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Sammanfattning: Denna uppsats är en kritisk granskning av Samuel P. Huntingtons modell
att förstå världspolitiken utifrån, som han presenterar i boken The Clash of Civilizations and
the Remaking of World Order. Granskningen utgår från en analys av hans grundläggande
begrepp, ”civilization” och ”clash”, och från ytterligare en analys av hur hans modell skiljer
sig från andra modeller om världen. Med hjälp av dessa analyser diskuterar jag rimligheten i
den tes som han ställer upp och konsekvenserna som hans förutsägelser och
policyrekommendationer får, för att sedan kunna bedöma om hans modell är användbar eller
inte. Min slutsats är att den inte är särskilt användbar, främst på grund av den oklara
betydelsen av hans begrepp. En modell utifrån fler faktorer skulle istället ge oss en bättre
förståelse av världen.

Abstract: This paper is a critical examining of Samuel P. Huntington’s model for
understanding world politics, that he presents in his book The Clash of Civilizations and the
Remaking of World Order. The examining is based on an analysis of his basic concepts,
“civilization” and “clash”, and on another analysis of how his model differs from other
models about the world. With the help of theses analyses I discuss the reasonableness of the
these he formulates and the consequences that his predictions and policy recommendations
have, to be able to judge if his model is useful or not. My conclusion is that it’s not very
useful, mainly because of the unclear meaning of his basic concepts. Instead, a model based
on more factors would give a us a better understanding of the world.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Diskussioner om terroristattacker, skurkstater och seriestrippar sätter sin tydliga prägel på den
världspolitiska debatten idag. Ur retorikens svallvågor kan den uppmärksamme åhöraren ur-
skilja några begrepp som återkommande används för att beskriva den till synes nya världsord-
ning vi befinner oss i sedan murens fall. Det talas om konflikter mellan civilisationer, den
religiösa fundamentalismens ökande inflytande och ”nya krig” o.s.v. För den politiska filoso-
fin ger denna förändring, från kalla krigets ideologiskt tudelade värld till dagens globaliserade
och mångfasetterade konflikthärd, nya frågor att svara på. Som disciplin är den tvungen att
ständigt skanna av omvärlden efter förändringar, samtidigt som den också, med sitt val av
frågeställningar och språkbruk, har en viss makt att påverka hur vi ser på världen. Macintyre
skriver dock lite syrligt:

Yet it is only rarely, due to some quite unusual conjunction of circumstances, that something said
in political philosophy has any effect on something done in politics. And even when it appears
that this has happened, it is always wise to ask whether whatever it was that was done in politics
would not have been done anyway, no matter what had been said in political philosophy.1

Jag tycker att Macintyres något krassa, skeptiska inställning på många sätt är sund, men jag
anser ändå att det finns skäl att syssla med politisk filosofi; inte minst utifrån de lärdomar som
mitt uppsatsämne givit mig. 1900-talet var ju ideologiernas århundrade och Marx, Mill, Locke
och Rosseau, för att nämna några, hade stort (om än indirekt) inflytande på världspolitiken.
Det går inte att till fullo förstå det senaste århundradets politiska skeenden utan att ha en
grundläggande kunskap om dessa teoretikers idéer.

Huntingtons bok The Clash of Civilisations and the Remaking of World Order (på
svenska; Civilisationernas kamp) har på ett liknande sätt fått ett sådant inflytande att det inte
går att prata om den internationella politikens utveckling idag, utan att på något sätt förhålla
sig till den. Man kan jämföra honom med det inflytande Rawls har haft på politisk filosofi,
med sin A Theory of Justice (Rawls har dock även haft stort inflytande på moralfilosofin och
många andra discipliner). Huntingtons bok är kanske det tydligaste exemplet idag på att filo-
sofer har en viss påverkan på politiker; hans analys har präglat hur världens ledare uttrycker
sig. Som exempel kan man titta på några uttalanden som USA:s president George Bush gjort
de senaste åren.

The war on terrorism is not a clash of civilizations. It does, however, reveal the clash inside a
civilization, a battle for the future of the Muslim world. This is a struggle of ideas and this is an
area where America must excel.2

The war against terrorism, therefore, is not some sort of “clash of civilizations”; instead, it is a
clash between civilization and those who would destroy it.3

Bush använder språkbruket, även om han vill hävda att vi inte är med om en civilisationernas
kamp; han pratar hellre om ”civilisation” i bemärkelsen ”civiliserad” än i den mening Hun-
tington använder begreppet. Men även för Bush tycks det nödvändigt att kommentera och
                                                  
1 Macintyre A, ”Politics, Philosophy and the Common Good” s. 244
2 http://www.whitehouse.gov/nsc/nss9.html Citatet är hämtat från Bush tal i kongressen 20 september 2001.
3 http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/02/counter_terrorism/conclusion.pdf Citatet är hämtat från
dokumentet ”National Strategy for Combating Terrorism” från februari 2003.
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förhålla sig till diskussionen kring civilisationernas förväntade kamp. Ett annat kanske ännu
tydligare exempel på att civilisationsbegreppet får stort utrymme är att FN utlyste år 2001 till
ett år för ”Dialog mellan civilisationer”4, på initiativ av bland andra Irans dåvarande president
Mohammad Khatami och FN:s generalsekreterare Kofi Annan.

Antagligen skulle civilisationsbegreppet ha använts inom världspolitiken även utan att
Huntington skrivit sin bok (han framstår som den främste företrädaren för den analysen, även
om han inte är ensam om att tala om civilisationer), men jag anser att detta sätt att se på
världen har fått olyckligt stort utrymme. Att många av världens ledare och tongivande aktörer
dock känner igen sig i analysen och delar hans uppfattning, måste ändå ses som ett argument
för teorins rimlighet. Amartya Sen, en av Huntingtons största kritiker, anklagar dock analysen
för att vara potentiellt farlig på så sätt att den riskerar att bli en självuppfyllande profetia,
snarare än att ge oss ett sätt att förstå världen på. Många andra kommentatorer anklagar också
Huntington för att ge fundamentalistiska krafter vatten på sin kvarn. Det är den typen av
frågor min uppsats kommer kretsa kring. Är Huntingtons modell användbar eller inte? Ger
den en sannare bild av världen idag än andra modeller? Jag har valt mitt ämne därför att
Huntingtons civilisationsmodell verkar ha påverkat hur man formulerar sig i världspolitiska
diskussioner idag. Hur stor påverkan Huntington har är omöjligt att veta exakt, men att hans
analys används, därom råder det inga tvivel.

1.2 Syfte
Huntingtons syfte med sin bok är att presentera en modell för att förstå världen – mitt syfte
med denna uppsats är att kritiskt granska denna modell. Jag genomför denna granskning ge-
nom att först presentera hans teser och begrepp för att sedan framföra den kritik jag har emot
dem. Jag lyfter också in relevant kritik från andra personer under tiden. Till sist försöker jag
också att ta ställning till Huntingtons teori, utifrån en värdering av den samlade kritik jag fört
fram, och svara på frågan om hans teori är användbar eller inte.

1.3 Disposition
Min uppsats börjar med att jag presenterar de teser som jag anser att Huntingtons teori bygger
på. Sedan diskuterar jag hans modell i jämförelse med några andra modeller av liknande slag.
Efter det går jag igenom de begrepp som teorin är helt beroende av, denna del innehåller kan-
ske den mest centrala diskussionen för hela uppsatsen; allt som sägs i övrigt om modellens
rimlighet är helt beroende av hur man tolkar hans begrepp. I nästa del granskar jag de teser
jag formulerat i början, mycket utifrån de slutsatser jag dragit om hans begreppsapparat. Ef-
tersom Huntingtons bok till stora delar består av exempel så går jag också igenom ett par av
dessa och granskar hur väl de underbygger hans teori. Därefter kommenterar jag de förutsä-
gelser han gör och de policyrekommendationer han ger, innan jag till sist avlutar uppsatsen
med en sammanfattande diskussion om modellens användbarhet.

Förutom The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, som uppsatsen
kretsar kring, så använder jag mig av Sens Identity and Violence, som till stora delar är en
kritik av Huntingtons idéer, även om den också riktar sin kritik mot det kommunitaristiska
idébygget i stort (ett idébygge som han tycks placera Huntingtons modell inom). I övrigt så
har jag valt ut de, enligt min mening, mest relevanta vetenskapliga artiklarna som diskuterar
Huntingtons bok, vilket inte varit en helt enkel uppgift då, som sagt, den är den kanske enskilt
mest omdebatterade teorin inom dagens internationella politiska teori.

                                                  
4 Se http://www.un.org/Dialogue/
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2. Presentation av Huntingtons teori

2.1 Om Samuel P. Huntington och The Clash of Civilizations
Samuel Phillips Huntington (f. 1927) är professor vid Harvard University5. Han har bl.a. job-
bat i vita huset som säkerhetsrådgivare och varit verksam akademiker inom internationell po-
litik under många år. Men hans idéer har aldrig fått sådant genomslag som när han sommaren
1993 publicerade artikeln ”The Clash of Civilisations?” i Foreign Affairs, och med det drog
igång en livlig debatt om hur världen skulle se ut efter kalla krigets slut. Hans tes i artikeln är i
huvudsak att framtidens konflikter inte framför allt kommer att orsakas av ideologiska eller
ekonomiska oegentligheter utan av kulturella.6 Denna tes utvecklar han sedan vidare i boken
The Clash of Civilisations and the Remaking of World Order.

Förlaget Atlantis skriver på omslaget av den svenska utgåvan av Civilisationernas
kamp så här: ”Ingen debattbok från senare år har blivit så omskriven och så mycket refererad
till som Samuel P. Huntingtons Civilisationernas kamp. Och ingen har heller blivit så miss-
förstådd och förtalad.” Om påståendet stämmer får stå för dem, men själv har jag märkt att
många har fördomar om boken. Vissa har visat fnysande förakt inför den när jag diskuterat
mitt uppsatsämne med andra akademiker, och många har starka åsikter om dess budskap utan
att ens ha öppnat pärmarna. Men detta inspirerar mig bara än mer till att verkligen reda ut vad
dess budskap är, och hur väl det argumenteras för. Följande avsnitt behandlar Huntingtons
teori. Först så sammanfattar jag Huntingtons viktigaste teser. Sedan diskuterar jag hans mo-
dell i jämförelse med andra liknande modeller. Till sist diskuterar jag också de viktigaste be-
greppen i hans teori.

2.2 Huntingtons teser

2.2.1 Sammanfattande tes
Huntingtons tes kan kort sammanfattas med följande tre citat:

In the post-Cold War world the most important distinctions among peoples are not ideological,
political, or economic. They are cultural.

. . . [C]ivilizations are the broadest cultural entities; hence conflicts between groups from different
civilizations become central to global politics.

The key issues on the international agenda involve differences among civilizations. 7

Mer utförligt kan man beskriva hans resonemang så här; I och med kalla krigets slut så
ersattes ideologiernas ställning av religionen, och religiös tillhörighet är huvudingrediensen i
kulturell identitet. Den grundläggande orsaken till konflikter framöver kommer därmed att
vara olikheter i kulturell identitet, snarare än ekonomiska och ideologiska oenigheter. Ci-
vilisationer, som i stort definieras utifrån världsreligionernas uppdelning, är den vidaste for-
men av kulturell identifikation. Västerlandets civilisation är på tillbakagång tack vare moder-
niseringen av icke-västerländska civilisationer, som genom den ökat sin relativa maktposition.
Moderniseringen ledde alltså till att stärka olikheterna mellan kulturer, snarare än till att skapa
                                                  
5 http://www.gov.harvard.edu/faculty/shuntington/
6 Huntington S, ”The Clash of Civilisations?”, s. 22
7 Huntington S, The Clash of Civilisations and the Remaking of World Order , s. 21, 128 & 29. (Denna
sammanfattning har jag lånat av Matlock, ”Can Civilizations Clash?”, s. 428)
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en mer universell kultur. Som en följd av allt detta så kommer de viktigaste frågorna på den
internationella dagordningen efter kalla kriget att röra konflikter mellan grupper från olika
civilisationer.

2.2.2 Formaliserade teser
Huntingtons bok är inte i första hand ett filosofiskt verk. Det märks bland annat genom att han
inte har formulerat sina teser på ett tydligt sätt (förutom det han själv kallar för bokens hu-
vudtes som han mycket hastigt slänger in i den avslutande diskussionen). Jag har därför själv
försökt att formulera de teser som hans resonemang enligt min mening implicit vilar på. Dels
för att kunna presentera hans resonemang för den oinvigde på ett så klart sätt som möjligt,
dels för att det ska bli enklare att senare diskutera dessa teser på ett avgränsat sätt. Hans egen
position illustrerar jag i följande resonemang där slutsatsen är hans teori. (Det sammanfaller i
stort till sitt innehåll med de tre citaten ovan, därför är det också en användbar och, enligt min
mening, så precis återgivning som möjligt av Huntingtons argumentation.)

Huvudsaklig argumentation:
(P1) Den viktigaste orsaken till konflikter efter kalla kriget är kulturella skillna-

der mellan människor.
(P2) Civilisationer är den vidaste formen av kulturell identitet.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Slutsats) De viktigaste frågorna på den internationella dagordningen efter kalla kri-

get rör konflikter mellan grupper från olika civilisationer.

Konstigt nog säger Huntington själv att hans huvudtes är följande:

Huvudtes8 (enligt Huntington):
(H) Tron på den västerländska kulturens universalitet är felaktig.

Jag vill påstå i stället att slutsatsen i resonemanget ovan är den linje som Huntington försöker
driva genom sin bok, och således också bokens egentliga huvudtes. Av denna huvudtes till-
sammans med andra antaganden som Huntington gör, bl.a. det jag nedan kallat för (PT4),
följer att ”tron på den västerländska kulturens universalitet är felaktig”, dvs. det som han själv
beskriver som sin huvudtes. Denna poäng är viktigt för att göra Huntingtons budskap så lätt-
förståeligt och tydligt som möjligt.

För att försvara och utveckla sitt resonemang så gör Huntington ett antal ytterligare
påståenden, av vilka följande, enligt min mening, är de viktigaste:

Partikulära teser
(PT1) Istället för ideologi, politik eller ekonomi så är kulturell identitet numera

den viktigaste konfliktfaktorn.
(PT2) Kulturell identitet definieras främst utifrån religiös tillhörighet.
(PT3) Civilisationerna kan i stort identifieras utifrån de stora världsreligionerna.

                                                  
8 Ibid., s. 310. Tron på den västerländska civilisationens universalitet representeras för Huntington av
Fukuyamas teori om historiens slut (s. 31, se även modell 1 under modelldiskussionen).
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(PT4) Moderniseringen har stärkt skillnaderna mellan olika kulturer, snarare än
skapat en universell kultur, och har lett till att icke-västerländska kulturer
stärkt sin maktposition gentemot väst.

