400 människor ha dödats i konflikten sedan 2004. Av provinsernas många buddister har 

minst 70 000 flytt från området.43 

Idag råder fortfarande undantagstillstånd och tusentals soldater är utplacerade i 

konfliktzonen. Människorättsorganisationer menar att både säkerhetspolis och militär 

som upprorsmännen begår övergrepp mot civilbefolkningen. Enligt Amnesty 

International har det sedan 2007 blivit allt vanligare att säkerhetsstyrkor torterar 

misstänkta upprorsmän och deras stödjare. Den malaymuslimska minoriteten kämpar 

fortfarande för självstyre. I samband med denna konflikt har över 6,500 personer mist 

sina liv under de senaste 12 åren. Flertalet är civilpersoner och över hälften muslimer.44 

 

- Konfliktparterna 

Att avgöra vilka av många iblandande organisationer som utgör de viktigaste delarna i 

konflikten är komplext. Enligt de flesta källor är tre huvudgrupper/organisationer i 

framkant av denna konflikt. Dessa är Barisan Revolusi Nasional (BRN), Patani United 

Liberation Organization (PULO) och New PULO. Samtliga grupper har varit lokalt 

baserade och organiserade enligt konventionella hierarkiska riktlinjer.45  

 

BRN bildades 1963 av Ustaz Haju Abdul Karim Hassan. Etableringen av BRN var i första 

hand som en reaktion på regeringens beslut om att sekulära läroplaner skulle tillämpas 

vid de oberoende religiösa skolorna i Pattani och dessa läroplaner skulle följas utöver de 

islamiska studier som undervisades i skolorna i fråga. BRN hade starka band till det så 

kallade Malaya Communist Party och erhöll även tre grundläggande principer enligt 

följande; anti-kapitalism, anti-kolonialism och islamisk socialism samt malaysisk 

nationalism som även beskrevs som Guds enighet och humanitet.46 BRN:s vision var att 

                                                 
43  United Nations Educational, Scientic and Cultural Organization; Education Under Attack, 2010 
44 Freedomhouse: Thailand, 2016. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/thailand 
45 Ropers, Insider Mediation as a Tool of Collaborative Security: Trends, Discourses and Insights from Asia, 2003 
46 International Crisis Group, Bridging Thailand’s Deep Divide, 2010 
 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/thailand
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framförallt separera Thailands sydligaste provinser från landet och rekonstruera dessa till 

en enda suverän stat. Staten skulle bli en sydostasiatisk malaymuslimsk och socialistisk 

nation som skulle styras av en enda ledare samt erhålla en egen flagga.47 

 

1968, fem år efter BRN:s etablering bildades även PULO. PULO erhöll initialt stöd från 

den malaysiska delstaten Kelantan. Ända sedan gruppernas uppkomst har både BRN och 

PULO fört krig mot de thailändska myndigheterna.48 PULO:s strategi bestod av två spår; 

en icke-våldsam och en våldsam. I praktiken innebar icke-våldsamhet en rad positiva 

saker, nämligen att förbättra utbildningsstandarden i södern då detta skulle bli en förmån 

för befolkningen som genom bättre utbildning även skulle kunna utveckla deras politiska 

medvetenhet. Det andra nyckelbegreppet som PULO skulle arbeta utifrån var våld, som i 

detta fall innebar att genom väpnade handlingar intensifiera internationell publicitet om 

situationen i södern. Ansvaret för det väpnade spåret låg helt på en separat gren; Pattani 

United Liberation Army.49 

 

New PULO som också är en part i denna konflikt bildades 1995 och härstammade från 

PULO men beskrevs som en oliktänkande gren. De ville nämligen lösa allt genom våld, 

till skillnad från moderorganisationen som trodde både på våldsamma samt icke-

våldsamma lösningar. Deras fokus var att störa den interaktion som fanns genom attacker 

och våld mot polisen. Bersatu, Pattanis muslimska råd, grundades 1989 och är en 

paraplyorganisation för samtliga ovannämnda grupper.  

Det är självklart att samtliga ovannämnda organisationer hamnar på ena sidan av 

konflikten i södra Thailand. På andra sidan hamnar motparten; thailändska staten och 

myndigheterna. Samtidigt som de två parterna strider mot varandra går det inte att bortse 

från att båda parterna faktiskt ingår i samma stat, Thailand.  

