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Är 11 september och kriget mot terrorism bevis 
för en civilisationernas kamp?
Av Jan Ångström1

1  Jag vill tacka deltagarna på det krigsvetenskapliga seminariet samt Kungl Krigsvetenskapsakademiens två 
anonyma granskare för deras kommentarer. 

2  Huntington, Samuel P: ”Clash of Civilizations?”, Foreign Affairs, vol 72, nr 3 1993, s 22-49. Artikeln 
omarbetades därefter till en bok, Huntington, Samuel P: The Clash of Civilizations and the Remaking of 
World Order, Touchstone, London 1998. Den ursprungliga artikeln finns översatt till svenska i Uddhammar, 
Emil (red): Civilisationernas kamp, Timbro, Stockholm 1993. En indikator på att debatten kring Huntingtons 
texter varit omfattande är att Foreign Affairs har ägnat två senare nummer åt debatten mellan Huntington 
och hans kritiker (vol 72, nr 4 1993 och vol 76, nr 2 1997). Ett annat tecken på bety delsen av Huntingtons 
texter är att de är bland de mest citerade i den akademiska debatten de senaste tio åren. Dessutom letade sig 
Huntingtons text snabbt ut ifrån den akademiska världen in till dagstidningarnas ledar- och nyhetsartiklar 
både internationellt och i Sverige, vilket har inneburit att Huntingtons teser har fått stor spridning. Det bör 
tilläggas att ”omtalad/debatterad” inte nödvändigtvis är ett tecken på att hans tes är korrekt. Få – om någon 
– har helhjärtat hållit med Huntington. Det bör kanske tilläggas att Huntington inte är någon enstöring 
med extrema åsikter utan en mycket välrenom merad forskare kanske mest känd, och mycket uppskattad, 
för sin forskning inom dels demo kratiseringsprocesser, dels amerikansk utrikes- och försvarspolitik. 

ABSTRACT In this article I evaluate the extent to which the terrorist attacks on 
September 11 and the ensuing war on terror can be interpreted as evidence of a clash 
of civilisations. Although fifteen years have passed since Harvard professor Samuel 
Huntington first published his controversial thesis, the debate surrounding it has 
re-emerged after the dramatic events in New York and Washington. In the article I 
analyse the merits of understanding the war on terror from Huntington’s perspective. 
This discussion includes a review of alternative explanations of September 11 and the 
war on terror. In the article I argue that the clash of civilisations thesis cannot explain 
the overall post-September 11 patterns of world politics and that the war on terror 
therefore cannot easily be understood as evidence of a clash of civilisations. In the 
conclusion I discuss some of the reasons why Huntington’s thesis has gained ground 
in the debate, despite its shortcomings. 

Få artiklar inom internationell politik 
blev under 1990-talet så omdiskute-

rade som Harvardprofessorn Samuel Hun-
tingtons ”The Clash of Civilizations?” som 

publicera des i den amerikanska tidskriften 
Foreign Affairs 1993.2 Artikeln har t o m 
beskrivits som en ”X-artikel” för ameri-
kansk utrikespolitik efter det kalla kriget 
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och därmed upphöjts till närapå klassisk 
status.3 Även om Huntington själv har 
varit verksam som rådgivare i Pentagon 
vid ett flertal tillfällen, bl a under 1994,4 
så tycks hans idéer inte ha haft något större 
genomslag i USA:s utrikespolitik. I civi-
lisatoriska termer har ju USA sedan 1994 
t ex varit promuslimskt i såväl Bosnien 
som Kosovo och proortodoxt i Tjetjenien, 
medan mot islamska stater i Irak och 
Afghanistan samt mot ortodoxa stater i 
Serbien. Något civilisatoriskt mönster i 
amerikansk utrikespolitik går följaktligen 
inte att skönja.5 Huntingtons tes gick i kort-
het ut på att civilisationer, eller kulturer, 
hade ersatt ideologier som skiljelinje inom 
den internationella politiken efter det kalla 
kriget. Han förutspådde därför en ökad 
grad av konflikt mellan, snarare än inom, 
kulturer, närmare bestämt längs de fault 
lines som skiljer kulturerna åt. Huntington 
blev snabbt kritiserad för hans, minst sagt, 
vida förståelse av begreppet ”kultur”, för 
hans mono kausalitet och för hans, i slutän-

den, kulturkonservativa argument. Kort 
sagt: lite eller ingenting i Huntingtons tes 
lämnades utan att få skarp kritik. 

Även om mer än tio år har passerat se-
dan Huntingtons tes om civilisationernas 
kamp först publicerades så aktualiserades 
resonemanget på nytt efter terrorattack-
erna i Washington och New York den 
11 september 2001. Militärhistorikern 
John Keegan menar t ex att Huntingtons 
belackare under 1990-talet har tvingats ta 
tesen på allvar efter 11 september.6 Både i 
dags- och veckopressen har det blivit bruk-
ligt att referera till civilisationernas kamp i 
samband med kriget mot terrorismen. Gun-
nar Fredriks sons krönikor i Aftonbladet 
är symptomatiska, där han t ex menar att 
Huntingtons tes kan komma att bli förverk-
ligad p g a USA:s politik i Mellanöstern.7 
Detta resonemang har aktualiserats än mer 
i och med USA:s och Storbritanniens anfall 
mot Irak i mars 2003, de våldsamma pro-
testerna i efterdyningarna av publiceringen 
av karikatyrer av Mohammed samt efter 

3  ”X” var pseudonymen under vilken George Kennan skrev artikeln ”The Sources of Soviet Conduct”, 
Foreign Affairs, vol 25, nr 4 1947, där grunderna för USA:s uppdämningspolitik gentemot Sovjetunionen 
under det kalla kriget lades fast. 

4  Kung, Hans: “Inter-Cultural Dialogue Versus Confrontation” i Schmiegelow, Henrik, m fl (red.): Preventing 
the Clash of Civilizations: A Peace Strategy for the Twenty-First Century, St Martin’s Press, New York 
1999. 

5  Det är dock nödvändigt att vara försiktig i analysen av hur mycket Huntingtons idéer har påverkat ame-
rikansk utrikespolitik eftersom idéer/forskning kan påverka praktisk politik på flera olika sätt – som t ex 
vägvisare och, inte minst, indirekt genom de olika beslutsfattarnas utbildning. För vidare diskussion, se 
George, Alexander L: Bridging the Gap: Theory and Practice in Foreign Policy, United States Institute of 
Peace Press, Washington DC 1993 samt bidragen i Keohane, Robert O; Goldstein, Judith (red.): Ideas and 
Foreign Policy: Beliefs, Institutions, and Political Change, Cornell University Press, Ithaca, NY 1993. 

6  Keegan, John: ”In this war of civilisations, the West will prevail”, Daily Telegraph, 7 oktober 2001. 
7  Se t ex Fredriksson, Gunnar: ”Nya världskriget – Väst mot resten”, Aftonbladet, 2002-07-19. 
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terrordåden i Madrid, London, Istanbul 
och på Bali. Även i den vetenskapliga 
debatten hörs Huntingtons stämma igen.8 
Måhända föga överraskande så anför Hun-
tington själv terrorattackerna som bevis 
för att han hade rätt.9 Men var verkligen 
terrorattackerna den 11 september 2001 
ett bevis för en civilisationernas kamp? 
Har Huntington rätt? Kan vi förvänta oss 
ökade motsättningar mellan kulturer? Eller 
finns det andra ansatser som kan förklara 
terrorattacken och det efterföljande kriget 
i Afghanistan på ett bättre sätt? 

Denna artikel syftar till att undersöka 
huruvida terrorattackerna den 11 septem-
ber 2001 mot Pentagon och World Trade 
Center och det efterföljande ”kriget mot 
terrorism” kan anföras som bevis för en 
civilisationernas kamp. Artikeln syftar 
alltså inte till att pröva Huntingtons tes 
generellt och inte heller att förklara ter-
rorattackerna som sådana. Detta har redan 
debatterats flitigt. Det är snarare länken 
dem emellan som står i centrum i denna 
analys. Det kan poängteras att snarare än 
att anföra nya em piriska data är ambitionen 
här begränsad till att kartlägga den existe-
rande forskningen. Det bör också noteras 
att ”kriget” mot terrorism fortfarande 
pågår. I sig är detta inte märkligt efter som 
terrorism snarare är en taktik än en politisk 

motståndare och det är optimistiskt att tro 
att det är möjligt att bekämpa och besegra 
en taktik,10 men det gör att denna analys 
bör läsas som en lägesbeskrivning. 