Huntingtons bok är full av upprepningar, och dessa teser och resonemang återkommer så
många gånger genom boken, så att även om man inte blir övertygad av hans argumentation i
sak, så är det lätt att ändå ge honom medhåll, för han nöter verkligen in sitt budskap i läsaren.
Jag diskuterar dessa teser i ett senare avsnitt, men för att kunna göra det ska jag först diskutera
modeller och begrepp. Nu ska jag hantera Huntingtons diskussion kring stora modellers för-
delar och nackdelar, och värdera hur hans modell står sig i jämförelse med andra.

2.3 Diskussion om modeller
Huntingtons syfte med boken är att presentera en modell att förstå världen utifrån.

This book is not intended to be a work of social science. It is instead meant to be an interpretation
of the evolution of global politics after the Cold War. It aspires to present a framework, a para-
digm for viewing global politics that will be meaningful to scholars and useful to policymakers.
The test of its meaningfulness and usefulness is not whether it accounts for everything that is
happening in global politics. Obviously it does not. The test is whether it provides a more mean-
ingful and useful lens through which to view international development than any other paradigm.9

Under kalla kriget så använde de flesta Öst-Väst-modellen för att förstå världen, men nu be-
höver vi enligt Huntington en ny. Till skillnad från artikeln från 1993 så innehåller bokens
titel inget frågetecken (något som Huntington själv påpekar10), vilket innebär att han här höjer
ribban och, istället för att bara väcka en fråga, presenterar en modell att förstå världen utifrån.
Sådana modeller menar Huntington behövs för att kunna ”think seriously about the world, and
act effectively in it”11. Jag håller med honom om detta, men den stora frågan är hur enkel en
sådan modell måste vara för att vara användbar.

Jag anser att en teori om världen ska kunna beskriva, förklara och göra förutsägelser om
densamma på ett så verklighetsnära sätt som möjligt. En sådan här modell har alltså tre vik-
tiga funktioner: (1) Den ska vara en förenklad framställning av världen och den karaktäriseras
därmed av att den har få begrepp. (2) Den ska kunna förklara de viktigaste sakerna, skeendena
i världen. (3) Den ska ge verktyg för att kunna säga något om världens framtida utveckling.
Dessa tre funktioner har Huntingtons modell, men frågan är om dess beskrivningar, förklar-
ingar och förutsägelser är riktiga?

Huntington medger att hans modell är mycket förenklad; ”It omits many things, distorts
some things, and obscures others.”12 Men han försvarar sin breda ansats med hjälp av Kuhn
som säger att vetenskapliga framsteg handlar om paradigmskiften. Nya teorier kan inte förstås
med de gamla teoriernas begreppsapparat – nya skeenden måste ofta förklaras med helt nya
teorier. Den stora förändring som kalla krigets slut innebar kräver nya modeller för att för-
klara den nya situationen på ett fungerande sätt, och det är en sådan modell som Huntington
säger sig ha tagit fram.

                                                  
9 Ibid., s. 13-4 (min kurs.)
10 Ibid., s. 13
11 Ibid., s. 29
12 Ibid., s. 29
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2.3.1 Fyra alternativa modeller
Huntington inleder sin bok med att diskutera ett antal olika modeller. För att försvara sin
modell jämför han den med dessa modeller som, enligt honom, inte beskriver världen på ett
lika bra sätt, och kommer därför fram till att hans modell är den bästa. (I en artikel med den
talande titeln ”If not Civilizations, What?”, svarar han på kritik mot sin modell med den enkla
frågan ”Got a better idea?”13.) Kriteriet för en bra modell är enligt Huntington att den varken
är för generell, då hjälper den oss inte att se tillräckligt med detaljer, eller för specifik, då får
vi med en massa information som vi inte behöver och som bara förvirrar. Alla andra modeller
att beskriva världen på är antingen för generella eller specifika.14 Han tar upp följande fyra
alternativa modeller och diskuterar dem;

(1) Envärldsmodell. Francis Fukuyama har framfört en tes om att vi i och med kalla
krigets slut också kommit till ”slutet på historien”. Han talar om att vi nu hamnat i ett läge där
vi har en enda harmonisk, oskiktad värld, där den liberala demokratin har segrat, och de flesta
konflikterna bara består i att lösa vardagliga ekonomiska och tekniska problem. Detta är enligt
Huntington ett exempel på en för generell och förenklad teori. Efter varje stor konflikts slut
har man utropat att vi nu kommer att leva i en fredligare och mer enad värld, men vi har alltid
blivit sorgligt överbevisade om motsatsen.15 Det är denna tro på den västerländska civilisatio-
nens universalitet som Huntington framför allt vill avvisa som felaktig genom sin egen teori
(det är huvudtesen i hans bok – se ovan).

(2) Tvåvärldsmodell. En annan förenklad modell är att dela upp världen i två delar, som
öst och väst, nord och syd, industriländer och utvecklingsländer osv. Huntington säger: ”In-
stead of ’East and West,’ it is more appropriate to speak of ’the West and the Rest,’ which at
least implies the existence of many non-Wests.”16 Det är t.ex. inte troligt att konflikter kom-
mer att uppstå mellan rika och fattiga, då de fattiga saknar resurser att mobilisera sig emot de
rika länderna. Denna modell är därför också för generell.

(3) Statsmodell. En tredje modell bygger på den realistiska teorin inom internationella
relationer som starkt poängterar staternas roll som aktörer inom (vad man kallar) den inter-
nationella anarkin. Denna bild är bättre än en- och tvåvärldsmodellerna enligt Huntington,
men den lider också av stora brister. Den förutsätter stora likheter mellan olika staters beteen-
den och utgår från makt som det enskilt viktigaste begreppet. Huntington säger istället att: ”In
the post-Cold War world, states increasingly define their interests in civilizational terms.”17

Staterna är alltjämt de viktigaste aktörerna på den internationella arenan, det tycker även
Huntington, men samtidigt förlorar staterna i inflytande till globala ekonomiska krafter och
internationella organ osv. Det verkar som att denna modell ligger närmast Huntingtons egen
modell. Jag skulle till och med vilja hävda att den ligger till grund för hans modell, men att
han har förfinat den och lyft fram betydelsen av civilisationstillhörighet för staterna. Han sä-
ger: ”Nation states remain the principal actors in world affairs” men ”the most important
groupings of states are no longer the three blocs of the Cold War but rather the world’s seven
or eight major civilizations.”18 Därför är den statscentrerade modellen för specifik.

(4) Kaosmodell. En fjärde modell utgår från teorin om ”failed states” som målar upp en
bild av världen i fullständigt kaos med flyktingströmmar, kärnvapenspridning, organiserad
internationell kriminalitet etc. I denna värld har staterna helt tappat kontrollen över det inter-

                                                  
13 Huntington S, ”If not Civilizations, What?” s. 191
14 Huntington S, The Clash of Civilisations and the Remaking of World Order, 31
15 Ibid., 31-32
16 Ibid., s. 33
17 Ibid., s. 34
18 Ibid., s. 21
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nationella skeendet och makten har spridits ut. Men denna modell lider, enligt Huntington, av
samma problem som statsmodellen i att den ger en för specifik bild av verkligheten. Den ger
inte någon förklaring till den utveckling som sker inom anarkin, eller någon hjälp i att ut-
veckla riktlinjer för hur beslutshavare ska handla för att hantera kaoset. I slutet av boken så
säger han dock att det finns mycket som talar för en utveckling enligt denna modell.19 Det
finns en risk att statssystemet rasar samman, och en värld enligt denna modell uppstår, men
det är inte ett nödvändigt scenario utan det kan undvikas om vi följer de riktlinjer som Hun-
tington ger oss. Kaosmodellen skiljer sig från de tre andra modellerna; de förklarar på olika
sätt hur världen fungerar idag, medan kaosmodellen mer målar upp ett möjligt scenario för
framtiden, och sedan säger att utvecklingen mot detta tillstånd redan har börjat.

Huntington sammanfattar civilisationsmodellens fördelar gentemot dessa andra model-
ler med att säga att den lägger sig på en lagom generell nivå, mellan de förenklade en- och
tvåvärldsmodellerna och de för specifika stats- och kaosmodellerna. Han argumenterar för att
hans modell ger en lättbeskrivlig struktur för att förstå världen utifrån, som är bättre på att
införliva olika delar av de andra modellerna, och ger på så sätt en rikare och mer användbar
modell än de andra. Man kan beskriva förhållandet mellan modellerna så här:

2.3.2 Problem med modeller
Huntington säger att vi behöver enkla modeller för mänskligt tänkande; det är det ärligaste
sättet att redovisa de antaganden vi gör, annars låter vi dem påverka våra analyser utan att vi
redogör för dem. Han säger också att kalla krigets paradigm, som var mycket förenklat, an-
vändes framgångsrikt under fyrtio år. Ibland försvårade modellen förklaringar av världspoliti-
ken men den var samtidigt mycket användbar.20 Ja, det stämmer, men det vore väl dumt att
göra om det misstaget, att låta en ny förenklad enfaktorsmodell få ha samma dominerande
plats, när vi faktiskt har chansen att formulera en teori som kan ta in flera faktorer? Skulle vi
inte kunna se till att undvika de problem med förenkling som kalla krigets paradigm orsa-
kade? Detta problem med förenkling återkommer genom Huntingtons bok. Flera gånger
tvingas han pressa in iakttagelser in i sin teori, när han istället skulle ha kunnat lätta på kravet
att allting ska passa in, och erkänt sin teoris tillkortakommanden. Detta problem återkommer
senare i min analys, bl.a. när jag går igenom hans exempel.

Jag anser att en bättre modell än alla dessa vore en som tar in flera av de faktorer som
dessa modeller pekar på, och många fler därtill, när man försöker förstå hur världen fungerar.
Huntingtons huvudsakliga slutsats är att orsakerna till konflikter efter kalla kriget oftast
grundar sig i kulturella skillnader, men jag anser att detta bara är en av de faktorer som är
viktiga – staters maktkamp är en annan, internationella organisationers och företags ökade
inflytande en tredje, spänningen mellan fattiga och rika delar av världen en fjärde,

                                                  
19 Ibid., s. 321
20 Ibid., s. 30

(Få komponenter)                   (Önskan om likhet)
- Generell

1) envärldsmodell
2) tvåvärldsmodell

 5) civilisationsmodell
3) statsmodell
4) kaosmodell

- Specifik
(Många komponenter)                   (Erkännande av olikhet)
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västerländska idéers inflytande en femte, korruption bland viktiga ledare en sjätte osv. Dessa
faktorer kan ligga på alla möjliga olika nivåer. Det är inte så att Huntington inte ser sådana
faktorers betydelse, men felet är att han kategoriskt, utan undantag, sätter kulturella skillnader
som den viktigaste faktorn. På ett sätt så är Huntingtons modell bättre än alla de andra då den
ju i alla fall tar hänsyn till en faktor utöver staternas maktkamp: kulturella skillnader. Men
samtidigt är den sämre än alla de andra, då detta fokus på kulturella förklaringar skymmer
sikten för andra faktorer och på så sätt försvårar mer verklighetsnära förklaringar.

Jag anser att en modell som inte a priori förutsätter kulturella skillnader som den vikti-
gaste konfliktorsaken, utan har utrymme för flera olika faktorer, skulle ge en ännu rikare bild
av världen, och således vara ännu mer användbar. Överhuvudtaget anser jag att vi, när vi an-
vänder sådana här modeller, behöver förse oss själva med ett stort mått av självkritik, och vara
snara till att erkänna när våra teorier kommer till korta. Som Huntington själv säger (se citat
ovan) så utelämnar hans modell mycket, förvränger en del och döljer annat, men denna själv-
kritiska insikt är enda gången han på allvar ifrågasätter sin egen teori. Hade Huntington gjort
detta i större utsträckning hade jag också varit beredd att ge hans påståenden större vikt. På så
sätt kan man säga att min kanske viktigaste invändning mot hans modell är just denna ansats
han tar; att förenklingarna han gör är nödvändiga för att modellen ska vara användbar. Jag tror
att det visst går att tänka om världen på ett fruktbart sätt även med en rikare modell med fler
faktorer. Men om jag blir tvungen att välja en av de modeller som Huntington presenterar så
skulle det nog vara tvåstatsmodellen, därför att den inte riskerar att på samma sätt som Hun-
tingtons modell förvränga verkligheten och dölja viktiga faktorer. Den tvådelade modellen har
den fördelen att den visar att det, på en makronivå, finns strukturella motsättningar i världen,
men lämnar det öppet vilka faktorer som bäst kan förklara dessa motsättningar. Men ännu
bättre vore, som sagt, en modell med utrymme för flera olika faktorer och som medvetet sökte
finna dessa för att kunna förklara, beskriva och göra förutsägelser om världen på ett så riktigt
sätt som möjligt. En sådan modell skulle bättre uppfylla Huntingtons krav på användbarhet,
men detta återkommer jag till i min avslutande diskussion.

2.4 Huntingtons begrepp
Huntingtons teser är helt beroende av de begrepp han använder. För att man ska kunna förstå
honom måste man förstå hur han använder dessa begrepp och vad han menar med dem. Ac-
cepterar man inte hans användning av dem så är det mycket svårt, om inte omöjligt, att ens
förstå vad det är han försöker säga. Det är framför allt två begrepp som han återkommer till,
och de båda utgör också titeln till hans bok; ”civilization” och ”clash”. Därför ska jag nu titta
närmare på dem; Hur använder han dem och vilka problem medför det?

2.4.1 Begreppet ”civilization”
”Human history is the history of civilizations. It is impossible to think of the development of
humanity in any other way.”21 Så börjar Huntington sin utläggning om civilisationerna. Han
säger att det finns olika civilisationsanalyser som företräder olika synsätt men att det finns en
bred konsensus kring sex centrala principer kring civilisationers egenskaper, identitet och
dynamik.22 (Jag använder hädanefter svenskans ”civilisation” istället för engelskans ” civiliza-
tion”.)

                                                  
21 Ibid., s. 40
22 Ibid., s. 40, de sex punkterna återfinns på s. 40-45
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2.4.1.1 Sex punkter om ”civilization”
(1) Man måste skilja mellan civilisationsbegreppets singularform och pluralform. Under ar-
ton- och nittonhundratalen användes pluralformen allt mer då man ville ta avstånd från
begreppet civilisation som ett ideal. Man menade att det fanns flera civilisationer som var
civiliserade på sina egna sätt. Det är civilisationsbegreppet i plural som Huntington använder
sig av. Singularformen har återuppstått i resonemang kring att det skulle finnas en enda
universell civilisation, Bush uttalande i inledningen är ett exempel på detta, men det är enligt
Huntington inte hållbart och missvisande att använda ordet på det sättet.