 

 

                                                 
47 Farouk, The Historical and trransnational Dimensions of Malay-Muslim Separatism in Southern Tailand s. 239-240 
48 Regeringskansliets utrikesdepartement, Sveriges ambassad. Landfakta Thailand. 2017 
49Leifer. A Dictionary of the Modern Politics of South-East Asia, 1996 & Farouk, The Historical and trransnational 
Dimensions of Malay-Muslim Separatism in Southern Tailand s. 239-240 
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- Vad handlar konflikten om?  

Nedanstående fakta tyder tydligt på att denna konflikt handlar om en etnisk minoritet som 

känner sig missplacerade och missgynnade av den stat de motvilligt tillhör. I samband 

med konfliktens start började staten införa regler i området som tog samtidigt tog ifrån 

dessa människor deras kultur och identitet. Att Yala, Pattani och Narathiwat utgjorde ett 

självständigt sultanat innan de annekterades av Thailand 1902, skulle kunna vara en av 

anledningarna till varför denna konflikt startade till en början. Det före detta självständiga 

kungadömet splittrades när man drog Thailands gränser många år tillbaka. I konungariket 

Pattani som till en början var buddhistiskt, men sedan konverterade till islam, ingick 

Thailands tre konfliktpräglade provinser. Till Pattani tillhörde också delar av Malaysia 

där islam och malaymuslimer utgjorde majoritet. Dåvarande Pattani erövrades av den 

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

språket i de sydliga 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. Thailand vågade därefter inte fortsätta striderna i de 

sydliga delarna och gränsområdena. En kompromiss mellan Thailand och Storbritannien 

gjordes. Kompromissen innebar att Thailand fick behålla de tre provinserna. På så sätt 

delades området Pattani upp, och har sedan dess geografiskt sett ut som det gör idag. 

Resterande delar av Pattani tillhör Malaysia.50 

Till en början hade dessa händelser inte större påverkan på malaymuslimernas etniska 

och kulturella identitet. Efter en period införde dock thailändska staten regler som skulle 

gälla i södern. Reglerna var för att öka den thai-nationalistiska identiteten i området. 

Dessa regler var exempelvis i form av påtvingad thailändsk undervisning. Därefter blev 

läget sämre och sämre med tiden då den thailändska staten införde nya restriktioner 

kontinuerligt. Sakta med säkert började gränskonflikten i södra Thailand ta form och 

resulterade så småningom i uppkomsten av de separatistgrupper som idag existerar.51 

I början av 1960-talet bildades organisationer som ville skilja dessa provinser från 

Thailand, och detta skulle ske genom väpnad kamp. Med tiden utvecklades olika mål och 

syften. En del slogs för att få tillbaka självständigheten, medan andra slogs för att få 

tillhöra Malaysia igen.52 Hur konflikten uppfattas av de olika parterna varierar inte i stora 

                                                 
50 Abuza, Conspiracy of Silence – The Insurgency in Southern Thailand,s. 11 
51 ibid 
52 ibid s. 32 
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drag, då konfliktens orsak i grund och botten handlar om självständighet vilket är något 

som samtliga parter verkar vara enade om. Konfliktens karaktär visar på att den endast 

har en orsak, vilket gör konflikten specifik snarare än diffus. Perceptionssystemet kan 

dock fortfarande vara högaktuellt även för denna specifika konflikt. Enligt 

separatistgruppernas vinkling är deras handlande och agerande rätt, vilket är en åsikt den 

thailändska regeringen inte håller med om. Medel som skulle kunna tas till i denna 

situation är exempelvis att visa empati för motparten. Forskare som anser att konflikten 

inte går att lösa baserar antagandet på det ständigt förekommande våldet. Att ändra syn 

och ståndpunkt hos motparten skulle enligt dessa forskare därför inte vara relevant. 53 

 

-Vilken är konfliktkontexten? 

En viktig del i konfliktlösningsprocessen är enligt Svante Karlsson att förstå sig på 

konfliktkontexten. Viktigt att framföra är att denna konflikt är väpnad, men parterna 

strider inte mot varandra med dessa vapen. Separatistgrupperna erhåller vapen men utövar 

inte fysiskt våld mot motparten; thailändska staten. Det våld de utövar är snarare mot de 

civila i konfliktområdet. Dessa grupper brukar vapen och våld, men motparten besvarar 

inte dessa handlingar på samma sätt. Thailändska staten organiserar sig inte i grupper för 

att sedan strida mot dessa organisationer. Det finns bevis om att staten använt indirekt 

våld, nämligen att förse invånare i konfliktområdet med vapen, som i sin tur skall strida 