För en analys av detta slag blir det cen-
tralt att definiera ”bevis” och att förhålla sig 
till frågan om när en teori kan anses vara 
falsifierad. Sedan Huntington publicerade 
sin tes om civilisationernas kamp har den 
kontinuerligt väckt debatt och utsatts för 
omfattande kritik. Kan vi därmed betrakta 
Huntingtons tes som falsifierad redan? 
Karl Popper, som vanligen förknippas med 
falsifikation (istället för verifiering) som 
instrument i teoribyggande, menade t ex 
att en oförenlig observation räcker för att 
förkasta en teori. Huntingtons eget försvar 
om att civilisationernas kamp borde förstås 
som ett paradigm snarare än en teori gör 
emellertid att Poppers resonemang kanske 
är orättvist. I strikt popperiansk anda måste 
vi dessutom erkänna möjligheten att våra 
observationer, våra metodologiska instru-
ment, kan vara för outvecklade. Följaktli-
gen är också falsifikatio ner provisoriska 
sanningar. Oavsett om vi tolkar tesen om 
civilisationernas kamp som en teori eller 
som ett paradigm måste centrala mönster 
av staters agerande i anslutning till kriget 
mot terrorism låta sig förklaras av Hunting-
tons tes. En oförenlig observation kanske 

8  Huntington omnämns t ex i bidragen i Booth, Ken; Dunne, Tim (red): Worlds in Collision: Terror and 
the Future of Global Order, Palgrave, New York 2002 och Jervas, Gunnas, m fl: Terrorismens tid, SNS, 
Stockholm 2003. 

9  Huntington, Samuel P: ”The Age of Muslim Wars”, Newsweek, januari 2002, s 6–13. 
10  Freedman, Lawrence: ”The Third World War?”, Survival, vol 43, nr 4 2001, s 63. 
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inte räcker till för att motbevisa tesen, men 
om vi inte kan förstå det övergripande ske-
det med hjälp av civilisationerna kan kriget 
mot terrorism svårligen betraktas som ett 
bevis för civilisationernas kamp. 

Artikeln inleds med en översikt av den 
initiala debatten kring Huntingtons tes. 
Därefter diskuterar jag om vi bör förstå 
terrorattackerna i Washington och New 
York den 11 september 2001 samt det 
efterföljande kriget mot terrorismen som 
ett bevis för en pågående kamp mellan 
civilisationer. 

Civilisationernas kamp och dess 
kritiker
För att kunna avgöra huruvida terrorat-
tackerna den 11 september 2001 är ett bevis 
för en pågående civilisationernas kamp i 
Huntingtons tolkning så måste vi först för-
stå Huntingtons argument till fullo. Därför 
kommer följande avsnitt diskutera dels 
tesen om civilisationernas kamp och dels 
den kritik som riktats mot Huntington. 

Tesen om civilisationernas kamp 
Civilisationernas – eller kulturkretsarnas 
– kamp, menar Huntington, ersatte efter 
det kalla kriget ideologi som konfliktlinje 
i den internationella politiken: ”culture and 
cultural identities, which at the broadest 
level are civilizational identities, are sha-
ping patterns of cohesion, disintegration, 
and conflict in the post-Cold War world”.11 
Han anser visserligen att staterna även i 

fortsättningen kommer att vara de princi-
piellt viktigaste aktörerna i världspolitiken, 
men snarare än att staterna fattar sina be-
slut utifrån ekonomiska, ideologiska eller 
maktpolitiska hänsynstaganden, kommer 
de kulturella faktorerna spela den avgö-
rande rollen. Han argumenterar således 
inte – som det ibland påstås – för att staten 
kommer ersättas av kulturkretsar, utan hans 
argument är att kulturen kommer att avgöra 
statens politik:  

It is my hypothesis that the fundamental 
source of conflict in this new world will 
not be primarily ideological or primarily 
economic. The great divisions among 
humankind and the dominating source of 
conflict will be cultural. Nation states will 
remain the most powerful actors in world 
affairs, but the principal conflicts of global 
politics will occur between nations and 
groups of different civilizations. The clash 
of civilizations will dominate global poli-
tics. The fault lines between civiliza tions 
will be the battle lines of the future.12 

Alltså på liknande sätt som vi kunde använ-
da den ideologiska skiljelinjen mellan öst 
och väst för att förstå världspolitiken under 
det kalla kriget så hävdar Huntington att vi 
kan använda civilisatorisk tillhörighet för 
att förklara mönster av konflikt och samar-
bete efter det kalla kriget. Enligt Hunting-
ton så består civilisationerna av kulturer 
”writ large”. De utgör den högsta och, 
efter det kalla kriget, mest betydelsefulla 

11  Huntington: The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, s 20. 
12  Huntington: ”The Clash of Civilizations?”, s 22. 



22

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT      

3-2008 3-20083-2008

formen av politisk och social gemenskap; 
den högst prioriterade politiskt relevanta 
identifierin gen. Även om en by i Norrbot-
ten kanske har en annorlunda kultur än 
en by i Skåne så har de gemensamt den 
svenska kulturen, vilket skiljer dem ifrån 
exempelvis irländska byar. Irländska byar 
och norrbottniska byar – menar Huntington 
– har däremot den västerländska kulturen 
gemensamt, vilket skiljer dem från byar i 
exempelvis Jordan ien. Huntington identi-
fierar nio olika civilisationer: den väster-
ländska (innefattande USA, Australien och 
samtliga EU-länder – efter den planerade 
utvidgningen 2005), den latinamerikanska 
(innefattande Syd- och Mellanamerika 
samt Karibien och Mexiko), den afrikanska 
(innefattande Afrika söder om Sahara), den 
islamska (innefattande norra Afrika, Mel-
lanöstern, Centralasien och Indonesien), 
den sinoiska (innefattande större delen 
av Kina, Vietnam och delar av Malaysia), 
den hinduiska (omfattande större delen av 
Indien), den ortodoxa (innefattande större 
delen av Ryssland, Östeuro pa och Balkan), 
den buddhistiska (innefattande Sri Lanka, 
Tibet samt mindre delar av Indien) och 
den japanska. Detta antal är något större 
än i den ursprungliga artikeln, där endast 
sju (eller möjligen åtta – inräknat den afri-
kanska) civilisationer nämns.13 

Utifrån det civilisatoriska perspektivet 

förutspår Huntington att konflikter kom-
mer att uppstå i allt högre utsträckning 
mellan dessa kulturkretsar snarare än 
mellan furstar, kungar, nationer, stater och 
ideologier som hitintills i historien. Civili-
sationernas kamp kommer i huvudsak att 
utkämpas i gränslinjerna mellan kulturer na 
snarare än inom kulturerna. Huntington 
menar att dagens civilisationer – likt teuto-
niska plattor – alltid rör sig lite i takt med 
uppåt- eller nedåtgående trender i relativ 
makt. Dessa ständiga nötande rörelser 
mellan civilisationerna leder till konflikter 
precis som att jordplattornas nötande mot 
varandra leder till jordbävningar. 

Huntington hävdar att den bakomlig-
gande orsaken till varför det blir konflikt 
mellan civilisationerna är att kulturell 
tillhörighet inte är förhandlingsbar. Detta 
är den avgörande skillnaden mot exem-
pelvis ideologiska ståndpunkter. Det är 
relativt lätt att förhandla om exempelvis 
ekonomiska frågor men identitet är icke-
förhandlingsbart. Därav kommer konflik-
terna att gälla ”vem man är” snarare än 
”vad man vill ha”.14 Det är också så att 
västerlandets impulser med liberalism och 
respekt för mänskliga rättig heter blir i allt 
högre utsträckning bortglömda i resten 
av världen i takt med att allt färre och 
färre statsmän och statstjänstemän i övriga 
världen är utbildade i väst. Med den ökade 

13  Jämför diskussionen i Huntington: “The Clash of Civilizations?”, s 25 och 29-35 med hans resonemang 
i Huntington: The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, s 40-48. För ett försök att 
klassificera samtliga civilisationer i detalj – vilket inte Huntington gör – se Russett, Bruce m fl: ”Clash of 
Civilizations, or Realism and Liberalism Déja Vu? Some Evidence”, Journal of Peace Research, vol 37, 
nr 5 2000, s 583-608. 

14  Huntington: The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, s 21. 
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globaliseringen och internationaliseringen 
kommer kontaktytorna att öka mellan civi-
lisationerna. Snarare än att kontrahenterna 
har en positiv effekt på världsfreden – som 
många inom den s k liberala traditionen i 
internationell politisk teori anser – häv-
dar Huntington emellertid att de möjliga 
konfliktytorna ökar, vilket har en negativ 
effekt på världsfreden. Han menar också 
att i takt med de ökade kontak terna så ökar 
och konsolideras den kulturella medve-
tenheten hos de olika kulturerna. Denna 
situation sammanfaller olyckligtvis med en 
ökad grad socioekonomisk moder nisering 
i hela världen, vilken har medfört att olika 
kulturer hotas med upplösning. Och när 
kulturer är i upplösning så försvarar de 
sig bittert. I takt med globaliserings- och 
internationaliseringsprocesserna föreslår 
Huntington att nationalstaten får mindre 
betydelse som identifikationsgrund. Det 
som ”är kvar” att identifiera sig med för 
de rotlösa individerna är framförallt reli-
gionen. Och religionen är det gamla kittet 
som binder ihop kulturerna.15 

En utveckling som går att skönja i 
Huntingtons texter är att tesen om civilisa-
tionernas kamp har gått från att vara ett 
generellt mönster över sub-tesen ”the West 
against the rest” till att mer och mer bli fo-
kuserad på vad Huntington anser det stora 
problemet är för västvärlden: islam. 