(2) Civilisation är ett kulturbegrepp. Det innebär att civilisationer definieras utifrån de
kulturer som samlas inom dem. ”Civilisation” och ”kultur” förhåller sig till varandra så att det
första är ett vidare begrepp än det senare. ”[People] identify with cultural groups: tribes,
ethnic groups, religious communities, nations, and, at the broadest level, civilizations.”23

Denna uppräkning verkar vara de kulturella grupper vi identifierar oss med i stigande skala,
från det lilla; till stammen; till den vida civilisationen.  Bilden nedan är en enkel illustration av
detta förhållande.

Huntington redovisar flera olika tänkares definition av civilisationsbegreppet och samman-
fattar dem med att säga:

Of all the objective elements which define civilizations, however, the most important is religion,
as the Athenians emphasized. To a very large degree, the major civilizations in human history
have been closely identified with the world’s great religions; and people who share ethnicity and
language but differ in religion may slaughter each other…24

Huntington säger alltså att religionen är den främsta faktorn som definierar civilisationer. Re-
ligionen verkar utgöra kulturens kärna. Men senare säger han: “The central elements of any
culture or civilization are language and religion.”25 Dessa två citat verkar säga olika saker, och
Huntington är inte helt konsekvent när han talar om civilisationers viktigaste element; ibland
är han helt säker på att religionen är viktigast, ibland talar han om flera viktiga element, men
hans sammantagna hållning verkar kunna sammanfattas så här: ”In the modern world, religion
is a central, perhaps the central, force that motivates and mobilizes people.”26

(3) ”[C]ivilizations are comprehensive, that is, none of their constituent units can be
fully understood without reference to the encompassing civilization. […] A civilization is thus
the highest cultural grouping of people and the broadest level of cultural identity people have
short of that which distinguishes humans from other species.”27 Civilisationer är alltså mång-
fasetterade och kulturerna den består av kan bara förstås utifrån den civilisationella helheten.

                                                  
23 Ibid., s. 21
24 Ibid., s. 42 (min kurs.)
25 Ibid., s. 59
26 Ibid., s. 66
27 Ibid., s. 42-3
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Människan har olika identitetsnivåer och civilisationen är den mest allmänna nivå som hon
identifierar sig med. Då folk med tiden omformar sina identiteter så ändras även civilisatio-
nernas sammansättning och form. Och även om gränserna mellan civilisationerna sällan är
tydliga så är de ändå meningsfulla enheter, enligt Huntington.

(4) Civilisationerna är dödliga, men samtidigt de mest långlivade historiska företeel-
serna av alla. De överlever ekonomiska, politiska, sociala och ideologiska omvälvningar.
Huntington återger olika teorier om civilisationers utveckling och säger att ”all these theories
see civilizations evolving through a time of troubles or conflict to a universal state to decay
and disintegration.”28 Anledningen till att civilisationerna spelar den avgörande rollen i värl-
den först nu är att civilisationernas utveckling har genomgått tre steg.29 Fram till och med
1500-talet så var utbytet mellan civilisationerna i princip obefintligt, mellan 1500-talet och
början av 1900-talet utövade Väst ett övervägande ensidigt inflytande på de andra civilisatio-
nerna i och med kolonialismen osv., och på 1900-talet gick vi in i den tredje fasen med väs-
terlandets tillbakagång, där kontakterna mellan civilisationerna har intensifierats.

(5) Civilisationer är inte politiska system, utan består av flera olika politiska enheter.
Kina kallas t.ex. av Lucian Pye för ”a civilization pretending to be a state.”30

(6) Enligt Huntington är civilisationsteoretikerna i allmänhet överens om vilka de mo-
derna civilisationerna är, nämligen; Den kinesiska, den japanska, den indiska, den islamska
och den västerländska. Till dem vill Huntington lägga till de ortodoxa, latinamerikanska och,
möjligen, de afrikanska civilisationerna.

2.4.1.2 Religionens betydelse för ”civilizations”
Huntingtons civilisationer är alltså uppdelade, i grova drag, utifrån de stora världsreligioner-
nas huvudområden. Han påstår bestämt att religionen är på frammarsch i världen, och han
anser att detta är en följd av en utbredd modernisering31. Det kan ju tyckas märkligt att mo-
dernisering, som ofta kopplas ihop med sekularisering, skulle leda till ett uppsving för religio-
nen, men hans förklaring är den här: Den ursprungliga kulturen utsätts för moderniseringens
idéer, dessa nya intryck skapar en tid av instabilitet och osäkerhet kring den egna identiteten
och en diskussion kring hur mycket man kan ”moderniseras” utan att förlora sin egen identi-
tet. Men i och med att moderniseringen skapar en bättre ekonomi, och med det ökat maktin-
flytande, så stärks åter identiteten och den egna kulturen, och med det också religionens ställ-
ning då den ju är kulturens främsta gemensamma identitetsfaktor (även utifrån ett psykolo-
giskt perspektiv32). Den stora omvälvning moderniseringen innebär kräver alltså högre för-
klaringar om människans syfte, därför har de stora religionerna fått nytt inflytande, i både
vardagliga och fundamentalistiska former. ”In coping with identity crisis, what counts for
people are blood and belief, faith and family.”33 ”More broadly, the religious resurgence
throughout the world is a reaction against secularism, moral relativism, and self-indulgence,
and a reaffirmation of the values of order, discipline, work, mutual help and human solidar-
ity.”34 Moderniseringsprocessen är drivkraften bakom att världspolitiken håller på att om-

                                                  
28 Ibid., s. 44
29 Ibid., s. 48-55
30 Ibid., s. 44
31 Ibid., s. 97 (Huntington gör dock skillnad mellan modernisering och vad han kallar ”västernisering”, då det
första inte behöver innebära det andra. Stora delar av kapitel 3 behandlar detta ämne.)
32 Ibid., s. 267
33 Ibid., s. 126
34 Ibid., s. 98
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struktureras utifrån kulturområde35, och religionen definierar dessa kulturområden, inte geo-
grafiska eller ekonomiska regioner36.

2.4.2 Problem med begreppet ”civilization”
Jag har ett antal invändningar mot denna användning av civilisationsbegreppet, och jag går nu
igenom dem punkt för punkt.

2.4.2.1 Problem med de sex punkterna
Den första punkten om skillnaden mellan civilisation i singular och plural är väl den enda som
det råder egentlig enighet kring. Detta påpekar Matlock i en artikel där han kritiserar Hun-
tingtons civilisationsbegrepp.37

På den andra punkten påstår jag dock att Huntington gör en glidning. Genom sin bok så
använder han ”civilisation” och ”kultur” omväxlande för att tala om samma sak. Detta är
ibland förödande för hans resonemang, då det ofta är oklart om han pratar om vad som kän-
netecknar olika kulturer i mer specifik mening, eller om han diskuterar civilisationerna i en
vidare mening, såsom han använder dem i sin modell. Det är ofta ett ”glapp” mellan  ett reso-
nemang om specifika kulturers egenskaper och dynamik, och hur det sedan överförs på civili-
sationer; det är ju inte med nödvändighet så att något som kännetecknar en kultur kan tillskri-
vas en hel civilisation, som ju består av mer än en specifik kultur. Matlock uppmärksammar
också detta problem.38 Han säger också att de flesta nog håller med om att ”civilisation” är en
kulturell enhet, ett kulturbegrepp, men de har olika syn på vad som kännetecknar en kulturell
enhet. Även han påstår att Huntington använder ”civilisation” och ”kultur” om vart annat,
vilket han tycker är mycket förvirrande.

Samma problem uppstår när Huntington ska tala om det som definierar civilisationerna.
Han är inte helt tydlig när han ska definiera vad som är den viktigaste faktorn för civilisatio-
ner, men min tolkning är ändå att han menar att religionen har en särställning. Han säger att
den är det enda som kan sträcka sig så övergripande över flera olika kulturer. Språk, etnicitet,
ideologi eller något annat, har inte samma förmåga att samla och mobilisera människor i
samma utsträckning. Men han talar ändå ofta om dessa faktorers betydelse, och hävdar att
även de bidrar till en ökad civilisationsmedvetenhet. Det är därför ofta oklart hur mycket vik-
tigare religionen är än dessa faktorer för att bestämma civilisationernas gränser, och Hun-
tingtons teori står och faller mycket med huruvida man kan definiera var dessa gränser går.
Därför är denna otydlighet ett problem för hans argumentation. Man kan också fråga sig om
det inte är så att folk som delar religion, men inte etnicitet och språk, också kan döda var-
andra? I citatet under punkt två gör Huntington en poäng av att det motsatta är möjligt, och
verkar implicera att mitt påstående inte stämmer (i alla fall inte i någon generell utsträckning).
Men är inte kriget mellan Iran och Irak på åttiotalet ett exempel på det? Alla konflikter inom
samma civilisation verkar motsäga detta påsåteende.

På den tredje punkten framkommer det stora problemet med civilisationernas gränser.
Huntington vill vara tydlig i sin avgränsning, samtidigt som han är medveten om att en alltför
stark gränsdragning skapar problem. Detta balanserande är ett ständigt gissel för honom.
Matlock menar också att Huntington är inkonsekvent när han talar om civilisationernas grän-
ser.39 Huntington säger att ”Civilizations have no clear-cut boundaries and no precise begin-
nings and endings. […] Civilisations are nonetheless meaningful entities, and while the lines
                                                  
35 Ibid., s. 125
36 Ibid., s. 130-5
37 Matlock J, ”Can Civilizations Clash?”
38 Ibid., s. 430, 433
39 Ibid.,  s. 430



12

between them are seldom sharp, they are real.”40 Civilisationer är alltså mångfasetterade och
dess kulturer kan inte fullt ut förstås utan att sättas i relation till den civilisation den tillhör,
men samtidigt är gränserna för civilisationen otydlig och omformas över tid. Detta tycker jag
skapar ett dilemma; En kultur ska definieras utifrån en i sin tur oklart definierad civilisation,
medan civilisationen i sin tur ska definieras utifrån de kulturer den består av. Var ska vi då
börja? Ska vi utgå från civilisationens otydligt avgränsade egenskaper för att förstå den en-
skilda kulturen, eller ska vi samla ihop de tydliga men föränderliga kulturella identiteterna
som människorna i civilisationen har, för att förstå civilisationen? Detta dilemma borde Hun-
tington ha diskuterat mer, vi får egentligen inte några mer argument för varför civilisationer
ändå är ”meningsfulla enheter” än att Huntington faktiskt tycker att det är så, hans tes är byg-
ger ju på det.

Angående den fjärde punkten så finns det inte heller någon enighet huruvida civilisatio-
ner är dödliga bland civilisationsforskare, enligt Matlock. Det är snarare imperier som upp-
stått, florerat och gått under.41 Civilisationer kan i så fall tex. istället ses som större kulturfe-
nomen som förändrats och utvecklats under hela mänskligheten. Jag tycker att det är rimligt
att fråga sig om civilisationer inte skulle kunna ersättas med imperier. Är det kanske egentli-
gen så att det vi ser hända är hur maktbalansen mellan några starka stater håller på att polari-
seras? Håller Kina, Japan, Ryssland, Iran, Brasilien, Sydafrika etc. på att skaffa sig en sådan
makt så att USA kommer att balanseras i en multipolär värld baserad på ett antal ”storstatsim-
perier”? En sådan modell skulle i så fall kunna liknas vid en realpolitisk, realistisk variant av
Huntingtons teori. Det skulle kunna beskrivas som en slags ”kärnstaternas kamp”, som jag
återkommer till senare.

På de femte och sjätte punkterna uppstår problemet med i vilka civilisationer man ska
placera vissa stater. Det finns många stater som inte alls består av någon enhetlig kultur.
Matlock säger att om civilisationsanalysen ska vara användbar måste det att gå att dela in län-
der i olika civilisationer, men även där råder det stor oenighet kring huruvida det är möjligt.
Många har även svårt att urskilja en särskild civilisation som man kan kalla för ”Väst”. Det är
rent ut sagt felaktigt av Huntington att påstå att ”scholars generally agree in their identifica-
tion of the major civilizations”42, enligt Matlock. Detta problem hänger även ihop med pro-
blemet ovan om civilisationernas avgränsning.

Ett annat problem som Huntington diskuterar mycket lite är varför han delar upp den
”kristna” världen i tre olika civilisationer, Väst, Latinamerika och den Ortodoxa. Borde man
inte då lika gärna kunna dela in den islamska civilisationen i de grupperingar som finns inom
den? Varför är skillnaderna inom den kristna religionen större eller viktigare än de inom
islam? De skäl han ger till varför man ska separera en ortodoxa civilisation är följande:
”Several scholars distinguish a separate Orthodox civilization […] as a result of its Byzantine
parentage, distinct religion, 200 years of Tatar rule, bureaucratic despotism, and limited
exposure to the Renaissance, Reformation, Enlightenment, and other central Western
experiences.”43 Det verkar alltså vara andra element än religionen som till stora delar skiljer
den ortodoxa civilisationen från den västerländska. Men det strider ju mot tanken att
religionen ska vara det grundläggande begreppet som skiljer de olika civilisationerna åt.
Denna uppdelning anser jag allvarligt försvaga Huntingtons teori då den i mina ögon
motsäger den grund han själv lagt för hur man ska dela upp civilisationerna. Jag återkommer
till detta problem under diskussionen kring Huntingtons exempel.

                                                  
40 Huntington S, The Clash of Civilisations and the Remaking of World Order, s. 43
41 Matlock J, ”Can Civilizations Clash?”s. 430-1
42 Huntington S, The Clash of Civilisations and the Remaking of World Order, s. 44
43 Ibid, s. 45-6
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Matlock påstår att även om det skulle råda konsensus kring Huntingtons sex påståenden
om civilisationer så beskriver de ändå inte de ”civilisationer” som han använder i sin bok.
T.ex. säger Huntington att civilisationer inte är ordnade som regeringar eller andra institutio-
ner, samtidigt som han senare jämför dem med arméer, en av de mest strukturerade institutio-
nerna som finns44: ”In a world where culture counts, the platoons are tribes and ethnic groups,
the regiments are nations, and the armies are civilizations.”45 Även här har Matlock en poäng.
Huntington glider i hur han använder civilisationsbegreppet även på det här planet; Ibland
syftar han på ett mer abstrakt koncept som definierar olika människors kulturtillhörigheter,
och ibland så talar han om civilisationer som vore de klart uppdelade politiska enheter med ett
mer eller mindre uttalat ledarskap i form av olika kärnstater med tydliga strukturer.