mot separatistgrupperna.54 Oundvikligt för denna konflikt är att civila ständigt 

omkommer. I större drag är det en konflikt mellan malaymuslimer och staten, där 

muslimerna försöker återta självstyre i området och åter igen få utöva den malaysiska 

kulturen. I praktiken innebär detta dock en kamp mellan invånarna i området där både 

muslimer och buddhister omkommer. Idag råder fortfarande undantagstillstånd och 

tusentals soldater är utplacerade i konfliktzonen. Människorättsorganisationer menar att 

både säkerhetspolis och militär som upprorsmännen begår övergrepp mot 

civilbefolkningen. Enligt Amnesty International har det sedan 2007 blivit allt vanligare 

att säkerhetsstyrkor torterar misstänkta upprorsmän och deras stödjare. I samband med 

denna konflikt har tusentals personer fallit offer under de senaste 13 åren.55 Flertalet är 

                                                 
53 ibid 
54 International Crisis Group. Thailand: The Evolving Conflict in the South. 2012. & Human Rights Watch. Targets 
of Both Sides: Violence Against Students, Teachers and Schools in Thailand’s Southern Border Provinces. 2010.  
55 Bernama. 317 Victims of Violence in Patani in last 10 years. Patani Post. 2014 
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civilpersoner och över hälften muslimer. Av provinsernas många buddister har minst 70 

000 flytt från området.56 Militärjuntan i Thailand har misstänkt malaymuslimska 

separatister för bomberna som utlöstes i Bangkok och andra delar av landet under 

somrarna 2015 och 2016.57 

4.2  Mål för konflikthantering  
I och med att flera konfliktparter är inblandade i denna konflikt kan målen för 

konflikthantering variera. Det kan dock konstateras att de övergripande långsiktiga målen 

för de olika parterna är exempelvis att återta självstyre, uppnå fred samt att avstanna 

våld.58 

 
4.3 Konflikthanteringsmetoder  
 
4.3.1 Krig 
 
Trots att krig beskrivs som en oneklig lösning för konflikter, kan det metoden också 

ifrågasättas. För konflikten i södra Thailand kan denna konflikthanteringsmetod vara 

klurig men även riskabel. Konflikten är enligt de berörda civila redan ett krig, då många 

människor mist sina liv sedan konfliktens start.59 Seaparatistgrupperna för ständigt krig 

mot de thailändska myndigheterna, och detta sker genom våld som i perioder trappas upp. 

Vidare är denna konflikthanteringsmetod inte relevant om andra metoder inte prövats 

tidigare, då denna metod egentligen är sista vägen ut. Samtidigt talar en del för att denna 

konflikt redan är ett pågående krig. 

 

 
4.3.2 Distansering 
Distansering sägs vara den vanligaste metoden av konflikthantering och går ut på att 

parterna tar distans från varandra.60 Detta behöver inte endast peka på fysisk distans, som 

exempelvis Berlinmuren. Ideologisk distans kan också förekomma. Det innebär att 

parterna distanserar sig från varandra genom att fullständigt bortse från kommunikation 

sinsemellan. Segregation faller också under denna rubrik. I vissa fall kan det dock vara 

                                                 
56 International Displacement Monitoring Centre. Thailand: Buddhist Minority Declines in the ”Deep South” due to 
protracted armed conflict. 2011  
57 Amnesty International Report 2016/2017. The State of The World’s Human Rights, 2017 & Regeringskansliet, 
Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Thailand 2015–2016. 
58 Abuza. The Ongoing Insurgency in Southern Thailand: Trends in Violence, Counterinsurgency Operations, and the 
impact of National Politics. 2006.  
59 Abuza, Conspiracy of Silence – The Insurgency in Southern Thailand 
60 Karlsson, Freds- och konfliktkunskap s. 329 
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så att parterna måste mötas, och då väljer de att inte diskutera konflikten i sig. Genom 

distansering kan utfallet vara att konflikten aldrig riktigt löses och avslutas, då den hela 

tiden undviks. Det långsiktiga resultatet av detta kan dock ändå bli positivt då parterna 

kan välja att fortsatt inte diskutera konflikten och efter en lång tid uppnå samförstånd och 

acceptans. Fysisk distansering är något som skulle kunna leda till en lösning i denna 

konflikt, dock går det inte att utesluta faktumet att distansering exempelvis i form av en 

mur skulle kunna leda till andra typer av utfall också. För södern att fysiskt distansera sig 

från resterande Thailand skulle vara komplext då dessa provinser styrs samt är en del av 

de thailändska staten.    