Contemporary global politics is in the age 
of Muslim wars. Muslims fight each other 
and fight non-Muslims far more often than 
do peoples of other civilizations. Muslim 
wars have replaced the cold war as the 
principal form of international con flict. 
These wars include wars of terrorism, 
guerrilla wars, civil wars and interstate 
conflicts. These instances of Muslim vio-
lence could congeal into one major clash 
of civilizations between Islam and the 
West or between Islam and the Rest.16

Islam har “blodiga gränser”, som Hun-
tington uttrycker det. Vad han åsyftar är 
emel lertid inte bara konflikter i modern 
tid utan Huntington anför 1400 år av mer 
eller mindre öppna fientligheter mellan 
den muslimska civilisationen och andra 
civilisa tioner. Konflikten är inte mellan 
västvärlden och islamsk fundamentalism 
– utan konflikten kan härledas till civili-
sationernas natur. Framförallt krockar den 
västliga idén om åtskillnad av religiös och 
världslig makt med den islamska synen 
att dessa är oåtskiljbara. Det här, menar 
Huntington, innebär att islam är oförenligt 
med demokrati som ju innebär folkstyre 
(och förutsätter att folket kan bestämma 
över sig själva sna rare än att Gud skall be-
stämma).17 Islam och väst kommer också 
att komma i konflikt med varandra oftare 
eftersom båda dessa civilisationer har uni-

15  Huntington: “The Clash of Civilizations?”, s 25-29. Föreställningen att rotlöshet genererar krav på (eller 
skapande av) nya identiteter är väl etablerad i forskning kring nationalism. Se Ernest Gellner, Nations and 
Nationalism, Blackwells, Oxford, 1983. 

16  Huntington: ”The Age of Muslim Wars”, s 6. 
17  Huntington: The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, s 209-218, 254-259. 
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versella och missionerande ambitioner. 
Efter terrorattackerna i september 2001 

har Huntington delvis reviderat sin syn. 
Nu menar han att konflikten inte går att 
härleda direkt till civilisatorisk skillnad. De 
omedelbara orsakerna till dagens konflikt 
mellan islam och väst (eller andra civilisa-
tioner) har istället att göra med att de 
senaste årtiondena har bevittnat en pånytt-
född islamsk medvetenhet samtidigt som 
avogheten mot västvärlden och dess kultur 
tilltagit. Dessa politiska strömningar har 
sammanfallit med ökande befolkning, vil-
ket har medfört växande grupper om män 
i åldern 16–30 år som i stor utsträckning 
är arbetslösa, outbildade och ekonomiskt 
och socialt marginaliserade, vilket i sin tur 
är en utmärkt grogrund för extremism och 
terrorism.18 Den inbyggda spänningen i 
orsakssambanden – mellan kultur och po-
litik – har som vi kommer att se resulterat 
i kritik mot Hunting tons teser. 

Myten om civilisationernas kamp?
Kritikerna emot Huntington och hans 
resonemang är så många och kritiken så 
kraftig att vi snarare än att tala om tesen 
om civilisationernas kamp kanske borde 
tala om myten om civilisationernas kamp. 
Nedan kommer jag kortfattat att behandla 
ett urval av kritiken som riktats mot Hun-
tington. 

Det är möjligt att kritisera Huntingtons 
kulturbegrepp. Precis som omfattande kri-
tik har riktas mot realismen – den domine-
rande tankeskolan inom internationell poli-
tik – med vilken tesen om civilisationernas 
kamp har mycket gemensamt, så kan Hun-
tingtons förståelse för kulturkretsarna som 
enhetliga aktörer kritiseras.19 Proble met för 
Huntington är att de civilisationer som han 
målar upp som enhetliga i själva verket är 
långt ifrån enhetliga företeelser. Det finns 
anledning att exemplifiera kritiken med 
exemplet islam som civilisation, eftersom 
Huntington menar att islam är det stora 
hotet mot väst. Islam är emellertid långt 
ifrån en enhetlig företeelse. Ett flertal kriti-
ker som James Mellon har t ex påpekat att 
islamsk fundamentalism är långt ifrån det 
enda politiska alternati vet i den muslimska 
världen (många kritiker till den nuvarande 
ordningen i traditio nella islamska stater 
som t ex Saudiarabien är mer att betrakta 
som muslimska liberaler än fundamenta-
lister). Islam som sådant är heller ingen en-
hetlig religion (utan splittrad mellan Sunni, 
Shia och Sufi) och att anta att Indonesien 
har samma kultur som Pakistan, Iran, 
arabstaterna, Turkiet, Nigeria och vissa av 
de forna Sovjetrepublikerna är helt enkelt 
missvisande inte minst p g a deras olika 
språk, tradi tion och historia.20 Hunting ton 
erkänner visserligen att den ”islamska ci-

18  Huntington: ”The Age of Muslim Wars”, s 6-13.
19  Realismen är visserligen långt ifrån en homogen teori men gemensamt är ändå antagandet att staten är en 

enhetlig aktör på den internationella arenan. 
20  Mellon, James G: “Islam and International Politics: Examining Huntington’s ‘Civilizational Clash’ Thesis”, 

Totalitarian Movements and Political Religions, vol 2, nr 1 2001, s 73-83. 



25

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

3-20083-2008

vilisationen” är splittrad då den saknar en 
”kärnstat” som kan uppehålla ”ordningen” 
men hans resonemang utgår ändå ifrån att 
civilisationerna agerar uniformt. 

På liknande sätt kan vi kritisera Hun-
tingtons uppfattning om västvärlden som 
enhetlig aktör. Inte minst märkte vi under 
Irakkrigets upptakt att västvärlden inte 
agerar uniformt. Att hävda att mångfalden 
i USA och Västeuropa har en gemensam 
värderingsgrund och kulturell tillhörighet 
tycks också magstarkt. Vi behöver t ex 
bara tänka på de olika politiska alternativ 
och alternativa livsstilar som torgförs i 
västvärl den. En annan märklig civilisato-
risk skillnad som Huntington gör är mellan 
västerlan det och Latinamerika. Båda dessa 
områden är huvudsakligen kristna (i någon 
av de västerländska tolkningarna), de har 
rättsliga och politiska system som vuxit 
fram ur romersk rätt och de europeiska 
upplysningsfilosofernas politiska ideolo-
gier. Varför separerar Huntington dessa 
åt medan muslimska stater – med mindre 
gemensamt – hålls samman? 

Betydelsen av denna kritik mot Hun-
tingtons kulturbegrepp är att de byggstenar 
som Huntington observerar och utmålar 
som skiljelinjer i den internationella po-
litiken helt enkelt inte finns. Tesen om 
civilisationernas kamp överdriver den 

interna sam manhållningen i de påstådda 
civilisationerna. Huntingtons analys av ci-
vilisationernas historia har också kritiserats 
för att vara selektiv. Ken Booth menar att 
Huntington underlåter att behandla Islams 
långa tradition av vetenskap, handel och 
tolerans i sin analys av Islams ”blodiga 
gränser”.21 Det ökade genomslaget för fun-
damentalism kan dessutom, enligt Fouad 
Ajami, tolkas som att islam som politisk 
kraft har försvagats snarare än förstärkts. 
Det är alltså inte ett återtagande eller styr-
kedemonstration utan snarare ett tecken på 
ökad frustration och maktlöshet.22 Denna 
tolkning förstärks också om vi beaktar att 
det Islamska brödraskapets chefsideolog 
under andra hälften av 1900–talet, Sayyid 
Qutb, och flertalet av förövarna av atten-
taten den 11 september, bl a Mohammad 
Atta, verkade i västvärlden innan de anslöt 
sig till islamistiska organisationer. Detta 
går alltså att tolka som om det inte var 
lockropen från islamsk fundamentalism 
utan en misslyckad europeisk immigra-
tionspolitik som drev dessa till islamsk 
fundamentalism som ideologi – och ter-
rorism som handling.23 

Antalet kulturer är också bara en av de 
många självmotsägelser som förekommer 
i Huntingtons texter om civilisationernas 
kamp. Huntington menar att individer 

21  Booth, Ken: “Huntington’s Homespun Grandeur”, The Political Quarterly, 1997, s 425-428. 
22  Ajami, Fouad: “The Summoning”, Foreign Affairs, vol 72, nr 4 1993, s 3. 
23  Ambassadör Ingmar Karlsson drev samma tes i sitt anförande till Pax Nordica konferensen vid Umeå 

universitet 2002. För hans anförande, se <http://www.abisf.com/pdf/Finnsdetettgront islamskthot.pdf>. 
Om islamsk radikalisering i västvärlden se också Taarnby, Mikael: ”The Recruitment of Islamist Terrorists 
in Europe”, i Ranstorp, Magnus (red): Mapping Terrorist Research, Routledge, London 2006. 