2.4.2.2 Problem med religionens betydelse
Huntingtons civilisationer är alltså grovt sett uppdelade utifrån de stora världsreligionerna.
Det är inte så att Huntington inte är medveten om att många regioner består av folkgrupper
med olika religionstillhörighet, som t.ex. Indien med sin stora muslimska befolkning. Snarare
ser han dessa regioner som de mest explosiva områdena där ”lösningen” på många sätt
kommer att bli en ännu tydligare uppdelning mellan de olika grupper som tillhör olika
civilisationer. De grupper som finns på den indiska subkontinenten tillhör alltså olika
civilisationer även om de befinner sig inom samma geografiska område, det är just därför
dessa regioner är så explosiva. Civilisationer är alltså inte nödvändigtvis geografiskt
uppdelade, även om de kommer att bli mer så.

Men hur är det med den västerländska civilisationen? Kan man verkligen definiera den
utifrån religionen? Den består ju till väldigt stora delar av en sekulariserad befolkning som
inte verkar låta religionen ha ett sådant inflytande på deras identitet som Huntington vill påstå.
Den kännetecknas väl snarare av någon slags allmän humanistisk världsbild än en kristen dy-
lik? Och kan man säga att religionen har fått ökat inflytande i väst som en reaktion på sekula-
riseringen och moral relativism? Huntington svarar så här:

Western civilization could also be undermined by the weakening of it’s central component,
Christianity. Declining proportions of Europeans profess religious beliefs, observe religious prac-
tices, and participate in religious activities. This trend reflects not so much hostility to religion as
indifference to it. Christian concepts, and practices nonetheless pervade European civilization.
[…] The erosion of Christianity among Westerners is likely to be at worst only a very long term
threat to the health of Western civilization.46

Men det är nog många med mig som är tveksamma inför ett sådant påstående. Huntington
måste så klart säga det, hans syn på religionerna ger vid handen att de kommer att fortleva
över tid. Men det verkar i mina ögon som att väst snarare hålls samman av gemensamma hu-
manistiska, västerländska värderingar, som givetvis har sina rötter i kristendomen, men som
nu existerar i den västerländska ”kulturen” eller ”civilisationen” mer eller mindre frikopplade
från dess kristna ursprung. Jag som västerlänning kan kritisera ett sådant påstående, men frå-
gan är vad en arab skulle säga om man frågade om det fanns en muslimsk civilisation? Eller
en kines, eller indier, eller kenyan? Kan man verkligen hävda att religionen är en så stark
identitetsfaktor? Huntington påstår två saker:

                                                  
44 Matlock J, ”Can Civilizations Clash?” s. 431
45 Huntington S, The Clash of Civilisations and the Remaking of World Order, s. 128
46 Ibid., s. 305
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Millennia of human history have shown that religion is not a “small difference” but possibly the
most profound difference that can exist between people. The frequency, intensity, and violence of
fault line wars are greatly enhanced by beliefs in different gods.47

Jag skulle vilja revidera dessa båda påståenden på följande sätt; Det första påståendet stämmer
i många fall. Men det finns andra identitetsfaktorer som tävlar om samma plats: familjen (ci-
tatet ovan verkar ju till och med själv likställa ”blood and belief, faith and family” – ännu ett
exempel på hur Huntington glider), etniciteten etc. Det är svårt att plocka fram en faktor som
den viktigaste. Inom vissa kulturer så är säkert religionen den viktigaste faktorn, i andra etni-
citeten – som i och för sig ofta sammanfaller med religionen, men där många kan känna en
stark tillhörighet till sin etniska identitet utan att aktivt leva ut religionen. I vissa kulturer har
religionen inte alls lika mycket utrymme, som i den västerländska, och där är kanske yrkes-
tillhörighet, sexualitet eller nationalitet t.ex. en viktigare faktor. Därför är Huntingtons sätt att
dela upp världen i civilisationer utifrån religioner ett väldigt grovhugget försök att få fram en
fungerande teori, om många människor i världen inte alls ser religionen som sin viktigaste
identitetsfaktor.

Det andra påståendet är bara ett halvfärdigt resonemang enligt min mening. Jag håller
med om att religiösa skillnader i många fall förstärker konflikter, men samtidigt är religionen
många gånger en drivande kraft för att åstadkomma fred. En lösning av konflikten mellan
Israel och Palestina utan inblandning från religiösa krafter tror jag är omöjlig t.ex. Juergens-
meyer48 säger att lösningen för att minska fundamentalistisk religiös terrorism måste innebära
mer religion, i betydelsen att moderata religiösa krafter får mer inflytande. Det är bara den
vägen som man kan uppnå en verklig djupgående förändring för att förändra inställningen på
djupet hos de människor som anser att religionen ger dem skäl att utföra våldshandlingar i
Guds namn. På detta sätt har religionen, i mina ögon, en mycket mer mångfasetterad roll i
världen, än vad Huntington framställer det som.

2.4.2.3 Hård och mjuk makt?
Vid ett tillfälle säger Huntington något som verkar motsäga hela hans resonemang kring vad
som ligger till grund för civilisationernas identitet:

A distinction exists, Joseph Nye has argued, between “hard power,” which is the power to com-
mand resting on economic and military strength, and “soft power,” which is the ability of a state
to get ”other countries to want what it wants” through the appeal of its culture and ideology. […]
What, however, makes culture and ideology attractive? They become attractive when they are
seen as rooted in material success and influence.49

När icke-västerländska kulturer ökar i ekonomisk styrka kommer deras självkänsla och tilltro
till den egna identiteten att öka, och man kommer titta mindre åt väst för att hitta svar på hur
man lyckas som kultur. Ekonomisk, hård makt är en förutsättning för kulturell, mjuk makt.
Men är det inte då så att kampen står emellan olika ekonomiska makter? Om ekonomisk och
militär makt är de viktigaste maktfaktorerna, vad är det då som säger att dessa maktsfärer
sammanfaller med de religiösa civilisationsgränserna? Tänker människor verkligen att det är
positivt för dem om det går bra för den civilisation man tillhör? Även om man gör det så är
väl staterna fortfarande de maktsfärer som man känner mest tillhörighet till? I mina ögon så
leder länders ekonomiska och militära styrka till ett ökat nationellt självförtroende, och
rivaliteten mellan länder inom samma ”civilisation” kan vara mycket stor.
                                                  
47 Ibid., s. 254
48 Juergensmeyer M, Terror in the Mind of God, s. 243
49 Huntington S, The Clash of Civilisations and the Remaking of World Order, s. 92
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Denna kritik blottlägger återigen det logiska ”glapp” som jag anser återkomma i Hun-
tingtons teori. Han argumenterar väl, utifrån mängder av empiriska exempel, för den kultu-
rella identitetens roll i konflikter (även om denna enkelspåriga förklaringsmodell många
gånger försvårar en mer verklighetsnära flerfaktorsanalys) men sedan när han ska ta steget till
att förklara varför detta leder till en värld uppdelad i civilisationer så går det lite för fort. Att
säga att kulturella skillnader är viktiga ger inte med nödvändighet att någon slags civilisa-
tionstillhörighet kommer att definiera konflikter framöver. Jag reder ut detta ”glapp” vidare
när jag diskuterar Huntingtons teser.

Denna diskussion av civilisationsbegreppet är i mycket den viktigaste delen i en analys
av Huntingtons bok. Därför kommer mitt resonemang att knyta tillbaka till denna diskussion
om igen, och på så sätt tillföra ytterligare perspektiv på varför ”civilisation” är ett så proble-
matiskt begrepp.

2.4.3 Begreppet ”clash”
Det andra viktiga begreppet i Huntingtons teori, ”clash”, är inte lika problematiskt som ”civi-
lization”. Att det ska uppstå en clash mellan civilisationer förutsätter ju att civilisationsbe-
greppet har förankring i verkligheten. Om vi förkastar civilisationsanalysen så blir det ju
emellertid ointressant huruvida civilisationer kommer att komma i ”clash” med varandra eller
inte. För att över huvud taget kunna diskutera begreppet ”clash” så kommer jag, åtminstone
till en början, därför att utgå ifrån att hans analys om civilisationerna i stort är rimlig. Men jag
kommer också att diskutera vad en svagare användning av både ”civilization” och ”clash”
skulle kunna innebära för Huntingtons teori.

Först behöver jag dock klargöra hur man ska översätta ”clash” till svenska för att på
bästa sätt fånga det Huntington vill säga med begreppet. I den svenska översättningen använ-
der man konsekvent ”kamp”, men detta ord har många gånger en för stark betydelse och
fångar inte alla de nyanser som ordet innehåller på engelska. En ordbok50 ger många olika
förklaringar och användningar av ordet; sammandrabbning, sammanstötning, konflikt, skräll,
smäll, dust, skära sig, inte stämma… Ordet kan ju både vara ett verb och ett substantiv och
Huntington använder det på båda sätten, även om det i bokens titel används som ett substan-
tiv. Att civilisationer hamnar i, eller befinner sig i, en ”clash” kan alltså betyda allt ifrån att
civilisationer hamnar i en våldsam sammandrabbning, till att deras kulturella element gene-
rellt bara inte stämmer överens, och allt där emellan. Frågan är hur Huntington använder be-
greppet? Svaret är att han, som väntat, inte använder det på ett entydigt sätt. Han säger att
civilisationer kan ”clash” på olika sätt och konflikterna kan se olika ut. Han är medveten om
att ordet kan betyda olika saker, men problemet är att han inte alltid är tydlig med vilken be-
tydelse av ordet han för stunden syftar på. Generellt kan dock sägas att Huntington använder
”clash” i en relativt stark betydelse.

2.4.3.1 Från en svagare till en starkare betydelse av ”clash”
Huntington talar på några olika ställen mera om en svagare form av ”clash” som ligger till
grund för eventuellt mer våldsamma ”clashes”. Förändrad maktbalans mellan civilisationer
har en destabiliserande effekt på den västdominerade etablerade internationella världsord-
ningen.51 Alltså verkar det finnas en strukturella skillnader mellan civilisationers olika värde-
ringar och intressen.52 Vanliga orsaker till konflikter förstärks av dessa strukturella skillnader
mellan kulturer.53 Men olikheterna är också själva orsaken till konflikter: ”The sources of con-
                                                  
50 Lexin, Myndigheten för skolutveckling, http://lexikon.nada.kth.se/cgi-bin/sve-eng
51 Huntington S, The Clash of Civilisations and the Remaking of World Order, s. 121
52 Ibid., s. 185
53 Ibid., s. 270
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flict are in fundamental differences in society and culture.”54 Huntingtons ”clash” grundar sig
alltså på att kulturers olikheter skär sig med varandra. Detta kommer att orsaka ”Cold peace,
cold war, trade war, quasi war, uneasy peace, troubled relations, intense rivalry, competitive
coexistence, arms races: these phrases are the most probable descriptions of relations between
entities from different civilizations”55.

Förbindelsen mellan denna svagare form av ”clash” och svårare konflikter går via ett
resonemang om att olikheter leder till konflikter. Men det är väl inte självklart att olikheter
behöver vara en grogrund för konflikter? Huntington svarar:

In social psychology, distinctiveness theory holds that people define themselves by what makes
them different from others in a particular context […] People define their identity by what they
are not. As increased communications, trade, and travel multiply the interactions among
civilizations, people increasingly accord greater relevance to their civilizational identity.56

Tvärtemot vad många tänker så leder alltså ökat utbyte till ökad olikhet, enligt Huntington.
Moderniseringen stärker skillnaderna mellan civilisationer.57 Demokratiseringens paradox är
att dess västerländska institutioner uppmuntrar till västfientlighet, då demokratisering ofta
leder till att lokala, västkritiska grupper får ökad makt.58 Globaliseringen har lett människor
närmare varandra, men också gjort dem mer medvetna om sin egen identitet och därmed fört
dem längre från varandra. Huntington sammanfattar fem olika anledningar till att kulturella
skillnader kan orsaka klyftor och konflikter.59 (1) Vikten av att hitta en kulturidentitet har ökat
jämfört med andra former av identitet. Detta betyder att konflikterna mellan kulturer ökar, och
så även mellan civilisationer då det ju är det vidaste kulturbegreppet. (2) Kulturidentitetens
ökade vikt, både på individnivå och samhällsnivå är en följd av moderniseringen. (3) Ökad
interaktion mellan kulturer gör att individer känner ett ökat behov av en tydlig kulturidentitet,
detta skapar tydligare uppdelningar mellan ”vi” och ”dom”. (4) Kulturella konflikter kan man
inte kompromissa kring, som man kan med materiella konflikter, de är för värdeladdade. (5)
Det är mänskligt att hata – för att ha en egen identitet behöver man fiender. Nuförtiden är det
mer troligt att ”dom” kommer från en annan civilisation. Från detta resonemang går Hun-
tington sedan vidare och resonerar kring vilka våldsamma konflikter dessa strukturella skill-
nader och klyftor kan orsaka.

2.4.3.2 Civilisationers struktur
Våldsamma konflikter uppstår i Huntingtons värld på några olika plan. Civilisationer har en
viss struktur, och olika länder och grupper har olika strukturella förhållanden till varandra
som påverkar deras konfliktdynamik. I världen efter det kalla kriget står länder i relation till
civilisationer som medlemsstater, kärnstater, ensamländer, kluvna länder och splittrade län-
der.60

En medlemsstat är ett land  som helt och hållet identifierar sig kulturellt med en civili-
sation.

En kärnstat är ofta den plats där civilisationen uppstod och de är de mest inflytelserika
länderna inom civilisationerna. Den islamska världen, Latinamerika och Afrika saknar kärn-

                                                  
54 Ibid., s. 225
55 Ibid., s. 207
56 Ibid., s. 67
57 Ibid., s. 78
58 Ibid., s. 94, 262
59 Ibid., s. 128-30
60 Ibid., s. 135-9. Här väljer jag att använda den svenska upplagans begrepp då de är tydliga och väl översatta.
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stater (vilket skapar svårigheter för att kunna etablera en struktur inom civilisationen och även
civilisationer emellan).

Ett ensamland saknar kulturella samband med andra samhällen. Exempel på sådana är
Etiopien, Haiti.

Ett kluvet land är ett land med några tydligt avgränsade kulturer, som Kanada och
Tjeckoslovakien (numera före detta). ”Cleft countries that territorially bestride the fault lines
between civilizations face particular problems maintaining their unity.”61 Huntington visar på
flera exempel på kluvna länder och regioner. ”The forces of repulsion drove them apart and
they gravitate toward civilizational magnets in other societies.”62

Splittrade länder är länder som har en enda dominerande kultur men där dess ledare vill
byta till en annan, och man tvistar således om vilken civilisation man egentligen tillhör. De
talar om sig själva som en ”bro” mellan olika kulturer. Exempel på sådana länder är Austra-
lien, Ryssland och Mexico.