 
 
4.3.3 Underkastelse 
Underkastelse skulle också kunna bidra till eventuella lösningar till denna konflikt, 

förutsatt att ena parten är redo att underkasta sig den andra. För att detta skall kunna gå 

igenom behövs överenskommelser i form av samtal och dialoger. Tidigare har man sett 

att överenskommelser har fungerat mellan de två olika parterna, men utan vidare 

framgång. Samtliga sittande regeringar i Thailand har försökt förhandla med 

separatistgrupperna. Dialogerna mellan dåvarande premiärministern Yingluck 

Shinawatra och BRN resulterade i en överenskommelse som följdes av direkt upptrappat 

våld i södern. Våldet sågs som försök till att störa överenskommelsen, eller även så 

kallande fredssamtalet.61 Samtidigt som thailändska staten kan framstå som den goda 

parten i denna konflikt, visar en del händelser på illa agerande även från regeringens sida. 

Vilken part skulle då egentligen vara redo för att underkasta sig? För thailändska staten 

och myndigheterna i södern att underkasta sig skulle kunna innebära att acceptera alla de 

icke-fredliga krav som ställs från separatistgruppernas representanter. Det skulle också 

kunna innebära att geografisk ge upp de tre provinserna och låta dessa bilda en egen 

självständig stat. Om underkastelsen skulle ske tvärt om, det vill säga att de väpnade 

grupperna underkastar sig regeringen, skulle det kanske innebära att ge upp delar av den 

malaymuslimska identiteten. Om dessa parter skulle acceptera underkastelse är en fråga 

som kvarstår.   

 
4.3.4 Kompromiss 
Kompromiss sägs vara den mest populära konflikthanteringsmetoder i lägen då parterna 

vill upprätthålla kontakten. I Thailands konflikt skulle man snarare kunna påstå parterna 
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måste upprätthålla kontakten även efter konfliktens slut, det vill säga om provinserna i 

södra Thailand fortfarande tillhör landet. Konflikten i södra Thailand skulle möjligtvis 

kunna sluta upp i kompromiss som en konflikthanteringsmetod, då kompromiss ofta sker 

i sådana fall där man endast har två valmöjligheter; att fortsätta konflikten eller att 

kompromissa.62 Om båda parterna sannerligen vill avsluta den långvariga konflikten i 

södra Thailand, kan kompromiss komma att tas i beaktande i framtiden. Även 

kompromiss är en konflikthanteringsmetod som idealiskt inleds med dialoger.   

Man har inte sett några tydliga signaler från någon part, som skulle kunna tyda på att de 

är villiga att kompromissa. Visst har den thailändska staten under olika regeringar försökt 

lösa konflikten, men endast på statens villkor och utan att göra några signifikanta 

kompromisser.  

Det finns inga bevis för att den thailändska regeringens säkerhetsstyrka tillvägagångssätt 

sedan 2004 kan ge fred. Den thailändska regeringen har ännu inte kunnat eller varit villig 

att vidta förändringar som kan hjälpa till att ta itu med dessa problem och uppmuntra en 

förhandlad fredsprocess. Separatistgrupperna har heller inte visat att de är beredda att 

förhandla om en fredlig lösning som kanske inte är fullt ut på deras villkor. Deras förmåga 

att kollektivt kunna förhandla ifrågasätts än idag på grund av uppdelningar mellan 

kärngrupperna.63  

 
4.3.5 Samarbete 
Samarbete som konflikthanteringsmetod karaktäriseras bland annat av att båda parterna 

har kommit till instinkt om att det finns ett problem som gemensamt bör lösas, samt att 

den endast kan lösas genom gott samarbete. I dagsläget är parterna inte villiga att 

kompromissa, dock innebär det inte att samarbete kan uteslutas. Man har sett en del 

fredsinitiativ sedan 2004 vilket visar på att samarbete förekommer till en viss grad.  