24  Huntington: “The Clash of Civilizations?”, s 24. 
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kan omdefiniera sin identitet, och som 
ett resultat därav kan civilisationernas 
sammansätt ning och gränser förändras.24 
Men hur förenar han detta argument med 
sin huvud sakligen kulturkonservativa pri-
mordiala hållning, i vilken identitet inte är 
förhand lingsbar utan given sedan födseln? 
Den andra större inbyggda motsägelse som 
finns i Huntingtons texter är hans försvar 
mot empiriska tester av hans tes. Han av-
färdar kritiken eftersom ”det alltid kommer 
att finnas anomalier” mot ett paradigm. 
Civilisa tionernas kamp är alltså enligt 
Huntington, inte en teori som går att testa 
utan ett förhållningssätt av mer grundläg-
gande natur. Samtidigt så ägnar han tid i 
sina texter åt att härleda och testa hypoteser 
samt avfärda andra teorier, vilka enligt 
Huntington inte mäktar med att förklara 
hypoteserna på ett bättre sätt än vad tesen 
om civilisa tionernas kamp kan.25 

Ytterligare kritik som har riktats mot 
Huntington är att demokrati inte är det som 
skiljer ”the West from the rest”. Norris och 
Inglehart har studerat attityder gentemot 
demokrati baserat på den s k world sur-
vey mellan 1995 och 2001. Deras resultat 

demonstrerar att attityderna till mänskliga 
fri- och rättigheter samt demokrati (i väst-
världens mening) inte skiljer sig mellan 
stater i väst och islamska stater.26 Förhål-
landet att USA:s stöd av icke-demokratiska 
regimer i Mellan östern och tredje världen 
(inte minst under det kalla kriget) är en 
av anledningarna till att USA är mindre 
omtyckt i vissa regioner indikerar också att 
demokrati eftersträvas av befolkningarna 
även i den muslimska världen. Detta är vik-
tigt eftersom det undergräver Huntingtons 
påstående om att islam och väst har fun-
damentalt olika politiska värderingar, som 
underbyggs av kulturell tillhörighet. Errol 
Henderson och Richard Tucker tillhör dem 
som testat Huntingtons tes empiriskt. Efter 
att ha undersökt samt liga mellanstatliga 
krig mellan 1812 och 1992 så finner de 
inte stöd för Huntingtons tes. De s k fault 
lines är inte den huvudsakliga platsen för 
konflikter, och krig tycks vara lika vanliga 
mellan som inom civilisationer oavsett 
vilken tidsperiod (innan, under eller efter 
kalla kriget) som undersöks.27 Vad dessa 
undersökningar pekar på är inga enstaka 
anomalier – utan det tycks alltså heller inte 

25  Huntington: The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, s 13-14 och 34-39. 
26  Norris, Pippa; Inglehart, Ronald: “Islamic Culture and Democracy: Testing the ‘Clash of Civilizations’ 

Thesis”, Comparative Sociology, vol 1, nr 3 2002, s 235-263. 
27  Ett antal artiklar som behandlar olika dataset finner inte stöd för Huntingtons tes. Se t ex Henderson, Errol 

A; Tucker, Richard: ”Clear and Present Strangers: The Clash of Civilizations and International Conflict”, 
International Studies Quarterly, vol 45, nr 2 2001, s 317-338; Russett, Bruce m fl: ”Clash of Civilizations, 
or Realism and Liberalism Déja Vu? Some Evidence”, s 583-608; Chiozza, Giacomo: “Is There a Clash 
of Civilizations? Evidence from Patterns of International Conflict Involvement, 1946-97”, Journal of 
Peace Research, vol 39, nr 6 2000, s 711-735; Errol A. Henderson, “Not letting Evidence get in the way 
of Assumptions”, International Politics, vol 42 nr 2 2005, s 458–469 och Jonathan Fox, “Paradigm Lost: 
Huntington’s Unfulfilled Clash of Civilizations Prediction into the 21st Century”, International Politics, 
vol 42, nr 2 2005, s 428-457. 
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finnas någon civilisationernas kamp. 
Huntingtons föreställning om kulturer-

nas förklaringskraft har fått kraftig kritik. 
Framförallt har tesens monokausalitet 
kritiserats. Enkelt uttryckt: enbart kul-
turell skill nad kan inte förklara konflikt 
eftersom vi då skulle kunna förvänta oss 
konflikt mer eller mindre överallt och 
konstant. Eftersom konflikter fortfarande 
är relativt ovanliga så kan helt enkelt inte 
Huntingtons tes förklara varför konflikt 
uppstår i vissa fall men inte i andra.28 Det 
kanske är så, trots allt, att olikhet i sig inte 
är tillräckligt för att kon flikt ska uppstå. 
Genom att betona kultur, historia och reli-
gion i sin förklaring missar ju Huntington 
nuvarande strategiska och politiska hänsyn 
som stater tar kon tinuerligt. Det har också 
påpekats att det finns en inbyggd spänning 
i Huntingtons resonemang såtillvida att 
han själv har börjat överge den kulturella 
förklaringen och mer förlitar sig på ett 
politiska förklaringar i sina senare texter. 
Detta kan naturligtvis tolkas som att Hun-
tington medger att kritiken mot kultur som 
förklaring var rätt. 

Francis Fukuyama, som själv skrev en 
av 1990–talets mest omtalade artiklar, 
kri tiserar Huntingtons kulturrelativism. 
Fukuyama argumenterar att västvärldens 

vurm för mänskliga rättigheter inte är ett 
försök till ideologisk imperialism.29 Det är 
inte så, menar Fukuyama, att individerna 
i övriga världen inte vill ha demokrati, 
politiska fri- och rättigheter och mark-
nadsekonomi utan problemet är att vissa 
regimer inte tillåter detta. Detta resone-
mang får dessutom empiriskt stöd i Norris 
och Ingleharts tidigare omnämnda studie. 
Att argumentera för att invånarna i t ex 
Irak inte vill ha demokrati, utan att beakta 
de repressalier de kunde förvänta sig av 
Saddam Husseins tidigare järnhårda styre 
om de uttryckte denna önskan, är att göra 
analysen väldigt lätt för sig. Istället menar 
Fukuyama att det är islamsk fundamenta-
lism – bara en av flera politisk-religiösa 
riktningar i den muslimska världen – som 
är i konflikt med västvärlden och dess 
värderingar.30 

Ytterligare en kritik som riktats har 
att göra med Huntingtons policyförslag. 
Framförallt har hans rekommendationer 
betraktats som varianter på ett mycket gam-
malt tema om att skapa fiender – om man 
inte har några. På det här sättet liknar tesen 
om civilisationernas kamp en självuppfyl-
lande profetia. Det är endast om statsmän 
efterlever Huntingtons råd och betraktar 
världen genom Huntingtons glasögon som 

28  Laitin och Fearon använder liknande kritik emot primordialismen generellt. Se Laitin, David D; Fearon, 
James D: ”Explaining Interethnic Cooperation”, American Political Science Review, vol 90, nr 4 1996, s 
715-735. 

29  Fukuyama, Francis: The End of History and the Last Man, Penguin, London, 1992. Se också Igna tieff, 
Michael: “The Attack on Human Rights”, Foreign Affairs, vol. 80, nr 6 2001, s 102-116. 

30  Fukuyama, Francis: “History and September 11”, i Booth, Ken; Dunne, Tim (red): Worlds in Collision: 
Terror and the Future of Global Order, Palgrave, New York 2002, s 27-36. 
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tesen kommer att ha förklaringskraft. Kort 
och gott: om man baserar sin utrikespolitik 
på tesen om civilisationernas kamp, så kan 
Huntingtons mörka framtidsvision komma 
att förverkligas. Problemet är naturligtvis 
att samhällsvetenskapliga teorier inte bara 
försöker förklara realiteter – de påverkar 
också samma realitet genom att t ex ut-
måla alternativ. Vi behöver egentligen inte 
sträcka oss mer än till marxismen för att 
inse problematiken. En sådan utveckling 
vore med stor sannolikhet mer farlig för 
världs freden än att låta mer etablerade 
teorier utgöra basen för utrikespolitiska 
ställnings taganden och vägval. 

11 september: Ett bevis för 
civilisationernas kamp?
De exempel som Huntington har fört 
fram som bevis för att hans tes är kor-
rekt inkluderar Gulfkriget 1991 (där en 
USA-ledd koalition drabbade samman 
med Saddam Husseins Irak) och de jugo-
slaviska uppbrottskrigen under 1990-talet 
(där, i civilisato riska termer, de muslimska, 
ortodoxa och västliga kulturerna drabbade 
samman). Dessa exempel är emellertid inte 
helt oproblematiska att anföra som bevis 
för kultur kretsarnas kamp. Gulfkriget bör-
jade ju som en intern fråga för ”den islam-
ska civilisa tionen” när Irak angrep Kuwait. 