2.4.3.3 Skiljelinjekrig – en stark form av ”clash”
Den allvarligaste formen av civilisationskonflikter är skiljelinjekrig. Med skiljelinjer menar
Huntington de gränser som geografiskt skiljer civilisationer åt. Skiljelinjekrig är skiljelinje-
konflikter mellan stater eller folkgrupper ur olika civilisationer, som har lett till våld. Om kri-
get pågår inom stater handlar det oftast om grupper inom landet som är tydligt geografiskt
avgränsade och som slåss för självständighet, eller så är grupperna uppblandade och då upp-
står våldsamma situationer ofta i samband med att nya gränsdragningar ska genomföras.63

Detta kan ske i kluvna eller splittrade länder. Ukraina är ett exempel på ett land som har en
civilisationsgräns rakt igenom sig, det ligger mitt på gränsen mellan den västerländska civili-
sationen och den ortodoxa. Där riskerar grupper på olika sidor av linjen att hamna i konflikt
då de söker självständighet från varandra. Om skiljelinjekriget handlar om att lägga under sig
markområden så kan detta ibland sluta med ”etnisk rensning”, och andra mycket våldsamma
inslag. Skiljelinjekrig mellan civilisationer är utdragna och finner sällan mer än tillfälliga lös-
ningar. De är krig som hela tiden slås på och av, och som skiftar i intensitet under långa peri-
oder. De är långdragna just eftersom de handlar om identitet och kultur. Huntington definierar
skiljelinjekrig så här: ”Fault line conflicts are communal conflicts between states or groups
from different civilizations.”64 I många länder i Asien så finns det flera grupper tillhörande
olika civilisationer i samma land. Där skulle skiljelinjekrig kunna utbryta av många olika an-
ledningar, men de geografiska gränserna mellan de stridande grupperna skulle inte vara så
tydliga. Men det visar på hur komplexa civilisationskrig i Huntingtons tappning kan vara.

Orsakerna till att antalet skiljelinjekrig ökade under nittiotalet är främst historia, demo-
grafi och politik.65 Den historisk bakgrunden var viktig men det var faktorer som den demo-
grafiska balansen som var anledningen till att de bröt ut just då. På Sri Lanka t.ex. sammanföll
70- och 80-talens uppror med de år då ”ungdomspuckeln” på 15-24 år inom de revolterande
grupperna översteg 20 procent av befolkningen. Ökat antal ungdomar är en instabilitetsfaktor,
det visar även många andra av konflikterna under nittiotalet. Men det finns också klart
politiska förklaringar till stridigheterna, och när man i skiljelinjekonflikter appellerar till
nationalistiska känslor främjar det utvecklingen av ett skiljelinjekrig, enligt Huntington. ”The
local war becomes redefined as a war of religions, a clash of civilizations, fraught with conse-

                                                  
61 Ibid., s. 177
62 Ibid., s. 138
63 Ibid., s. 331
64 Ibid., s. 252
65 Ibid., s. 259
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quences for huge segments of humankind.”66 ”Civilizations are the ultimate human tribes, and
the clash of civilizations is  tribal conflict on a global scale.”67

När de väl har kommit igång har skiljelinjekrig, liksom andra konflikter mellan folk-
grupper, en tendens att leva sitt eget liv och utvecklas enligt ett mönster som bygger på om-
växlande aktion och reaktion. Identiteter som tidigare har varit mångsidiga och tillfälliga blir
ensidiga och oflexibla; konflikter mellan folkgrupper kallas därför helt riktigt för ’identitets-
krig’. När konflikten trappas upp tappar moderata krafter till radikala, och de ursprungliga
stridsfrågorna ersätts av ett mer renodlat ”vi mot dom”. De olika identiteterna bleknar och
ersätts med en dominerande, som oftast baseras på religiös tillhörighet. Först efter en tids
stridande kan moderata krafter peka på hur ”meningslöst” stridandet är och vinna ny mark.68

2.4.3.4 Att stoppa skiljelinjekrig
Skiljelinjekrig kännetecknas av att ”[t]hey have this off-again-on-again quality because they
are rooted in deep fault line conflicts involving sustained antagonistic relations between
groups of different civilizations. […] Fault line war are intermittent; fault line conflicts inter-
minable.”69 Anledningar till att ett skiljelinjekrig kan uppnå temporära avbrott är att huvud-
deltagarna är uttröttade, eller att deltagare på andra nivåer, d.v.s. civilisationsbundsförvanter
har kraft och intresse att få parterna att mötas. Konflikter inom en civilisation kan ibland lösas
av att en tredje part från samma civilisation medlar, men mellan civilisationer finns inte den
möjligheten, då ingen medlare kan ha den kraften. Uppslutning av civilisationsbundsförvanter
har en förlängande effekt på många konflikter, men är ofta också en förutsättning för att kon-
flikten ska kunna stoppas i längden, då de kan agera som förhandlare åt medparten etc. Skil-
jelinjekrig mellan civilisationer är alltså ett spel på flera nivåer där kärnstaterna t.ex. kan för-
handla mellan varandra i konflikten å sina medparters vägnar. Huntington ger uttryck för rea-
listisk maktpolitik när han säger att:

An agreement to halt a fault line war will be successful, even if only temporarily, to the extent
that it reflects the local balance of power among the primary parties and the interest of the tertiary
and secondary parties. […] Halting them and preventing their escalation into global wars depend
primarily on the interests and actions of the core states of the world’s major civilizations.”70

Risken för ett världskrig mellan civilisationer är liten men inte obefintlig. Ett sådant krig
skulle kunna orsakas av att en konflikt mellan två grupper ur olika grupper trappas upp och
olika kärnstater dras in. Att maktbalansen mellan civilisationer och deras kärnstater rubbas är
en krigsrisk, och Huntington målar upp ett möjligt scenario för ett eventuellt civilisationskrig
där USA och Kina är huvudmotståndarna och som bygger på intervention av en kärnstat från
en civilisation (USA) i en dispyt mellan en kärnstat från en annan civilisation (Kina) och en
medlemsstat från samma civilisation (Vietnam). För att undvika civilisationskrig måste kärn-
stater avhålla sig från att blanda sig i konflikter inom andra civilisationer (avhållsamhetsre-
geln kallar Huntington det), kärnstater måste ta på sig en gemensam medlarroll där man tar
ansvar för att krig inom civilisationer inte uppstår, och folk inom alla civilisationer borde för-
söka bygga vidare på de värderingar man finner gemensamma för alla människor.71
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67 Ibid., s. 207
68 Ibid., s. 266-8
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71 Ibid., s. 316, 320
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2.4.4 Problem med begreppet ”clash”
Efter denna tämligen gedigna genomgång av hur Huntington använder begreppet ”clash”
kommer jag nu att vända blicken mot de problem som uppstår med denna användning. En
fråga är i vilken grad av ”clash” man bör beskriva världen. I Huntingtons modell har ”the
clash of civilizations” en så vid betydelse att det kan betyda allt ifrån att det finns spänningar
mellan kulturer p.g.a. deras olikheter, till att beskriva hur vi skulle kunna hamna på randen till
ett tredje världskrig. Senare när jag går igenom de förutsägelser Huntington gör, så visar det
sig tydligt att hans inkonsekventa användning av begreppet ”clash” gör det svårt att testa
dessa förutsägelser. Kan en förutsägelse tolkas litet ”hur som helst” så blir det ju omöjligt att
avgöra om den har slagit in eller ej. Men den viktigaste frågan är om hans användning av be-
greppet verkligen stärker hans tes, eller om han inte egentligen borde komma till en annan
slutsats? Jag ska också försöka reda ut vilka fördelar en svagare användning av begreppet har.

2.4.4.1 Kärnstaternas kamp?
Genom hela sin beskrivning av möjliga konfliktscenarion lyser Huntingtons statscentrerade
perspektiv igenom. Han erkänner själv, som jag tidigare visat, att staterna fortfarande är de
viktigaste aktörerna på den internationella arenan, skillnaden nu är att de viktigaste gruppe-
ringarna av stater sker utefter civilisationsgränser. Men ta t.ex. citatet i avsnittet ovan om att
hindrandet av skiljelinjekrig beror ytterst på kärnstaternas vilja att gripa in; Det är bara ett
exempel av många på hur det verkar som att Huntington ändå anser att väldigt stor makt lig-
ger hos kärnstaterna. ”The most important countries in the world come overwhelmingly from
different civilizations.”72 J a, men vad är det som säger att det är civilisationerna som är de
viktigaste grupperingarna i världen, när de viktigaste aktörerna verkar vara ett antal kärnstater
som olika mindre länder tyr sig till?

In this world the core states of civilizations are sources of order within civilizations and, through
negotiations with other core states, between civilizations. A world in which core states play a
leading or dominating role is a spheres-of-influence world. But it is also a world in which the ex-
ercise of influence by the core state is tempered and moderated by the common culture it shares
with member states of its civilization.73

Kärnstaterna kan bara ha inflytande inom den kultursfär som den tillhör, enligt Huntington,
d.v.s. de kan inte utöva inflytande över stater från andra civilisationer då de inte delar samma
kultur. Men det ändrar inte på det faktum att kärnstaterna fortfarande är de dominerande aktö-
rerna i världen. Skulle man då inte lika gärna kunna beskriva världen efter kalla krigets slut
som en ”kärnstaternas kamp”? Med detta uttryck menar jag en värld där de allvarligaste mel-
lanstatliga krigen utspelas mellan olika kärnstater, och uppstår då någon kärnstat upplever sin
intressesfär (det som Huntington benämner som civilisationer) som hotad. Jag anser att man
lika gärna kan dra en sådan slutsats utifrån Huntingtons exempel och resonemang. På så sätt
undviker man det, enligt min mening, överdrivna fokuset på kulturskillnader som den alla
andra faktorer överskuggande orsaken till konflikter.

Huntington säger att kärnstatskonflikter kan uppstå av två anledningar; antingen genom
en upptrappning av skiljelinjekonflikter mellan lokala grupper där kärnstaterna kommer sina
fränder till undsättning, eller genom förändringar av den globala maktbalansen civilisationer
emellan.74 Jag håller med om att kärnstater riskerar att dras in i mindre länders och gruppers
konflikter, men det är till syvende och sist ändå förhållandet kärnstaterna emellan som be-

                                                  
72 Ibid., s. 29
73 Ibid., s. 156
74 Ibid., s. 208-9
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stämmer hur konflikter utvecklar sig. Detta synsätt går väl i hand med följande uttalande av
Huntington: ”A world in which one or two core states in each of the major civilizations had
nuclear weapons and no other did could be a reasonably stable world.”75 Maktbalansen i värl-
den kan man inte heller tydligt mäta mellan civilisationer, det är betydligt enklare (även om
det fortfarande är svårt) att skaffa sig en uppfattning om hur olika mäktiga staters maktför-
hållande ser ut.

2.4.4.2 Problem med fokus skiljelinjekonflikter
Det är inte så att Huntington bara ser skiljelinjekonflikter i världen, men han anser ändå att det
är de som har den största potentialen att utvecklas till allvarliga krig. Inom civilisationerna
upprätthåller kärnstaterna struktur och ordning, och konflikter inom civilisationer kommer att
bli mindre allvarliga ju tydligare de civilisatoriska banden mellan länderna är.76 Västeuropa är
den starkaste civilisationsgemenskapen där det följaktligen är som minst troligt att en konflikt
skulle bryta ut mellan två länder. Därav följer ju att dessa ”interna” konflikter inom civilisa-
tioner inte är av samma betydelse som konflikter mellan civilisationer, d.v.s. skiljelinjekon-
flikter. Detta synsätt gör ju oundvikligen att dessa ”interna” konflikter kommer i skymundan,
och jag anser att det är ett olyckligt resultat av Huntingtons teori. På samma sätt som ett över-
drivet fokus på kulturell identitet skymmer sikten för andra faktorer som kan förklara kon-
flikter, så kan hans ”lättsamma” syn på konflikter som inte utspelar sig utmed civilisationers
skiljelinjer få till följd att svåra konflikter inte tas på ordentligt allvar. Jag anser att Hunting-
ton här är väl optimistisk och missbedömer allvaret i konflikter som inte riktigt passar in i
hans modell. Det vore ett svårt slag mot hans modell om en sådan konflikt skulle utvecklas till
ett allvarligt internationellt problem, men jag talar mer om detta problem med hans förutsä-
gelser om framtiden i ett senare avsnitt.

Hela Huntingtons resonemang med skiljelinjekrig grundar sig på hans civilisationsbe-
grepp. Detta har jag tidigare kritiserat och sagt att man istället borde använda kulturidentitet
som en av många förklaringsfaktorer i en bredare modell. Om man accepterar Huntingtons
civilisationsanalys så kan man placera in de flesta av världens konflikter i begreppet skilje-
linjekonflikter. Men min kritik av civilisationsbegreppet gäller då även denna starka form av
”clash”; begreppet är för snävt och hindrar oss från att se andra perspektiv på många konflik-
ter, vilket skulle ge en mer verklighetsnära bild med fler orsaker och förklaringar till varför
dessa konflikter fortgår.

Huntington ställer på ett ställe i sin bok upp en modell för maktbalans som han sedan
applicerar sin civilisationsmodell på, och säger att det är troligare att tillit inom detta maktspel
mellan stater uppstår mellan stater från samma civilisation.77 Detta påstående uttrycker ett lite
svagare användande av både ”civilization” och ”clash” , som mer pekar på att kulturen har
betydelse i konflikter, men inte nödvändigtvis behöver göra att de utvecklas till den starkare
form av ”clash” som Huntington också talar om. Det hade varit lättare att ge Huntington med-
håll om han hade stannat vid att använda detta ”clash” i en svagare mening. Att kulturer är
olika och att det kan komplicera en konflikt, eller ibland till och med orsaka situationer där
kulturerna ifrågasätter varandra, vore idioti att förneka. Världen är ingen fridfull plats, kon-
flikter uppstår hela tiden, och det bästa vi kan göra åt det är, enligt min mening, att lära oss att
hantera dem, inte nödvändigtvis lösa dem. Konflikter som hänger ihop med kulturell identitet
och religionen är, som Huntington säger, kanske de svåraste konflikterna att hantera. Men
dessa resonemang förutsätter inte att hans civilisationsanalys är riktig. Hans fem sammanfat-
tande punkter ovan, om varför olikheter kan orsaka konflikter, lider av samma problem som
                                                  
75 Ibid., s. 317
76 Ibid., s. 156
77 Ibid., s. 233
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hans civilisationsbegrepp; han lyfter fram kulturell identitet som den viktigaste orsaken till
konflikter och grumlar på så sätt sikten för många andra.

2.4.5 Fördelar med en svagare betydelse av ”clash” och ”civilization”
Vad skulle då en svagare betydelse av ”clash” och ”civilization” kunna innebära för Hun-
tingtons teori? Schemat nedan beskriver på ett enkelt sätt hur man skulle kunna tolka Hun-
tingtons teori.