Efter militärkuppen 2006 pratade dåvarande premiärministern Surayud Chulanont med 

representanter för separatistgrupperna i syfte att lugna ner situationen med tanke på 

säkerhetssituationen i södern. Under sommaren 2007 genomfördes en del intensiva möten 

i Malaysia som försvarsminister Boonrawd Somtas ansvarade för. Syftet med dessa 

möten var att främja bilaterala samarbeten och därigenom bidra till nedtrappat våld i 

södern, då det fanns oro att våldet skulle spridas över hela landet. Efter mötena uppgav 
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Somtas att motparterna inte var villiga att samarbeta avseende bättre självständighet i 

södern samt de frågor som hade diskuterats.64 

Under 2006 framkom det att Malaysias före detta premiärminister Mahathir Mohamad 

hade försökt mäkla fred genom tre rundor fredssamtal mellan ett antal thailändska seniora 

militärofficerare några av de äldre separatistgruppernas ledare som var på landsflykt. 

PULO var en av dessa. Dessa samtal hade pågått under 2005. Både den thailändska och 

malaysiska regeringarna hade godkänt samtalen. Rapporter från samtalen sägs ha 

beskrivit att en gemensam freds- och utvecklingsplan för södern hade tagits fram, men att 

självständighet i södern inte ingick i planen. Tvärtom så avvisades självständighet. Det 

man hade kommit fram till under samtalen var bland annat att malaysiska språket skulle 

införas i skolorna i södra Thailand. Man tog även beslut om frigivning samt straffrihet av 

de ledare för separatistgrupperna som hade varit på landsflykt. Syftet med detta var för 

dem att återta kontroll över läget. I praktiken ledde dessa samtal inte till någon vidare 

framgång. Initiativen hade minimal inverkan, då ledarna i fråga inte längre hade någon 

kontroll över den nya generationen malaymuslimer som kämpade för självständighet.65 

Det mönster som verkar framgå gång på gång är att fredsinitiativ i denna konflikt inte nått 

framgång vid något av försöken. 

 

4.3.6 Försoning 
I mars 2005 bildades National Reconciliation Commission (NRC) av dåvarande 

premiärminister Thaksin Shinawatra. En del akademiker hade riktat kritik mot hur 

Thaksin-regeringen hade hanterat konflikten i södra Thailand, vilket var den främsta 

anledningen till varför premiärministern bildade NRC. Ordförande var Anand 

Panyarachun som tidigare varit premiärminister två gånger. Även Anand kritiserade hur 

regeringen hade valt att hantera våldet i södern. I kommissionens styrelse satt ett 50-tal 

representanter från samhällets olika sektorer. Dessa var bland annat muslimska och 

buddhistiska forskare och akademiker både från södern och utanför södern. I 

kommissionen ingick även representanter från frivilligorganisationer baserade i Bangkok, 

tjänstemän från säkerhetsstyrkor samt politiker. Kommissionen var ansvarig för att 

framföra rekommendationer till regeringen, som var tänkt skulle leda till någon form av 
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lösning samt försoning i området.66  År 2006 la NRC fram ett förslag som innehöll en rad 

rekommendationer. För det första skulle det införas islamiska lagar och regler i området 

(Sharia). Andra punkten föreslog att etniska Pattani-Malay skulle bli det officiella 

arbetsspråket i Yala, Pattani och Narathiwat. Man ville även etablera obevakade 

fredsbevarande styrkor samt etablera ett strategiskt förvaltningscenter för södra 

gränsområdena.67 Förslaget viftades såsmåningom bort av Thaksin Shinawatra och våldet 

fortsatte samtidigt som kritiken mot Thaksin ökade.68  

 

4.3.7 Allmän debatt 
En allmän debatt innebär i praktiken omröstning i demokratiska länder. Denna metod kan 

med störst sannolikhet förekomma först när Thailand blir en fulländad demokrati. I 

dagsläget kan allmän debatt uteslutas då denna självständiga stat är militärstyrd och inte 

fri. Thailand är än idag militärstyrt och har inte återgått till allmänna val sedan sista 

militärkuppen genomfördes. 69 

 

4.4 Tredjepartsintervention 
Ett mönster framgår som visar på att regeringen gång på gång lyckats hämma de förslag 

för konflikthantering som lagts fram under konfliktens gång. Inget större intresse har 

visats från regeringens sida gällande förhandlingar, som exempelvis att tillåta ökat 

självstyre i södra Thailand.70 

Det kan konstateras att den thailändska regeringen än idag avböjer förslagen om 

tredjepartsintervention. År 2017 begärde BRN en tredjeparts inbladning i konflikten, 

varpå förslaget avslogs från regeringens sida.71  BRN menade på att det internationella 

samfundet kunde involveras i förhandlingarna och agera tredjepart i konflikten. I begäran 

ingick även att tredjeparten bland annat skulle vara neutral, vilket var något som 

militärregeringen inte kunde acceptera.72 
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Dessa händelser bekräftar studiens teori. Karlsson beskriver en del faktorer som blir 

avgörande för interventionens effektivitet. Här kan det dras en stark kopplingar. Karlsson 

klargör att tredjepartsintervention inte fungerar i icke-demokratiska länder som Thailand, 

och dessutom att landet bör ha begränsade militära krafter. Detta stämmer heller inte 