Det var först när delar av västvärlden till-
grep militära medel på Kuwaits sida (till-
sammans med en rad islamska stater, bl a 
Saudiarabien, Syrien, Egypten och Turkiet) 
med FN:s stöd som väst blev inblandat i 
konflikten. Konflikterna på Balkan, där-
utöver, är också problematiska eftersom 
västvärlden ställde sig på muslimernas sida 
både i Bosnien och i Kosovo. Till och med 
serbernas tilltänkta civilisatoriska fränder i 
Ryssland erbjöd dem inte mycket stöd, och 
de ingrep till slut militärt mot serberna i 
Kosovo. Kroatien, som om man följer logi-
ken i civilisationernas kamp, borde ha varit 
västs allierade fick inget odelat stöd från 
väst. Varken Gulfkriget eller konflikterna i 
det tidigare Jugoslavien följde alltså några 
entydiga civilisatoriska mönster. Frågan nu 
är alltså om terrorattack erna mot USA den 
11 september 2001 – den fjärde generatio-
nens terrorism – kan an föras som bevis för 
att Huntington har rätt?31 

Civilisationernas kamp och 11 september 
Om 11 september ska kunna anföras som 
bevis för civilisationernas kamp måste kon-
flikten följa civilisatoriska mönster. Detta 
noterar Huntington som hävdar att ”Reac-
tions to September 11 and the American 
response were strictly along civilizational 
lines”.32 Visserligen fick USA starkt stöd 

31  Rapoport, David C: ”The Fourth Wave: September 11 in the History of Terrorism”, Current History, vol 
100, nr 650 2001, s 419-425. Rapoport menar att terrorismens första generation uppstod 1880–1920 och 
sökte politiska reformer från auktoritära politiska system. Den andra generationens terrorism uppstod 
1920–1960 och bestod av organisationer som sökte nationellt självbestämmande. Den tredje generationens 
terrorister uppstod under 1960 och 1970–talen och bestod av vänsterrevolutionära grupper i västvärlden. 
Sedan början av 1980–talet har den fjärde generationens terrorism – som har religiösa motiv – uppkommit 
på olika håll i världen delvis oberoende av varandra. 
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av staterna i väst men detta påstående 
lämnar en hel del i övrigt att önska och 
indikerar Huntingtons selektiva läsande 
av händelserna efter den 11 september. 
Både Indien (med en femtedel av jordens 
muslimer) och Pakistan tillhörde de sta-
ter som först erbjöd USA militär hjälp i 
landets ”globala kamp mot terrorism”. I 
alliansen mot terrorism ingick dessutom 
fler islamska stater än Pakistan. Mest värt 
att notera är kanske att det arketypiska 
exemplet på en Islamsk stat, Iran, stödde 
den amerikanska insatsen i Afghanistan. 
Detta är betydelsefullt eftersom Iran an-
nars knappast är känt för sin vänlighet mot 
USA. Även andra muslimska stater som 
Egypten, Turkiet, Saudiarabien, Jordanien, 
Marocko, Malaysia och Indonesien ingick 
i alliansen mot talibanerna och al-Qaidas 
terrorism. I en intervju publicerad 2003 
är visserligen Huntington mer nyanserad 
och menar att den islamska civilisationen 
är ”delad” beträffande stödet för Usama 
bin Laden.33 Eftersom flera islamska stater 
stöd de USA under Afghanistan kriget och 
flera väststater har varit kritiska (under 
framför allt den irakiska delen i det som 
USA:s administration fortfarande benäm-
ner kriget mot terrorism) följer svårligen 
den reaktionerna på 11 september civilisa-
toriska mönster. 

Vid en av de första presskonferenserna 
efter terrordåden använde sig president 
George W Bush av en retorik som med 

enkelhet kan tolkas i ett civilisatoriskt 
mönster, när han talade om ett ”korståg” 
mot terrorism. Detta kan naturligtvis tol-
kas som att Huntington har rätt, även om 
den amerikanska administra tionen snabbt 
tonade ner detta språkbruk. Kritiken mot 
USA:s politik har däremot inte följt civi-
lisatoriska mönster. Visserligen kritiseras 
USA i muslimska länder, men Bush admi-
nistrationens utrikespolitik kritiseras också 
i Västeuropa. Något som inte minst varit 
tydligt i Irakkrigets upptakt, där framförallt 
Frankrike och Tyskland av olika anled-
ningar har varit starkt kritiska. 

Om nu det är osäkert att det övergripande 
mönstret i den internationella politiken 
efter den elfte september följer kulturella 
skiljelinjer så kanske den mer specifika 
politiken i FN följer ett civilisatoriskt 
mönster. Om 11 september och kriget 
mot terrorismen är en civilisato risk kamp 
torde detta framgå i röstningsbeteendet i 
säkerhetsrådet. I de drygt 30 resolutioner 
som antagits av säkerhetsrådet om ter-
rorism sedan den 12 september 2001 så 
har emellertid samtliga stater varit eniga 
i fördömandet av terrordåd. Trots att Al-
geriet, Bangladesh, Indonesien, Pakistan, 
Qatar, Syrien och Tunisien (islamska stater 
i Huntingtonska termer) har varit med i 
säkerhetsrådet under perioden har samtliga 
stater bifallit samtliga resolutioner mot 
terrorism.34 Detta visar att även röstning i 
FN inte följer kulturellt mönster. 

32  Huntington: ”The Age of Muslim Wars”, s 6-13. 
33  Intervju publicerad i New Perspectives Quarterly, vol 20, nr 2 2003. Återfinns på <http://www. digital 

npq.org/global_services/global%20viewpoint/10-22-01.html>, besökt 2003-06-19. 
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Vissa tar avstånd från tesen om civili-
sationernas kamp men menar istället att 
al-Qaida betraktade 11 september som 
en del i en civilisationernas kamp. Ex-
empelvis menar David Kibble att Usama 
Bin-Ladin och al-Qaida såg konflikten 
utifrån ett civili satoriskt perspektiv – inte 
minst eftersom tesen om civilisationernas 
kamp, ironiskt nog, sammanfaller med en 
del fundamentalistiska muslimska analy-
ser av världspoliti ken från 1920-talet.35 
Huntington själv uttrycker till del samma 
sak när han menar att Usama bin Laden 
har ”deklarerat krig mot väst” och att ”de 
otrogna krigar med de trogna”. Detta rim-
mar väl med bin Ladens uttalanden. I hans 
s k Fatwah från 1998 menar han att: 

The ruling to kill the Americans and 
their allies – civilian and military – is an 
indi vidual duty for every Muslim who 
can do it in any country in which it is 
possible to do so, in order to liberate the 
Al-Aqsa mosque [i Jerusalem] and the 
Holy Mosque [i Mecca] from their grip, 
and in order to for their armies to move 
out of all the lands of Islam, defeated and 
unable to threaten any Muslim.36 

Efter att USA inledde operationerna i Af-
ghanistan i oktober 2001 hävdade bin Laden 
i en av de beryktade inspelade intervjuerna 
att: ”The events have divided the whole 
world into two sides. The side of believers 
and the side of the infidels, may God keep 
you away from them. Every Muslim has to 
rush to make his religion victorious”.37 I 
november 2001 hävdade han dessutom att 
”This is a matter of religion and creed; it is 
not what Bush and Blair maintain, that it is 
a war against terrorism”.38

Bin Ladens uttalanden stärker alltså 
analysen att al-Qaida betraktar kriget mot 
terrorism som ett krig mot hela islam. 
Detta kräver att vi ställer oss frågan om 
en sida i en konflikt uppfattar konflikten 
på ett visst sätt, betyder det då att det är 
en sådan konflikt? Med anledning av ter-
rorbombningarna på World Trade Center 
1993, föreslår Huntington att: ”If Muslims 
allege that the West wars on Islam and 
if Westerners allege that Islamic groups 
war on the West, it seems reasonable to 
conclude that something very much like a 
war is underway.”39 

Detta är en tydlig indikation på att Hun-

34  På FN:s hemsida återfinns såväl röstningsbeteende som samtliga säkerhetsrådsresolutioner. Se <www.
un.org/terrorism/sc-res.shtml>. 

35  Kibble, David: “The Attacks of 9/11: Evidence of a Clash of Religions?”, Parameters, 2002, s 34–45. 
36  Citerad i Freedman, Lawrence: ”The Third World War?”, s 82. 
37 Citerad i Nacos, Brigitte L: ”The Terrorist Calculus behind 9-11: A Model for Future Terror ism?”, Studies 

in Conflict and Terrorism, vol 26, nr 1 2003, s 12. 
38 Citerad i Hoffman, Bruce: ”Rethinking Terrorism and Counterterrorism Since 9/11”, Studies in Conflict 

and Terrorism, vol 25, nr 5 2002, s 308.
39  Huntington: The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, s 217. 
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tington använder ett tämligen oortodoxt 
krigsbegrepp och intar en märklig veten-
skapsteoretisk grundsyn. Utsagan  impli-
cerar att krig inte förs i sinnevärlden utan 
det är krig om parterna uppfattar att det är 
krig – oavsett om faktiska krigshandlingar 
har genomförts. Logiken är problematisk i 
så motto att parterna i en konflikt ofta har 
ett intresse av att låta en konflikt framstå 
som något annat än vad den är. Vi kan 
helt enkelt inte låta aktörernas politiserade 
försök till att klassificera konflikter vara 
styrande för saklig analys. Detta gäller 
oavsett om det gäller USA som definierar 
terrorism på ett sådant sätt att man inte 
själv ska kunna anklagas för det, Saddam 
Hussein som formulerade Gulfkriget 1991 
som ett korståg mot Islam, ungdomar i 
västvärlden som plundrar och vandali-
serar under politiska beteckningar eller 
islamsk fundamentalism som uppfattar en 
civilisationernas kamp. Förekomsten av en 
civilisationernas kamp blir helt enkelt inte 
mer sann bara för att parterna tror att man 
är involverad i en sådan. 

Denna kritik bör däremot inte betraktas 
som ett försök att falsifiera tesen om civi-
lisationernas kamp. Snarare är det så att vi 
här kommer närmare en djupare och mer 
omfångsrik problematik; är det en viss typ 
av konflikt bara för att en part uppger att 
detta är syftet med den väpnade kampen? 
Det är minst tre relaterade problem med 
detta synsätt. För det första, som nämnt 

ovan har ofta parterna ett intresse att låta 
en konflikt framstå – och benämna den 
– på ett annat sätt än vad den är. Kanske 
bör vi betrakta hänvisningar till kulturell 
identitet som ett medel i konflikten och inte 
som dess orsak. 