                ”civilization”: (kulturell identitet)     ”clash”: (konflikter)
(starkare)      (a) viktigaste faktorn     (c) väpnad kamp
(svagare)      (b) en av många faktorer        (d) ogillande

Utifrån detta schema kan man få fyra olika kombinationer. Av (a) och (b) tycker jag att det är
relativt tydligt att Huntington tar ställning för (a). Men när det gäller (c) och (d) så verkar han
tala om att båda är aktuella vid olika stadier i en konflikt. (d) skulle kunna representera skilje-
linjekonflikter t.ex. och (c) skulle följaktligen då representera skiljelinjekrig, som alltså är en
eskalerad form av skiljelinjekonflikt där man börjat ta till våld. Det verkar vara svårt att kom-
binera (b) och (c), alltså att kulturell identitet bara skulle vara en av många faktorer men att
den ändå ensam skulle orsaka att våldsamma konflikter bröt ut. Även (a) och (d) är svåra att
få ihop; att kulturell identitet i form av civilisationstillhörighet skulle vara den övergripande
viktigaste faktorn men att det ändå aldrig orsakade några svårare konflikter. Om Huntington
skulle ha rätt i att civilisationstillhörighet kommer att orsaka konflikter så är det också rimligt
att tro att dessa konflikter skulle kunna bli allvarliga och mycket svåra att hantera. Det är rim-
ligast att kombinera de begrepp som har samma styrka, d.v.s. antingen (a) – (c) eller (b) – (d).
Jag anser dock att Huntingtons problem är just att han väljer det starkaste alternativet.

Alla (i franskans betydelse tout le monde) skulle nog hålla med om att kulturell identitet
har betydelse i konflikter. Alla skulle nog också hålla med om att ogillande av olika slag kan
eskalera till aktiva konflikter. Jag anser dock att det räcker att fastställa dessa två påståenden,
utan att gå vidare, som Huntington gör, och skapa en hel modell för hur de internationella
relationerna fungerar. Vi kan ha stor användning för denna svagare användning av begreppen
då de passar in i en bredare modell som tar med fler faktorer än kulturell identitet, och som ser
många fler typer av konflikter som allvarliga och inte fastnar i sitt fokus på de som på ett tyd-
ligt sätt verkar hänga ihop med olikheter i kulturell identitet, som Huntingtons skiljelinjekon-
flikter.
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3. Diskussion om Huntingtons teser, exempel och förutsä-
gelser
I följande avsnitt kommer jag nu att systematiskt granska först Huntingtons teser, sedan de
empiriska exempel som han genom ett induktionsresonemang använder för att stödja sina
teser, och till sist de förutsägelser han gör och de policyrekommendationer han ger om framti-
den utifrån sin modell. Efter det kommer jag till sist att avsluta med en diskussion av model-
lens användbarhet. Jag kommer under tiden att lyfta in några viktiga kritiker till Huntington,
framför allt Amartya Sen78, och visa på deras argument, som till viss del skiljer sig från mina,
men som också i stort går utmed den linje som mina argument följer.

3.1 Granskning av Huntingtons teser
Efter att nu ha presenterat Huntingtons tänkande kring modeller och hans begrepp, och även
nämnt min kritik av dem, så ska jag i följande avsnitt kritiskt granska Huntingtons teser.
Mycket av problemen med hans teser hänger ihop med de problem som följer av hans be-
grepp, därför kommer flera av argumenten sedan tidigare att återkomma i denna granskning.
Men jag anser att en ordentlig genomgång av hans teser ger oss en samlad och lättöverskådlig
bild av modellens styrkor och svagheter.

3.1.1 Granskning av Huntingtons huvudsakliga argumentation
Som jag redan nämnt så anser jag att det Huntington kallar för sin huvudtes inte bäst fångar
essensen i hans argumentation. Den slutsats jag presenterar är istället en bättre formulering av
hans huvudsakliga poäng. För att verkligen granska Huntingtons argumentation så ingående
som möjligt så väljer jag att titta på formuleringarna mer eller mindre ord för ord.79 (Jag pre-
senterar här hans huvudsakliga argumentation återigen för att undvika allt för mycket blädd-
rande.)

Huvudsaklig argumentation:
(P1) Den viktigaste orsaken till konflikter efter kalla kriget är kulturella skillna-

der mellan människor.
(P2) Civilisationer är den vidaste formen av kulturell identitet.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Slutsats) De viktigaste frågorna på den internationella dagordningen efter kalla kri-

get rör konflikter mellan grupper från olika civilisationer.

                                                  
78 Sen är, likt Huntington, professor vid Harvards universitet och han har varit extremt produktiv under sin
akademiska karriär. Han var bl.a. en av skaparna av Human Development Index, ett mer komplett sätt att mäta
välfärd på än BNP, som används i FN:s årliga Human Development Report. 1998 tog han emot nobelpriset i
ekonomi för hans insatser inom välfärdsekonomin. Dessutom har han skrivit ett flertal böcker där han har försökt
föra samman olika discipliner som ekonomi och praktisk filosofi. Han har, liksom Huntington, haft ett stort
inflytande, men kanske inom fler områden. I sin bok Identity and Violence ger Sen en kraftfull kritik av Hun-
tingtons reduktionistiska resonemang.
79 Jag är medveten om att detta är min tolkning av Huntington, och man hamnar lätt fel om man drar för stora
slutsatser ifrån en uppställning som man själv har skapat. Men eftersom argumentationen är, i princip, raka
översättningar av citat, så anser jag ändå att min granskning är träffande. Jag vet inget bättre sätt att sammanfatta
hans teori på, och då han inte själv ger någon bra sammanfattning, så får jag samla ihop de spridda påståenden
han gör och efter bästa förmåga formulera hans argument så här.
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Den första frågan jag ställer mig är om argumentationen är logiskt korrekt i sig, oberoende av
premissernas sanningshalt? Formuleringarna är inte så precisa att de medger en mer formell
logisk prövning, men det förefaller ändå rimligt att anta att vi med lämpliga förklaringar av de
ingående begreppen kan erhålla ett logiskt giltigt resonemang. Dock är det oklart om det är
samma ”konflikter” det talas om i (P1) och i slutsatsen. Om det inte är så har vi en avgörande
invändning mot hans resonemang. Jag återkommer strax till detta ”glapp” i Huntingtons ar-
gumentation.

3.1.1.1 Granskning av (P1) och (P2)
Är då påståendena sanna? Det första påståendet (P1) säger att kulturella skillnader är den vik-
tigaste orsaken till konflikter. Detta påstående har jag redan utförligt argumenterat emot, och
sagt att en modell som kan hantera flera olika förklaringsfaktorer samtidigt skulle ge oss ri-
kare och mer användbara perspektiv att förstå världen utifrån. Det är inte så att kulturella
skillnader mellan människor inte spelar roll, snarare är det Huntingtons stora förtjänst att han
lyfter fram identitetens roll i konflikter, och det hade varit väl om han hade stannat där och
inte etablerat det som den allt annat överskuggande faktorn. Denna kritik drabbar också slut-
satsens påstående om att civilisatoriska skillnader är den viktigaste faktorn i internationella
konflikter.

Sen är dock ännu mer kritisk än vad jag är på denna punkt och säger att singulära
identiteter är en illusion, och att de dessutom ökar sannolikheten för uppkomsten av våld.80

Sens tes är att förenklade idéer om människors identiteter förminskar människan, och ger en
förvrängd bild av verkligheten. Det är inte så att han förnekar att kulturell tillhörighet har
någon påverkan på vårt beteende, men han riktar främst in sig på att kritisera dessa
reduktionistiska idéer om människans identitet. När Huntington säger att kulturella skillnader
är den viktigaste orsaken till konflikter så implicerar han också att man kan kategorisera dessa
skillnader utifrån enstaka faktorer, främst då religiös tillhörighet (vilket (PT2) säger). Det är
denna implikation som Sen främst vänder sig emot. Om man gick ifrån denna ensidiga
indelning av människor utifrån en enda identitet så skulle vi få en sannare bild av
verkligheten, och också kunna förstå konflikter bättre. Han säger syrligt: ”A solitarist
approach can be a good way of misunderstanding nearly everyone in the world.”81 Enligt Sen
har vi många olika tillhörigheter samtidigt och vi måste prioritera mellan hur viktiga dessa
identiteter är. Vi har ändå möjligheter, om än begränsade, att välja vilken av våra många olika
identiteter som vi vill lyfta fram som den viktigaste.82 Detta val kräver förnuftsmässigt
tänkande. Ett av Sens mål med sin bok verkar vara att underminera kommunitarismen. Han
säger att vi inte är förutbestämda till en viss identitet som det bara är för oss att ”upptäcka”,
som kommunitaristerna påstår. Vår kulturella tillhörighet påverkar oss men den determinerar
inte vårt beteende, och vi kan till viss del resonera kritiskt kring vår grupps värderingar.83

Kommunitarismen fokuserar bara på en kulturell identitet per person84, medan Sen be-
skriver sig själv som:

[…] an Asian, an Indian citizen, a Bengali with Bangladeshi ancestry, an American or British
resident, an economist, a dabbler in philosophy, an author, a Sanskritist, a strong believer in
secularism and democracy, a man, a feminist, a heterosexual, a defender of gay and lesbian rights,

                                                  
80 Sen, A, Identity and Violence, s. 2
81 Ibid., s. xii
82 Ibid., s. 5-6
83 Ibid., s. 33-5
84 Ibid., s. 177
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with a nonreligious lifestyle, from a Hindu background, a non-Brahmin, and a nonbeliever in an
afterlife85

Han fortsätter:

The conflict between the priorities and demands of different identities can be significant both for
contrasting and for noncontrasting categories. It is not so much that a person has to deny one
identity to give priority to another, but rather that a person with plural identities has to decide, in
case of a conflict, on the relative importance of the different identities for the particular decision
in question. Reason and scrutiny can thus play a major role both in the specification of identities
and in thinking through the relative strengths of their respective claims.86

För en vegetarian kan den identiteten vara viktigare vid en middagsbjudning än identiteten
som lingvist. Men den senare identiteten är viktigare vid ett lingvistiskt seminarium.87 När
man räknar bort möjligheten till sådana val så försvårar man motståndsmöjligheterna för våld-
samma konflikter baserade på identitet. Huntington för ett liknande resonemang vid ett till-
fälle: ”People have levels of identity: a resident of Rome may define himself with varying
degrees of intensity as a Roman, an Italian, a Catholic, a Christian, a European, a Westerner.
The civilization to which he belongs is the broadest level of identification with which he
strongly identifies.” Huntington talar om dessa olika identiteter som olika nivåer av identite-
ten, medan Sen gör det öppet för var och en att prioritera bland sina olika identiteter. Hun-
tington gör helt enkelt det jobbet åt oss, och fråntar människan på så sätt den frihet som Sen
talar om att vi har.

Sen förnekar alltså inte den kulturella identitetens betydelse för vårt handlande, men
kommer med fem tillägg till detta påstående;88 (1) Andra saker som också kan starkt påverka
vårt beteende är t.ex. klass, ras, kön, yrke och politik. (2) Kulturer är aldrig så homogena som
kulturella determinister vill påstå; Iran består både av Ayatollor och radikala dissidenter, USA
av pånyttfödda kristna och hårdnackade ateister. (3) Kulturen är föränderlig. (4) Kulturer är
inte avskilda från påverkan. (5) Man måste skilja på begreppen kulturell frihet och att värdera
kulturellt bevarande, vilket blir extra aktuellt in en allt mer multikulturell värld. Den första
punkten går i linje med mitt påstående om att man behöver ta in fler faktorer i en bredare mo-
dell än Huntingtons singulära dito. De andra pekar på svårigheten att faktiskt fånga in en kul-
tur i relevanta definitioner. Verkligheten är dock sådan att vi gärna gör sådana generalise-
ringar kring kulturer för de effektiviserar vårt sätt att tänka. Ibland så kommer sådant tän-
kande upp till ytan i form av stora teorier som Huntingtons. Det sker när kulturella fördomar
råkar korrelera med sociala observationer, och dessa teorier lever kvar även när den tillfälliga
korrelationen inte längre gäller.89 En tysk nazist är tysk, en hutu är en hutu, men det är när
dessa uppfattningar om kulturell identitet blir singulära och den identitetens krav omdefinieras
i en våldsam form, som det kan få mördande konsekvenser.90 Ett liknande resonemang om hur
identiteter förenklas i konflikter för även Huntington91, men han ser detta mer som ett deter-
minerat mönster och ser inte, som Sen gör, individens förmåga att förnuftsmässigt välja och
prioritera bland sina olika tillhörigheter.

                                                  
85 Ibid., s. 19
86 Ibid., s. 29
87 Ibid., s. 25
88 Ibid., s. 112-3
89 Ibid., s. 103-4
90 Ibid., s. 176
91 Huntington, S, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, s. 266
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Sen håller med om att för att det ska vara relevant att tala om ”clash” så måste man
först acceptera ”civilizations”, men inte bara det; om man går med på begreppet ”civilization”
men vill förneka att de riskerar att hamna i en ”clash”, så har man ändå gett honom rätt, i och
med att man bifaller hans reduktionistiska världsbild. Sens kritik handlar om att Huntingtons
världsbild (som återspeglas i hans begreppsapparat) i grunden är fel, och skillnaden mellan
deras åsikter grundar sig i slutändan på deras olika människosyn. Detta uttrycks i Sens
påstående: ”Hating people is not easy.”92 som kontrasteras mot Huntingtons: ”It is human to
hate.”93

Frågan är också om nationer verkligen handlar så konsekvent utifrån sin givna identi-
tet? Ajami säger apropå detta att ”Nations ’cheat’: they juggle their identities and interests.
Their ways mender.”94 Sens kritik är kraftfull och träffar särskilt hårt Huntingtons singulära
generaliserande av kulturella identiteter. Han verkar också hålla med om min kritik att vi be-
höver flera faktorer än kulturell identitet i en modell som ska förklara konflikter i världen.
Hans påstående om att teorier uppkommer när kulturella fördomar korrelerar med sociala ob-
servationer är syrlig och träffande, och jag återkommer i min avslutande diskussion till varför
Sen anser att Huntingtons ansats i stort är felaktig, och dessutom kanske till och med farlig.