överens med landet i fråga som idag är militärstyrt sedan 2014.73  Faktum är att konflikten 

i fråga handlar om kulturella minoriteter. En intervention är sällan succesiv i länder där 

dessa minoriteter existerar. När konflikten har att göra med etnicitet och oberoende, kan 

tredjepartsintervention oftast inte leda till någon lösning.74 

 
 
 
5 Slutsatser  
 
Uppsatsen syfte var att med hjälp av vald teori samt ur ett konflikthanteringsperspektiv 

redogöra för hur möjligheterna och förutsättningarna ser ut för att lösa konflikten i södra 

Thailand. Studien avser besvara följande frågeställning ”Vilka förutsättningar finns för 

att lösa konflikten i södra Thailand?” 

 

Alla försök till förhandlingar visar emellanåt på hur komplext det är att lösa en konflikt i 

denna form. Delar av nästintill samtliga konflikthanteringsmetoder kan påstås fungera för 

fallet i södra Thailand, detta förutsatt att alla parter är uppriktigt villiga att få igenom en 

väl fungerande och långvarig lösning. Mycket tyder på att konfliktlösningen inte alltid är 

regeringens mest prioriterade punkt i Thailand. Det är ett mönster som framgått under 

processen. De försök som hittills gjorts verkar på ett eller annat sätt ha stoppats av den 

militärstyrda Thailändska regeringen. Alla parternas välvilja samt samarbetsvilja är 

essentiell i nästintill samtliga konflikthanteringsmetoder som studerats i denna studie. 

Dessutom är regeringens medgivande i just detta fall fullständigt avgörande då 

militärjuntan besitter stor makt i landet. Regeringen är därmed den konfliktpart med störst 

inflytande och kontroll.  

Ett återkommande scenario i denna konflikt är att förhandlingsförsöken inte blivit lyckade 

av olika anledningar. När malaysiska före detta premiärministern skulle mäkla fred kom 

man en lång bit in på processen och överenskommelserna hade bekräftats, dock visade 

det sig senare att ledarna för separatistgrupperna som var involverade i fredsprocessen, i 
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praktiken inte hade någon större kontroll över grupperna som därför fortsatte på det 

våldsamma spåret. 

De konflikthanteringsmetoder som överensstämmer med södra Thailands verklighet 

skulle vara en kombination av en rad metoder. För det första skulle parterna kunna finna 

en gemensam lösning i underkastelse. Att komma till underfund med att konflikten kräver 

en del uppoffringar samt att se över en del av de hårda kraven kan vara en god början. 

Regeringen skulle kunna öka graden av självstyre i södra Thailand i utbyte mot att 

separatistgrupperna ser över kraven om exempelvis malaysiska som undervisningsspråk 

eller införandet av Sharia lagar, då provinserna faktiskt fortfarande tillhör Thailand. Detta 

innebär inte att parterna fullständigt underkastar sig varandra, snarare att underkastelsen 

sker från samtliga parters sida. Omprioriteringar skulle kunna leda till en lösning av denna 

konflikt. Även den mest populära konflikthanteringsmetoden "kompromiss” kan komma 

att bidra till att konflikten i södra Thailand sakta med säkert tynar bort. Sittande regeringar 

har tidigare varit villiga att lösa konflikten, dock endast på regeringens villkor utan några 

större kompromisser.  

De väpnade gruppernas interna samarbete kritiseras i och med att ledarna inte har total 

kontroll över den yngre generationens medlemmar. Detta är en punkt som starkt visar på 

att separatistgrupperna inte besitter förmågan att kunna förhandla och samarbete noga.  

 

Resultaten som denna studie tagit fram visar att det finns hopp om fred under 

förutsättningen att samtliga parter är redo att till en viss grad kompromissa, underkasta 

sig för att sedan kunna inleda ett gott samarbete. I en process som däremot inte 

karaktäreriseras av ovan nämnda drag, kan konflikthantering bli svårt, och hur konflikten 

hantets hittills och hanteras än idag stärker samt påvisar just denna studies slutsatser.  
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