För det andra så är det därmed långt ifrån 
självklart att just syftet med konflikten 
skall tjäna som grund för klassifikation av 
konflikt. Denna slutsats gäller inte bara 
eftersom parterna har ett intresse av att 
manipulera information utan också efter-
som syften med krig kan förändras. Fred 
Halliday, i skarp kontrast, menar att den 
religiösa diskursen bara ett medel för att 
mobilisera stöd för ”saken”. Han betonar 
att varken koranen eller bibeln erbjuder 
något entydigt budskap om begreppsparen 
demokrati-diktatur, sekularism-gudsstat 
eller kapitalism-kommunism. Olika delar 
av texterna går att tolka som stöd för båda 
positioner i de ideologiska begreppsparen. 
Vad texterna betyder bestäms följaktligen 
av läsaren idag. På så vis kan t ex koranen 
användas som stöd i palestiniernas väp-
nade kamp mot Israel samtidigt som andra 
hävdar att koranen före språkar fortsatta 
förhandlingar och fred.40 

För det tredje så hamnar vi i slutändan 
i en vetenskapsteoretisk diskussion kring 
var kunskap kommer ifrån. Det finns natur-
ligtvis fog för – inte bara av praktiska skäl 
– att ta Usama Bin Ladens syn på konflik-
ten på allvar för frågan om 11 september 

40  Halliday, Fred: Two Hours that Shook the World: September 11, 2001: Causes and Consequences, Saqi 
Books, London 2002, s 193-211. 
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kan anföras som bevis för civilisationernas 
kamp. Däremot tycks det vara rimligt att 
om kriget mot terrorism ska anföras som 
bevis behövs det att båda parter faktiskt 
anser sig vara involverad i en dylik kamp. 
Detta har kraftfullt tillbakavisats av både 
USA:s president och Storbritanniens pre-
miärminister Tony Blair.41 Naturligtvis har 
de lika stort intresse av att låta konflikten 
framstå som inte riktad mot islam som 
Usama Bin Laden har intresse av att låta 
konflikten framstå som en civilisatorisk 
kamp. Juryn tycks därmed inte kunna 
enas om mer än att det är problematiskt 
att anföra 11 septem ber och ”kriget mot 
terrorism” som bevis för civilisationernas 
kamp baserat på en av parterna definition 
av konflikten. 

En annan självklar indikator om Hun-
tingtons tes ska vara giltig för terrordåden 
den 11 september och det efterföljande 
”kriget” mot terrorism är att al-Qaida skall 
ha fortsatt med nya operationer. De flesta 
förklaringarna av dåden den 11 september 
förlitar sig på en strategisk-rationell tolk-
ning av terrorism.42 Här förutsätts t ex att 
aktörerna lyckas formulera mål och flera 
handlingsalternativ som kan bidra till att 
förverkliga detta mål. Det rationella insla-

get implicerar att aktören därefter väljer 
det alternativ som mest effektivt uppfyl-
ler målet. Här kommer alltså resonemang 
såsom i vilken utsträckning ett våldsamt 
terrordåd skapar stöd (genom att visa re-
gimens/mot ståndarens brister eller orsakar 
repressalier och därmed skapar stöd) och 
inspirerar potentiella framtida aktivister 
eller om våldet i sig gör att ”massorna” 
sympatiserar med offren.43 Att al-Qaida 
lyckades fånga den politiska dagordningen 
torde inte ha gått någon förbi. En intres-
sant aspekt av dåden den 11 september är 
att möjligheten att genomföra dem även 
fanns under nattetid. Nacos påpekar emel-
lertid att detta inte hade skapat lika tydliga 
bilder av den vacklande giganten. Bilderna 
och nyhets rapporteringen i väst – inte 
minst reportage på temat ”varför” – spred 
dessutom al-Qaidas budskap och politiska 
argument bättre än vad de någonsin hade 
kunnat lyckas med själv. I så motto lycka-
des alltså al-Qaida.44 

Även om terrorism som budskap tycks 
ha lyckats så finns andra problem med 
resonemanget. Den strategisk-rationella 
tolkningen av terrorism är i sig inte ofören-
lig med Huntingtons tes. Men – om korrekt 
– ger den vid handen att det intercivilisa-

41  Se McInnes, Colin: ”A Different Kind of War: September 11 and the United States’ Afghan War”, Review 
of International Studies, vol 29, nr 2 2003, s 165–184. 

42  Se t ex Hoffman: ”Rethinking Terrorism and Counterterrorism Since 9/11”, s 303-316, Nacos: ”The Ter-
rorist Calculus behind 9-11”, s 1-16 och Posen, Barry: ”The Struggle Against Terrorism: Grand Strategy, 
Strategy, and Tactics”, International Security, vol 26, nr 3 2002, s 39-55. 

43  Crenshaw, Martha: “The Logic of Terrorism: Terrorist Behavior as a Product of Strategic Choice”, i Reich, 
Walter (red.): Origins of Terrorism: Psychologies, Ideologies, States of Mind, Cam bridge University Press, 
Cambridge, 1990, s 7-24. 

44  Nacos: ”The Terrorist Calculus behind 9-11”, s 3-7. 
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toriska våldet torde ha fortsatt även efter 
11 september eftersom al-Qaidas politiska 
målsätt ningar knappast kan sägas vara 
uppfyllda; USA har t ex idag en än starkare 
position i Mellanöstern och runt Persiska 
viken än vad man hade före 11 september. 
Här bör det betonas att även om en serie 
av terrordåd som tillskrivs al-Qaida har 
genomförts efter 11 september har hittills 
inga större terrordåd genomförts i USA, 
och ett antal analytiker menar att al-Qaida 
har försvagats sedan rörelsen förlorade sitt 
fäste i Afghanistan. Vissa av dessa mindre 
terrordåd går dessutom att tolka som led 
i en kamp mot USA (eller väst). Utifrån 
denna indikator går det alltså inte att 
avfärda tesen om civilisationernas kamp. 
Denna indikator måste emellertid betraktas 
som svag eftersom den förlitar sig på ett 
kontrafaktiskt resonemang. I all enkelhet 
kan det ju faktiskt vara så att al-Qaida hade 
och har planer på en fortsatt kampanj men 
p g a den USA-ledda koali tionens opera-
tioner i Afghanistan har inte ännu dessa 
planer kunnat förverkligas. 

Man kan dock ändå kritisera tesen om 
civilisationernas kamp utifrån antalet 
terrordåd. Anledningen till detta är na-
turligtvis att terrorism kan betraktas som 
”vanguard” till vidare våld. I korthet; ef-
tersom ett av syftena med terror ism utifrån 
den strategisk-rationella tolkningen är att 
inspirera ”massorna” till mer våld (och 
att visa att regimen inte har kontroll) så 

borde 11 september ha givit upphov till 
nya terrorattentat, inte minst med tanke på 
hur spektakulär 11 september var. Under 
början av 2002 ökade visserligen antalet 
dåd genomförda av självmordsbombare 
mot Israel men det finns hittills inga be-
vis som kopplar samman dessa med 11 
september. På det stora hela tycks alltså 
inte 11 september ha inspirerat till mer 
intercivilisatoriskt våld mellan USA (el-
ler väst) och Islam. En studie av terrordåd 
under perioden 1968–1997 visar däremot 
att terrorism mellan civilisationer är van-
ligare än inom civilisationer. Detta tycks 
stödja tesen om civilisationernas kamp 
men samtidigt är trenden att an delen 
mellancivilisatoriska terrordåd minskar 
i förhållande till de inomcivilisatoriska, 
vilket är i skarp kontrast till Huntingtons 
påståenden om en fram växande kamp efter 
det kalla kriget.45 

I en ny artikel argumenterar Hunting-
ton för att den muslimska världen kan 
kom ma att enas som resultat av USA:s 
attack mot Afghanistan.46 Även om vi 
hitintills inte bevittnat detta så utgör ar-
gumentet Huntingtons sista försvarslinje. 
Det är alltså inte så att civilisationernas 
kamp har funnits hittills men på grund 
av dagens amerikanska utrikes politik så 
kommer civilisationernas kamp att bli en 
verklighet i framtiden. Sannings halten i 
detta argument är naturligtvis omöjlig att 
bedöma i dagsläget. 

45  Weinberg, Leonard; Eubank, William: “Terrorism and the Shape of Things to Come”, Terror ism and 
Political Violence, vol 11, nr 4 1999, s 94-105. 

46  Huntington: ”The Age of Muslim Wars”, s 6-13. 
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För att summera; tesen om civilisationer-
nas kamp har följaktligen svårt att för klara 
varför islamska stater såsom Pakistan, Iran, 
Egypten och Syrien ställde sig bakom USA 
(och väst) under operationerna i Afghanis-
tan som följde på terrorattackerna den 11 
september. Detta stöd manifesterades inte 
bara i FN:s säkerhetsråds omröstningar 
utan också i militärt eller logistiskt stöd 
till de militära operationerna i Afghanis-
tan. Enligt Huntingtons tes borde dessa ha 
tagit störst hänsyn till sin civilisatoriska 
till hörighet och därmed tagit ställning 
emot västvärlden. Om det vore en civi-
lisationernas kamp som inleddes 2001 
torde inte bara nya terrordåd av al-Qaida 
ha genomförts mot USA utan även andra 
grupper (och stater) torde ha blandat sig i 
konflikten. Detta har hittills inte skett i stor 
skala. Därutöver torde hela västvärlden ha 
ställt sig bakom USA, vilket inte skedde. 
Vi lämnar därför civilisationernas kamp 
ett ögonblick för att diskutera alternativa 
förklaringar av 11 september. 