En fråga som jag låtit passera lite obemärkt förbi är om det verkligen är så att saker och
ting har förändrats så mycket efter kalla kriget? Hade inte kulturella skillnader betydelse även
under de stora ideologiernas tid? Kanske är det så att de hade precis lika stor betydelse då som
nu, men att under ungefär 50 år var ideologierna, på ett unikt sätt i världshistorien, så
dominerande att alla andra konflikter blev uppslukade och inkorporerade i den större
övergripande konflikten. Jag föreställer mig att det i och med detta har uppstått ett
”intellektuellt vakuum” då kalla-kriget-diskursen fått vara så helt dominerande. Numera finns
det utrymme för så många fler perspektiv, och Huntington är ivrig att få presentera just sin
modell. Men hans egen önskan om att kunna ta fram en lika övergripande teori som den som
rådde under kalla kriget faller på samma grepp som sin föregångare i att ”It omits [too] many
things, distorts [too many] things, and obscures [too many] others.”95 Jag tror att kulturell
identitet är, och har alltid varit, en viktig faktor i konflikter, kalla kriget var inget undantag.
Men att ersätta ideologiernas plats med religionen är att skaffa sig nya teoretiska problem, av
samma sort som de gamla, när man just gjort sig av med några. Huntington försöker att
försvara sig mot sådan kritik med sitt resonemang om civilisationernas utveckling i tre faser,
där vi idag i den tredje fasen har ett mycket större utbyte mellan civilisationerna än förr, och
där de därför spelar en viktigare roll än någonsin. Men även om folk från olika kulturer möts
mer idag så har religionen alltid spelat en stor roll i konflikter, allt ifrån korstågen (och
tidigare) till konflikten mellan israeler och palestinier. Enligt min mening är Huntingtons
civilisationer en förklädnad för religionen, som görs till den allt annat överskuggande faktorn,
och att göra det är, som jag redan argumenterat för, ett misstag.

Det andra påståendet (P2) säger att civilisationer är den vidaste formen av kulturell
identitet. Jag har ingående diskuterat begreppet ”civilizations” tidigare, och kontentan av den
diskussionen är att det råder stor oenighet kring vad civilisationer egentligen är. Innan jag
fördjupade mig i denna diskussion hade jag nog en föreställning om att civilisationer främst
var historiska företeelser likt Romarriket eller aztekerna, och frågan är om jag egentligen inte
fortfarande tycker att det är bättre att begränsa användningen av civilisationsbegreppet på det
sättet. Frågan är hur många människor som egentligen identifierar sig, på ett betydelsefullt
sätt, utifrån någon av de civilisationer som Huntington definierar? Om några, så är det väl
                                                  
92 Sen, A, Identity and Violence, s. 175
93 Huntington, S, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, s. 130
94 Ajami, F, ”The Summoning”, s. 6
95 Ibid., s. 29 (mina parenteser)
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främst fundamentalistiska grupper inom olika kulturer som försöker stärka sin identitet
gentemot ”dom andra”, men civilisationsidentiteten måste vara av mer betydelse för gemene
man för att Huntingtons analys ska ha någon poäng. Världen består av mängder med kultu-
rella grupper av olika slag, och de utsätts för en ständigt ökande interaktion. Det vore därför
bättre att erkänna den mångfald med kulturer och identiteter som finns, och försöka förstå den
komplexa dynamik som finns i mötet mellan dessa. Att klumpa ihop kulturella grupper utifrån
en så stel struktur som civilisationer är enligt min mening, för att använda en (haltande) lik-
nelse, som att skära till en sallad med motorsåg; det blir alldeles för stora bitar, mycket spill
och det är onödigt farligt, även om man är en nog så kompetent skogshuggare.

3.1.1.2 ”Glappet” i Huntingtons argumentation
Det första påståendet innehåller också det ”lilla” ordet konflikter. Huntingtons begrepp
”clash” syftar som sagt på allt ifrån olikheter mellan kulturer, till våldsamma krig, och de kon-
flikter som han talar om i denna formulering borde, enligt min tolkning, syfta på konflikter
inom hela den spännvidden. Frågan är om det är samma ”konflikter” som han talar om i slut-
satsen. Slutsatsens ”konflikter” verkar vara av den allvarligare sorten. Internationella
konflikter brukar inte komma upp på den ”internationella dagordningen” om de inte är relativt
allvarliga. Suveränitetsprincipen bland stater gör att det oftast ska till relativt grova övergrepp
för att ett land ska börja blanda sig andra länders konflikter. I resonemang kring det första,
mer allmänna, påståendet är Huntington inte helt konsekvent med vad han syftar på. Han
växlar mellan att tala om konflikter på mikronivå och mänskliga psykosociala beteende-
mönster i allmänhet, till att tala om konflikter på makronivå mellan länder. Därför är det svårt
att veta hur man ska tolka ”konflikter” i det första påståendets betydelse. Men det verkar åt-
minstone i vissa fall syfta på en svagare användning av ordet. Därför finns det, enligt min
mening, ett ”glapp” här i hans argumentation. ”Glappet” består i att det fattas ett led i argu-
mentationen om varför svagare typer av konflikter nödvändigtvis (eller i alla fall troligtvis)
leder till och har samma dynamik som starka typer av konflikter som de i slutsatsen. Något
som gäller på en mikronivå gäller inte per automatik på en makronivå. Konfliktdynamiken
mellan enskilda människor är inte densamma som mellan länder. Huntington tar inte denna
skillnad på tillräckligt allvar. Han borde ha visat tydligare på varför han tror att dessa
konflikter fungerar på samma sätt. Det räcker inte att säga att civilisationer är den vidaste
formen av kulturell identitet och sedan tro att civilisatoriska konflikter ska fungera på samma
sätt som de mellan kulturella grupper på en lokal nivå.

3.1.2 Granskning av Huntingtons partikulära teser
De följande teserna är olika förtydliganden av de påståenden på vilka Huntington grundar sin
teori. De är alla generaliserade uttalanden som det inte råder någon konsensus kring bland
forskarna. Men trots att de på intet sätt är några allmänt vedertagna synsätt så använder Hun-
tington dem ändock som en bas för sin teori.

Partikulära teser
(PT1) Istället för ideologi, politik eller ekonomi så är kulturell identitet numera

den viktigaste konfliktfaktorn.
(PT2) Kulturell identitet definieras främst utifrån religiös tillhörighet.
(PT3) Civilisationerna kan i stort identifieras utifrån de stora världsreligionerna.
(PT4) Moderniseringen har stärkt skillnaderna mellan olika kulturer, snarare än

skapat en universell kultur och har lett till att icke-västerländska kulturer
stärkt sin maktposition gentemot väst.
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Det första partikulära påståendet föjler av det första påståendet i hans huvudsakliga argu-
mentation. Det är inte längre ideologi, politik eller ekonomi som är de viktigaste konfliktfak-
torerna96. Men har dessa tre tungviktare som vi vant oss vid att se som de främsta orsakerna
till konflikter, inte minst efter mänsklighetens härjningar under 1900-talet, nu tappat i bety-
delse inför den till synes ”mjukare” faktorn kulturell identitet? En närmare granskning verkar
visa att inte ens Huntington egentligen tycker det. Vid ett tillfälle nämner han sex klassiska
skäl till varför kärnstater drabbar samman i kärnstatskonflikter; det relativa inflytandet i värl-
den, den relativa militära styrkan, ekonomisk makt och välstånd, försök av en stat från en ci-
vilisation att skydda sina fränder i en annan civilisation, stater som försöker påtvinga sina
värderingar på andra civilisationer, territorialkonflikter mellan civilisationer. Han säger där-
efter:

These issues are, of course, the sources of conflict between humans throughout history. When
states from different civilizations are involved, however, cultural differences sharpen the conflict.
[…] Core states are, however, unlikely to use military force directly against each other, except in
situations such as have existed in the Middle East and the Subcontinent where they adjoin each
other on a civilizational fault line.97

Kulturella skillnader spetsar till konflikter, det håller även jag med om i stort, men det är inte
samma sak som att säga att dessa skillnader är den viktigaste konfliktfaktorn. Här verkar det
snarare vara så att det är de gamla vanliga – ideologi, politik och ekonomi – som fortfarande
är de huvudsakliga konfliktorsakerna, men att kulturella identiteter förstärker problemen. Att
han sedan säger att det inte är troligt att kärnstater inte använder militärt våld utom när
konflikterna går utmed civilisationslinjer anser jag inte stärka hans tes. Att säga att det inte är
troligt att kärnstatskrig utbryter utan civilisatoriska förtecken är inte lika starkt som att säga
att kulturella skillnader är den viktigaste konfliktfaktorn. Huntington verkar glida lite när man
pressar honom på den här punkten. Han kallar t.ex. andra världskriget för ”det västerländska
inbördeskriget”.98 Detta krig var ett av de blodigaste i världshistorien men enligt Huntington
inget krig mellan civilisationer. Om det för 60 år sedan bröt ut ett världskrig utan
civilisatoriska förtecken, är det inte då troligt att de faktorer som var viktiga då också spelar
en stor roll idag? Huntingtons främsta argument till varför religionen (i civilisationernas
förklädnad) skulle spela en så mycket mer avgörande roll idag än förut i världshistorien, är,
som jag redan nämnt, att västs inflytande har minskat under 1900-talet och att interaktionen
mellan civilisationerna i och med globaliseringen har ökat. Men jag anser att de
grundläggande orsakerna till konflikter mellan människor är mer bestående än så. Det är
samma drivkrafter som driver människan nu som i konflikterna på de gamla grekernas tid.
Min människosyn är åtminstone av ett sådant slag att jag inte tror att det sker så mycket ”nytt
under solen”. Om politik och ekonomi (ideologin kan spela ungefär samma förstärkande roll
som kulturell identitet) alltid har varit några av de absolut starkaste anledningarna till
konflikter mellan människor så tror jag inte att de kommer att tappa i betydelse framöver hel-
ler. Eller som Predikaren uttryckte det för över tvåtusen år sedan: ”Jag såg att all strävan och
all framgång bottnar i den enes avund mot den andre. Även detta är tomhet, ett jagande efter
vind.”99

                                                  
96 Detta påstår Huntington tydligt på sidan 21.
97 Ibid., s. 208
98 Ibid., s. 144
99 Predikaren, kapitel 4, vers 4. Bibel 2000, Bibelkommissionens översättning.
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De andra och tredje partikulära påståendena har jag utförligt diskuterat under rubriken
”Problem med religionens betydelse”. I ett kapitel i sin bok100 diskuterar Sen religion och
identitet utifrån islam, och har där några poänger som än mer försvagar Huntingtons påståen-
den. Sens huvudsakliga poäng är att religiösa människor har många fler saker som de bryr sig
om än religionen, och detta påstående blir extra viktigt i en värld där islamsk fundamentalism
fått ökad makt och misstänksamheten mot muslimer har ökat i allmänhet, i alla fall i väst.
”Muslim” är inte en identitet som överskuggar allt annat, religionen är en identitet bland
många och frågan är hur en religiös muslim t.ex. kan kombinera sin identitet som muslim med
andra identiteter?101 Muslimer finns på båda sidor i många konflikter, enligt Sen, och musli-
mer kan ha starka intressen även utifrån sitt vetenskapliga intresse, professionella krav, litte-
rära involveranden eller politiska tillhörigheter etc.102 Vi har flera skäl till att framhäva en
muslims många olika intressen utöver de som följer av dess religion. Inte minst för att kunna
problematisera religionens ökande politiska roll, och se vilka frågor religionen inte behöver
låsa fast som den ofta gör. Ett annat skäl är att det hjälper oss förstå hur komplex situationen
är inom ”muslimska” länder, med politiska stridigheter trots att båda sidor är muslimer. Ytter-
ligare ett skäl är att förstå de misstag som sker i ”kampen mot terrorismen”. Den förvirring
som råder i förståelsen av muslimers mångfasetterade intressen i förhållande till deras reli-
giösa identitet har där förödande konsekvenser. Den förenklade indelningen av religiös tillhö-
righet som den viktigaste identitetsfaktorn ger religiösa ledare mer makt än nödvändigt och
gör det svårare att begränsa religiös fanatism. Misstaget är att en felaktig deskriptiv analys får
farliga normativa konsekvenser när man sedan ska lägga fram policyrekommendationer för
handlande utifrån dessa analyser.103 Detta påpekande går i linje med min kritik men lyfter
ännu mer fram vikten av att se hur andra intressen än religionen har starkt inflytande, även på
en mycket from människas beteende. Detta perspektiv försvinner i mycket i Huntingtons
analys då han redan a priori bestämmer att religionen i princip alltid är den viktigaste identi-
tetsfaktorn som bestämmer vårt beteende.

Det fjärde partikulära påståendet är till en del ett empiriskt påstående om en förändrad
maktbalans och till en annan del förklaring till denna förändring. Den empiriska delen är inte
egentligen en filosofisk fråga att undersöka, men jag kommer att diskutera detta påstående
utifrån några olika exempel i nästföljande del, som undersöker hur Huntington genom sin bok
använder empiriska iakttagelser för att kunna dra slutsatser som ligger till grund för hans ci-
vilisationsteori.

3.2 Från empiriska iakttagelser till slutsatser om civilisationer
Förhoppningsvis har jag nu lyckats visa några av de problem som jag funnit hos Huntingtons
teori. Men kan det vara så att en närmare titt på hur världen faktiskt ser ut skulle kunna ge
honom rätt? Kan det vara så att en empirisk undersökning visar på de mönster och företeelser
som han beskriver? Det verkar i alla fall Huntington påstå. Jag ska nu visa med några exempel
hur han använder ett induktivt resonemang för att argumentera för sin tes. Han säger:

No single statement in my Foreign Affairs article attracted more critical comments than: ”Islam
has bloody borders.” I made that judgment on the basis of a casual survey of intercivilizational

                                                  
100 Sen, A, Identity and Violence, s. 59-83
101 Ibid., s. 65-7
102 Ibid., s. 70
103 Ibid., s. 75
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conflicts. Quantitative evidence from every disinterested source conclusively demonstrates its va-
lidity.104

Här beskriver han sitt tillvägagångssätt; Han ställer först upp en tes (”islam har blodiga grän-
ser”, eller ”de svåraste konflikterna utspelar sig mellan länder från olika civilisationer”), se-
dan samlar han in empiriskt material kring olika konflikter och drar slutsatser. Märkligt nog
redovisar han bara för ett enda ordentligt undantag från hans teori i alla de exempel han tar
upp, det får mig att undra hur mycket de exempel han väljer att inte ta upp skulle säga emot
hans teori? Men först ska jag granska nägra av de exempel han nämner, och se om de slutsat-
ser som han drar utifrån dem är rimliga. Huntington målar upp de asiatiska och islamska civi-
lisationerna som de två huvudsakliga utmanarna till den västerländska civilisationen. Jag ska
därför gå igenom Huntingtons analys av utvecklingen i dessa regioner.