Alternativa tolkningar av 11 september
Om vi då kan rikta kraftfull kritik mot att 
anföra dåden den 11 september 2001 som 
ett bevis för civilisationernas kamp hur 
kan vi då förstå terrorattackerna och den 
efterföljande politiken istället? Acharya 
menar att 11 september istället för att 
styrka tesen om civilisationernas kamp vi-
sar svagheterna med den. Staterna agerade 

i själva verket som stater som satte natio-
nella säker hetspolitiska hänsynstaganden 
– inte civilisatoriska – i första rummet.47 
Detta antyder att realismen i dess moderna 
tolkning har mer att bidra till i förklaringen 
av 11 septem ber och det påföljande kriget 
i Afghanistan än tesen om civilisationer-
nas kamp. Redan innan attentaten den 11 
september hade dessutom Pakistan börjat 
distansera sig från talibanerna och dess 
styre. Anledningen, enligt pakistanska UD 
dokument som påträffades i Kabul efter 
talibanernas fall, var att de pro-talibanska 
strömningarna i Pakistan (inte minst de 
pakistanska insurgenterna i Kashmir som 
hade börjat lyssna mer på talibanerna och 
al-Qaida än den pakistanska regimen) 
hotade Musharraf-regimen samt hotade att 
förvärra ett redan spänt förhållande med 
Indien.48 Därutöver hade naturligtvis Pa-
kistan intresse av att återfå sitt goda rykte 
efter att ha varit politiskt och ekonomiskt 
marginaliserad efter provsprängningarna 
av kärnvapen. 

Rolf Ekéus lyfter istället fram ytterligare 
en annan förklaring till terrordåden den elf-
te september. Han menar att terrorattack-
erna inte representerar en civilisationernas 
kamp eftersom al-Qaida inte representerar 
hela islam. Istället menar han att det:

handlar om en asymmetrisk konflikt 
mellan en religion, Islam, och en politisk 
prin cip, demokratin. Islam i dess funda-

47  Acharya, Amitav: ”Security and Security Studies After September 11: Some Preliminary Reflections”, 
Working paper Nr 23, Institute of Defence and Strategic Studies, Singapore, 2002. 

48  Judah, Tim: ”The Taliban Papers”, Survival, vol 44, nr 1 2002, s 69-80. 
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mentalistiska form kan endast acceptera 
en aukto ritet – Allah – och människornas 
handlande får styras endast av Allah som 
uttolk ad av det muslimska prästerskapet. 
Guds lag är evig och tar över männis-
kornas lagar. Demokratins idé att all 
makt kommer från folket är en antites 
i den funda mentalistiska islamismens 
världsbild.49 

Ekéus, likt Fukuyama och Michael Ho-
ward, anser alltså att det är den fundamenta-
listiska ådran inom islam som är det stora 
problemet inom världspolitiken. Att se 
bortom Huntingtons syn på islam som 
enhetlig aktör gör att vi bättre kan för-
klara att USA erhöll stöd både av delar av 
allmänheten i den muslimska världen och 
av vissa statsledningar. Om 11 september 
hade varit ett bevis för civilisationernas 
kamp så skulle detta inte ha skett. Att al-
Qaida dessutom attackerar regimer i den 
muslimska världen – som de betraktar som 
ogudak tiga – tyder också på att islam långt 
ifrån kan betraktas som en enhetlig aktör. 
Flera på pekar istället att bin Laden inte 
är en religiös auktoritet (de enda som kan 
tolka kora nen) och heller inte är betraktad 
som sådan i den islamska världen. Därför 
är heller inte bin Ladens påkallade Jihad 
något som muslimerna behöver efterfölja. 

Detta kan för klara varför bin Laden hitin-
tills endast haft ett relativt svagt stöd.50 

Michael Doran menar istället att vi ska 
betrakta 11 september som en del i en 
intracivilisatorisk konflikt inom islam. 
Han poängterar terrorismens ofta indirekta 
målsättningar och menar att attacken mot 
USA (som Bin Laden benämner Hubal 
efter de falska gudabilder som dyrkades 
i Mecka på 600–talet innan Muhammed 
omvände de rättroende) var till för att ”av-
slöja” de som tillbedjer Hubal inför umma 
(de rättroen de). På så sätt var attentaten 
den 11 september tänkt att fungera som 
väckarklocka för en världsvid revolution i 
fundamentalistisk riktning.51 Acharya me-
nar också att terror dåden var mer riktade 
mot den interna politiken i den islamiska 
världen.52 Att stora offentliga demonstra-
tioner genomfördes både som stöd för 
USA efter terrorattackerna och emot USA 
efter USA:s respons i Afghanistan tyder 
på att 11 september har större betydelse 
internt än externt. Misstron mot USA i den 
muslimska världen bör istället betraktas 
som ett utslag av missnöje med USA:s 
Mellanösternpolitik – snarare än som en 
indikation på civilisationernas kamp. 

Logiken i detta resonemang är nära 
förbunden med det s k blowback-argu-
mentet, d v s att USA:s (eller andra staters) 

49  Ekéus, Rolf: ”Det nya kriget – mellan islamiska terrorister och västvärlden”, KKrVAHT, vol 205, nr 6 
2001, s 29-36 (min kursivering). 

50  Howard, Michael: ”A Long War?”, Survival, vol. 48, nr 4 2007, s 7-14. 
51  Doran, Michael Scott: ”Somebody Else’s Civil War”, Foreign Affairs, vol. 81, nr 1 2002, s 22-42. 
52  Acharya: ”Security and Security Studies After September 11”. 
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utrikespolitik ibland slår tillbaka på dem 
själva.53 Att politik på längre sikt kan få 
andra effekter än de avsedda är i sig inte 
märkligt. Exempel på detta är legio genom 
historien. Argumentet i korthet går ut på att 
USA,  genom att uppmuntra motståndet 
mot den sovjetiska ockupationen i Afgha-
nistan under det kalla kriget med finansiellt 
och visst militärt stöd, lade grunden för al-
Qaidas existens och fortsatta verksamhet. 
Denna tolkning har visst stöd i så motto att 
USA, via CIA, kanaliserade pengar, vapen 
och militär utbildning till olika fundamen-
talistiska rörelser (vilka mest frenetiskt 
motarbetade den sovjetiska ockupatio-
nen). Det var denna konflikt som, enligt 
argumentet, gav Mujaheddin ”blodad 
tand” att fortsätta kampen på annat håll. 
Vissa individer har mycket riktigt krigat 
i Afghanistan, Bosnien, Tjetjenien, Sudan 
och Afghanistan på nytt. När sedan USA 
drog sig ur konflikten i Afghanistan, efter 
det att Sovjetunionen lämnat landet, utan 
att medverka till att långsiktigt bygga ett 
demo kratiskt styre, bidrog man samtidigt till 
att Afghanistan lämnades åt tio år av förö-
dande inbördeskrig. Detta kan mycket väl 
ha skapat anti-amerikanska sinnelag som 

tillsam mans med den amerikanska närvaron 
på arabiska halvön sedan kunde utnyttjas av 
de islamska fundamentalisterna. 

En radikalt annorlunda tolkning av 11 
september än den strategisk-rationella ges 
av Lee Harris som menar att al-Qaidas 
terrordåd den 11 september 2001 inte går 
att förstå som ett första led i ett krig mot 
USA.54 Han menar istället att eftersom at-
tacken var riktad mot symbolerna för USA:s 
(eller västvärldens) makt bör vi förstå 
attacken som ett sätt att visa den mus-
limska befolkningen i världen att islamsk 
fundamentalism i al-Qaidas tappning har 
gud på sin sida. Att dö som martyr är hel-
ler inte ett medel, i enlighet med islamsk 
fundamentalism, utan snarare ett mål i sig 
då det garanterar en plats i paradiset.55 
Enligt denna tolkning så är alltså inte 
det organiserade våldet instrumentellt 
utan ett mål i sig. På delvis liknande sätt 
argumenterar Mark Juergens meyer, i sin 
mycket uppmärksammade bok Terror in 
the Mind of God (2001), att religion utgör 
basen för en absolutistisk diskurs om rätt 
och fel samt troende och otrogna.56 Denna 
diskurs bidrar till att forma enskilda indivi-
ders världsåskådning, politiska åsik ter och 

53  Termen kommer ursprungligen från CIA och refererar till oförutsedda effekter av, inte minst, underrättel-
setjänsternas arbete. Se Johnson, Chalmers: Blowback: The Costs and Consequences of American Empire, 
Henry Holt, New York 2000. 

54  Harris, Lee: ”Al Qaeda’s Fantasy Ideology”, Policy Review, nr 114, <http://www.policyreview. org/AUG02/
harris.html>, 2002-08-19. 

55  För en diskussion kring kopplingen mellan islam, martyrdom och självmord, se Hjärpe, Jan: ”Självmords-
bombare som spjutspets”, i Jervas, Gunnar: Terrorismens tid, SNS, Stockholm 2003, s 104-113. 

56  Juergensmeyer, Mark: Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence, University of 
California Press, Berkeley 2001. 
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agerande samt genom dikursens kompro-
misslöshet rationali sera deras våldsdåd. 
Detta är följaktligen en alternativ tolkning 
av inte minst Bin Ladens utsagor i efter-
dyningarna till attacken den 11 september. 
Det är alltså inte så att Bin Laden anser 
att det är ett Huntingtonskt civilisatoriskt 
krig som pågår utan Bin Laden i sin egen 
(och al-Qaidas) världsåskådning är i krig 
med västvärlden och dess idéer, inte minst 
sekulär nationalism. Enligt denna tolkning 
bör vi betrakta 11 september, som symbo-
liskt våld – utan politi ska hänsyn. Dådet i 
sig betyder följaktligen mer för individen 
som utför det än att det har politiska mål-
sättningar. 

Det här leder oss in på förklaringar av 
terrorism som inte betonar rationalitet. 
Jerrold Post har framfört idén om terro-
rismens ”psyko-logik”. Begreppet avser 
inte att benämna terrorister för psykopater, 
snarare tvärtom. Trots flertalet psykolo-
giska studier av gripna terrorister tycks 
inte psykologiska sjukdomar eller åkom-
mor vara mer vanliga bland terrorister än 
”vanliga” människor.57 Istället menar Post 
att ”terror ister blir terrorister för att begå 

terrordåd”.58 Våld är helt enkelt intimt för-
knippat med identitet, och själva poängen 
med att vara terrorist är att bibehålla grup-
pens (och egen) identitet genom våldsdåd. 
Enligt denna logik så kommer inte en ter-
rorgrupp att upphöra med sina dåd även 
om dess politiska målsättningar uppfylls 
eftersom politiska slagord bara en rökridå 
framför upprätthållandet av identiteten 
som terrorist. Här betonas att talibanernas 
religiösa världsåskådning påverkade deras 
analys av den amerikanska responsen på 
attentaten den 11 september. Genom att 
föreställa sig vara representanter för Gud 
och kalifatets återupp rättande, vilket bara 
sågs som möjligt genom våld, så åtog de 
sig plikten att bekämpa USA – den store 
Satan.59 Det messianistiska perspektivet 
ger alltså vid hand att al-Qaidas och taliban-
ernas identitet är så nära förbunden till 
kampen mot USA att terror aktiviteter eller 
motstånd mot USA är oundvikliga. Här ser 
vi tydligt kopplingen till Posts s k ”psyko-
logik” och ansatsen tycks vara mer lämpad 
att förklara 11 september och händelserna 
efteråt än civilisationernas kamp eftersom 
det irrationella argumentet lättare kan för-

57 Möjligen har urvalet vid dessa studier varit något begränsat. Det är framförallt gripna terror ister under 
1970-talets Västeuropa, t ex Rote Armee Fraktion, IRA och den algeriska FLN som undersökts. 

58 Post, Jerrold M: “Terrorist Psycho-Logic: Terrorist Behavior as a Product of Psychological Forces”, i Re-
ich, Walter (red.): Origins of Terrorism: Psychologies, Ideologies, States of Mind, Cam bridge University 
Press, Cambridge, 1990, s 25-40. 

59 Detta kan emellertid också tolkas instrumentellt såtillvida att identifiera en extern fiende kan ha positiva 
effekter för intern sammanhållning. Arif Ayub, Pakistans ambassadör i talibanernas Afghanistan menade 
i en not till sin regering att ”the Taliban seem addicted to International Jihad as a means of mobilizing 
support and a distraction from their own shortcomings”. Se Judah: ”The Taliban Papers”, s 74.  
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klara varför de uselt utrustade talibanerna 
överhuvudtaget lät sig drivas in i väpnad 
konflikt med supermakten USA. Kort 
sagt: om de inte hade gjort motstånd eller 
genomfört terroraktioner så hade grunden 
för deras identitet upphört att existera. 

Sammanfattningsvis så ser vi att nyck-
elhändelser och agerande kan förklaras av 
andra ansatser än civilisationernas kamp. 
Detta tillsammans med det svaga stöd som 
Huntingtons tes erhöll vid prövningen mot 
11 september och kriget mot terrorism gör 
att dessa fenomen svårligen kan ses som be-
vis för en civilisationernas kamp. Vi måste 
emellertid komma ihåg att ett fall inte kan 
falsifiera Huntingtons tes. Häri göms ändå 
en paradox: hur kan Huntingtons idéer vara 
populära (och refereras till) trots alla de 
problem som är förenade med påståendet 
om en civilisationernas kamp?

Avslutning 
Tesen om civilisationernas kamp har haft 
en stor attraktion eftersom den erbjuder 
en lätt guide till världspolitiken. Det är 
dock befogat att fråga om denna guide 
går över gränsen mellan förenklande och 
missvisande. Genom att anspela på rädsla 
för olikhet kan den däremot lätt mobili-
sera stöd för sin tes. Ett flertal empiriska 
studier har gång efter annan visat att det är 
tveksamt att någon civilisationernas kamp 
hittills har materialiserats. Även om det 
skulle ha funnits en sådan är det tveksamt 
att Huntingtons logik skulle ha kunnat 
förklara den. Bristerna i teorin är alltför 
omfattande. Denna studie har dessutom 
visat att terror attackerna mot New York 

och Washington den 11 september 2001 
och det efterföljande kriget mot terrorism 
svårligen kan betraktas som bevis för 
en pågående civilisatorisk konflikt. Dels 
så följde inte kriget mot terrorism något 
civilisatorisk mönster (och därmed kan 
inte tesen förklara t ex Pakistans och Irans 
agerande), dels så kan andra ansatser för-
klara terrordåden och kriget i Afghanistan 
på ett mer heltäckande sätt. 

En annan anledning till att tesen om 
civilisationernas kamp fortsätter att väcka 
debatt eller fortsätter att nämnas är natur-
ligtvis att Huntington genom sin artikel 
”mutade in” ett hörn i diskussionen som 
kan utgöra en tacksam motpol för andra, 
mer nyanserade, argument. Kort sagt: 
civilisationernas kamp nämns för att po-
sitionera det egna argumentet i en debatt 
men egentligen är det ingen som håller 
med. Med det här resonemanget lyfter vi 
fram det verkliga bidraget som tesen om 
civilisationernas kamp gjort. Det är inte så 
att Huntington nödvändigtvis lyft fram ett 
korrekt perspektiv men han lyckades att 
dominera den akademiska debatten i så 
motto att vetenskapssamfun det tog tid till 
sig att debattera och undersöka hans teori/
paradigm. Genom denna interaktion så 
ökade vår samlade kunskap. Det i sig är ett 
utmärkt betyg för tesen om civilisationer-
nas kamp. Att knappast någon håller med 
Huntington men väldigt många refererar 
till hans texter om civilisationernas kamp 
stödjer denna tolkning. Och att Huntington 
gradvis har modifierat sina ursprungliga 
argument indikerar också värdet av den 
vetenskapliga dialogen. För att förstå 
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Huntington och tesen om civilisationernas 
kamp kan man inte längre bara läsa den 
ursprungliga artikeln från 1993. 

Faran är däremot att den nyanserade kri-
tiken inte når ut och Huntingtons tes tas på 
allvar av – som Ken Booth föreslår: 

groups [that] will not be provoked to 
think; instead the book will ensure that 
they have their stereotypes massaged, 
their prejudices fed and myths strengthe-
ned – not to mention, in some cases, their 
material and power interests and pursuits 
legitimised.60 

Detta leder oss in på den tredje anledningen 
till attraktionen av tesen om civilisationer-
nas kamp; den lyfter fram ett perspektiv 
som vissa kretsar kan ta till intäkt för ett 
vetenskapligt alibi att bedriva sina intres-
sen, vare sig det gäller en mer restriktiv 
im migrationspolitik eller en större för-
svarsbudget. Kanske ska tesens popula-
ritet förstås utifrån att den presenterar en 
tydlig fiende. Något som förenklar en stats 
utrikespoli tiska överväganden. Att Hun-
tington därefter förordar en utrikespolitik 

som påminner om den romerska maximen, 
Oderint, dum metuant – låt dem hata oss 
så länge de fruktar oss– tycks innebära 
att tesen om civilisationernas kamp bör 
förstås ur ett perspektiv som framhåller en 
viss typ av försvars- och säkerhetspolitik 
för USA; en fortsättning på kalla krigets 
avskräckningsdoktriner. 

Vetenskap är däremot ingen populari-
tetstävling. I slutändan finns egentligen 
bara en måttstock mot vilken en teoris 
giltighet kan mätas, den empiriska världen. 
Och trots en att en mängd undersökningar 
genomförts så har inte tesen om civili-
sationernas kamp erhållit något entydigt 
stöd. Popularitet – att vara omtalad – kan 
alltså inte jämställas med sanning. På det 
här sättet går kritik och sanningssökande 
hand i hand i byggandet av kunskap. Om 
inte beslutsfattare ska fatta beslut under 
falska premisser och på falska betingelser 
så måste denna process fungera. I detta har 
vi alla ett ansvar. 

Författaren är fil dr och verksam på för-
svarshögskolan

60  Booth: “Huntington’s Homespun Grandeur”, s 428. 