3.2.1 Exempel 1: Västs tillbakagång och Asiens ekonomiska utveckling
Huntington anser att styrkeförhållandena i världen håller på att förändras. Den västerländska
civilisationen är på väg bakåt, och de traditionella kulturerna genomgår en renässans. Man
kan se på Västs maktställning i världen på två sätt; Antingen som en civilisation med total
dominans efter att Sovjetunionen, som var Västs enda riktiga motståndare, försvann och ge-
nom sin totala ekonomiska, militära och teknologiska överlägsenhet. Eller som en civilisation
på nedgång, vars ekonomiska, militära och teknologiska makt håller på att stadigt reduceras.
Huntington anser att båda synsätten är rätt i den meningen att Väst är helt dominerande i in-
flytande och kommer att vara det ett bra tag in på tjugohundratalet, men att dess maktställning
gradvis kommer att avta och makten kommer att fördelas ut mellan civilisationerna. Väster-
landets nedgång har tre viktiga kännetecken:105

(1) Det är en långsam process. Väst stod på sin höjd runt år 1900; det tog 400 år att
komma dit, det kan ta 400 år att tappa allt.

(2) Nedgången är ingen obruten linjär process.
(3) Västs andel av de viktigaste maktmedlen har avtagit sedan början av 1900-talet,

detta gäller:
3a) Landyta och folkmängd, kvantitativt såväl som kvalitativt.
3b) Ekonomi. Västs andel av den globala ekonomin har minskat sedan

1920-talet. Kina kommer att återta platsen som världens största eko-
nomi, som den haft hela tiden förutom de senaste tvåhundra åren.

3c) Militär kapacitet. Västs styrka har minskat sedan 20-talet, då den stod
på sin absoluta höjd efter första världskriget.

Slutsats: På alla plan har väst tappat i inflytande sedan 1920.

Asien har fått ökat självförtroende genom sin växande ekonomi, men då denna bok skrevs
strax innan Asienkrisen 1997 så kan man ifrågasätta hur starka de asiatiska ländernas ekonomi
egentligen var och är. Men om man ser på hur tillväxten var under 70-, 80- och början på 90-
talet i t.ex. Kina så är utvecklingen markant. Dessa siffror pekar på att Kina kommer att vara
världens största ekonomi inom en snar framtid enligt Huntington, och detta innebär en föränd-
ring i maktbalansen mellan Asien och väst. ”Wealth, like power, is assumed to be proof of
virtue, a demonstration of moral and cultural superiority. As they have become more success-
ful economically, East Asians have not hesitated to emphasize the distinctiveness of their

                                                  
104 Huntington, S, The Clash of Civilisations and the Remaking of World Order, s. 258
105 Ibid., s. 83-91
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culture and to trumpet the superiority of their values and way of life compared to those of the
West and other societies.”106 Kina och Japans utveckling tas som exempel på asiatisk fram-
gång, där båda använder den traditionella kulturen för att främja nationalism. Den ekono-
miska framgången föder således självförtroende för den egna kulturen, enligt Huntington.

Huntington förutspår sedan hur den kinesiska civilisationen kommer att utvecklas och
vilka utmaningar den står inför. Ingen stark ekonomisk tillväxt håller i sig för evigt (vilket vi
ju redan kan se resultatet av i Ostasien). Asien kommer behöva lära sig att handskas med mer
”normala” nivåer av ekonomisk tillväxt. Men de kommer fortsätta att utöva en större makt
utifrån sin starka ekonomiska ställning, utan att för den delen västifieras. Kina kommer att
bidra till destabiliseringen av maktbalansen mellan civilisationer, och Indien kommer att följa
efter om utvecklingen håller i sig. ”As a result, the early years of the twenty-first century are
likely to see an ongoing resurgence of non-Western power and culture and the clash of the
peoples of non-Western civilizations with the West and with each other.”107

3.2.2 Problem med exempel 1
Huntingtons iakttagelser kring västerlandets tillbakagång och Asiens ökande ekonomi må
vara sanna, om än inte så entydiga som han framställer dem. Men är hans tolkning av de dju-
pare, eller vidare, trenderna och strukturerna som förklarar dessa fenomen korrekta? Jag har ju
redan svarat nej på den frågan tidigare, men ska nu försöka visa var hans analys utifrån dessa
exempel är problematisk. Man kan sammanfatta Huntingtons resonemang ovan så här:

Detta resonemang tycks likna hans huvudsakliga argumentation och lider därför också av
samma problem; Vad är det som säger att sats 1 leder till sats 2? Varför leder inte sats 1 till
något annat, som t.ex. ökad nationalism? För är det verkligen civilisationer som växersig star-
kare eller är det snarare enskilda aktörer och länder som stärks? Att Kinas tillväxt ligger runt
tio procent per år säger i första hand att Kina håller på att växa sig starkare gentemot andra
länder, inklusive ”västerländska” länder. Sedan är det klart att kinesers gemensamma
kulturella identitet och språk gör det lättare för kineser att samarbeta och gör det komplicerat
att samarbeta med andra. Men handel har ju varit, och är, ett av de främsta incitamenten att
just överbrygga sådana skillnader och kulturbarriärer genom ökad förståelse för den andres
kultur. Därför har jag svårt att tro att ekonomisk styrka kommer att skapa en så stark
civilisationsbaserad identifiering som Huntington vill påstå, det finns goda skäl att tro att det
till samma grad kommer att föra Kina och dess handelspartners närmare varandra. Inte minst
då västerländska investerare verkar mycket mindre oroade över de obekvämligheter som det
kinesiska samhället för med sig (som brott mot de mänskliga rättigheterna och, i vissa
rapporterade fall, slavliknande förhållanden för arbetare) än vad de ”borde” som sanna
”västerlänningar”. Investeringarna i Kina ökar och intresset i Väst är stort för denna nya
enorma marknad. Med Peking som rustar sig för OS 2008, och Nordkoreas illmariga viftande
med kärnvapenhotelser t.ex. så verkar Kina och väst, i mina ögon, snarare komma varandra
närmare allt eftersom Kina växer sig starkare. Jag påstår inte att jag är en bättre politisk
analytiker än Huntington, men vad jag försöker visa är att de slutsatser han drar utifrån sitt
exempel med Kina inte är svåra att ifrågasätta. Därför anser jag att detta exempel inte alls på

                                                  
106 Ibid., s. 104
107 Ibid., s. 121

(1) Kina växer sig starkare genom ökad ekonomisk tillväxt.
(2) Det leder till en ökad civilisationsbaserad identifiering.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(S) Därför kommer konflikter i framtiden att utspelas längs civilisationernas gränser.
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ett övertygande sätt bekräftar hans civilisationsteori. Det finns många andra scenarion man
kan tänka sig utifrån de iakttagelser han gör.

Huntington säger: ”The distribution of cultures in the world reflects the distribution of
power. Trade may or may not follow the flag, but culture almost always follows power.”108

Moderniseringen har alltså gett ökad makt till icke-västerländska samhällen och skapat ett
återupplivande av deras kulturer. De andra kulturernas avund och fascination av västs kultur
har grundat sig i västs ekonomiska framgångar, och man har trott att man behövt anamma
kulturen för att få samma framgång, men idag tänker man tvärtom; Att Japan och Kina har
lyckats, säger man, beror på att man behållit sin egen kultur. T.ex. åker inte längre icke-
västerländska intellektuella till utländska universitet och blir skolade i västerländska
värderingar, utan stannar hemma och studerar och odlar en starkare känsla för sin egen
kultur.109 (Detta sista påstående om studenters resvanor är jag starkt kritisk till, och det är ett
bara ett exempel av många liknande påståenden som han gör, där han verkar ha ganska lite på
fötterna. Påståendet härrör från en enda källa, men han gör ändå en ganska stor poäng av det.)

Detta resonemang kring moderniseringens följder återknyter till diskussionen om hård
och mjuk makt. Kulturell (mjuk) makt följer på ekonomisk och politisk (hård) makt och inte
tvärtom. Men är det då inte hård makt som fortfarande är den viktigaste faktorn i världspoliti-
ken, även i exemplet med Asien? Den ena stora anledningen till att maktförhållandena ändras
i världen är att nya regioner har fått ökat ekonomiskt inflytande i och med moderniseringen,
enligt Huntington. Men denna iakttagelse, som nog många skulle hålla med om, implicerar ju
inte nödvändigtvis att världen kommer att dela upp sig mer och mer utifrån civilisationsgrän-
ser. Det är korrekt att olika länder och regioner som till viss del tillhör olika kulturer utvecklas
på olika sätt, men att utifrån det anta att denna utveckling kommer att ske utifrån olika civili-
sationer är inte nödvändigt, det kan lika gärna leda till ökad nationalism eller ökat samarbete
regioner emellan (eller något annat), då man än mer inser de synergieffekter som ökat samar-
bete inom det ekonomiska området leder till. Detta ”glapp” i Huntingtons argumentation är,
som vi ser, ett återkommande fenomen.

3.2.3 Exempel 2: Islams blodiga gränser
Den andra utmanarcivilisationen mot väst är islam, enligt Huntington. Förhållandet mellan
väst och islam har ständigt varit konfliktfyllt, och orsaken till det är både religionernas likhe-
ter – de är båda monoteistiska och har en dualistisk världsbild som utgår från ”vi och dom” –
och deras olikheter – Islam tror på en förening av kyrka och stat till skillnad från den väster-
ländska kristendomens separation dem emellan.110 Under åttio- och nittiotalen har trenden
inom islam varit västfientlig.111 Västs problem är inte främst muslimsk fundamentalism, utan
den islamska civilisationen som ser sin egen kultur som överlägsen och är besatt av sin makt-
löshet. Islams främsta problem är i sin tur den västerländska civilisationen som tror att deras
kultur är universell. I detta ligger de huvudsakliga problemen mellan islam och väst.112

Tillsammans med Asien så är alltså Islam en av de stora utmanarcivilisationerna till
väst. Islams förnyade självförtroende har främst sitt ursprung i social mobilitet och befolk-
ningsökning.113 Den islamska renässansen beror på, och är ett försök att anpassa sig till, mo-
derniseringsprocessen. Det innefattar urbanisering, social mobilitet, ökad läs- och skrivkun-
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110 Ibid., s. 209-11
111 Ibid., s. 213
112 Ibid., s. 217-8
113 Ibid., s. 102
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nighet, ökad mediekonsumtion, ökade kontakter med andra kulturer m.m.114 Islam fyller den
identitetskris som dessa faktorer föder. Ökade rikedomar genom oljan bidrog till ökat själv-
förtroende och sågs som ett uttryck för islams överlägsenhet, denna ökning avtog men effek-
ten fortsatte i och med den ökade befolkningstillväxten. Den islamska civilisationens demo-
grafi visar på ett oproportionerligt stort antal unga, vilka är en grogrund för fortsatt instabilitet
i regionen, då dessa unga är en rekryteringsbas för islamistiska organisationer och politiska
rörelser. (Här verkar det som att Huntington skyller konflikter i mellanöstern delvis på
ungdomlig okunskap, och det är kanske en korrekt analys, men samtidigt ganska kontroversi-
ell.) Befolkningstillväxten skapar behov av mer resurser och utrymme vilket leder till kon-
flikter i civilisationens utkant, och ökad utflyttning från muslimska länder leder till invandrar-
problem i andra länder.115

De flesta skiljelinjekonflikter har skett utmed gränsen som skiljer muslimska och icke-
muslimer åt genom Afrika och Eurasien. Huntington säger: ”While at the macro or global
level of world politics the primary clash of civilizations is between the West and the rest, at
the micro or local level it is between Islam and the others.”116 Huntington tar flera exempel på
detta och hänvisar till statistik. ”Wherever one looks along the perimeter of Islam, Muslims
have problems living peaceably with their neighbours.”117 Men varför var Islam så blodigt på
nittonhundratalet? Huntington ger sex olika möjliga orsaker:118 (1) Islam har ända från början
varit en ”svärdets religion”. (2) Muslimers och icke-muslimers expansion på land har lett till
att muslimer och icke-muslimer lever fysiskt nära varandra i hela Eurasien. (3) Islam är en
absolutistisk tro. (4) Muslimer var offer för antimuslimskt förakt under arton- och nitton-
hundratalen. (5) Frånvaron av en kärnstat inom islam. (6) Befolkningsexplosionen och den
stora gruppen unga arbetslösa etc. Denna sista förklaring är också den viktigaste, enligt Hun-
tington.

Huntington förutspår sedan hur den islamska civilisationen kommer att utvecklas och
vilka utmaningar de står inför. Ingen religiös renässans undgår att svalna. I och med att be-
folkningsökningen antagligen planar ut om ett par decennier så kommer också antalet mili-
tanta muslimer att minska, vilket leder till att konflikter mellan muslimer och andra avtar i
styrka. Relationen väst – islam, kommer förmodligen att övergå i en slags ”kall fred”.
Muslimer kommer att bära med sig en förnyad medvetenhet om vad som skiljer dem från
andra och kommer att i ännu högre grad återgå till inhemska kulturer. Men man kommer att
upptäcka att islam inte är lösningen på politiska och ekonomiska problem, vilket kan komma
att leda till att starkare västfientliga rörelser växer fram som skyller väst för islams
tillkortakommanden på de områdena. Eller så lyfts ostasiatiska muslimska länders
ekonomiska framgång (om den fortsätter) fram som exempel på en ”muslimsk utvecklings-
modell” som kan konkurrera med de västerländska och asiatiska modellerna.119 Den islamska
civilisationen kommer även fortsättningsvis att präglas av en familjär stämning och hot
utifrån, som västerländsk universalism, kommer att fortsätta att föra dess länder närmare
varandra.120 Den muslimska befolk ningsökningen kommer att fortsätta hålla den islamska
renässansen vid liv, som är en destabiliserande faktor i de muslimska samhällena och för
deras grannländer.

                                                  
114 Ibid., s. 116
115 Ibid., s. 119
116 Ibid., s. 255
117 Ibid., s. 256
118 Ibid., s. 263-5
119 Ibid., s. 120-1
120 Ibid., s. 248
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3.2.4 Problem med exempel 2
Man kan ställa upp Huntingtons resonemang kring den islamska civilisationens utveckling på
samma sätt som för Asien:

Denna slutledning innehåller således samma problem som den ovan. Måste sats 1 leda till sats
2? Om den gör det beror på hur stark den muslimska identiteten i arabländerna egentligen är.
Den allmänna uppfattningen om arabvärlden är väl inte att alla länder i den regionen är speci-
ellt bra på att komma överens? Även om en iranier och en irakier delar samma religion så är
det ju absolut inte självklart att de känner speciellt mycket samhörighet med varandra? Hun-
tington tar upp Gulfkriget i början på nittiotalet som exempel och säger att Saddams Husseins
motstånd samlade arabländerna, även om man inte stod bakom honom annars; ”Arabs and
other Muslims generally agreed that Saddam Hussein might be a bloody tyrant, but, […] ’he
is our bloody tyrant.’”121 Men jag anser att det är ett förmildrande av situationen i arabvärlden.
Inte minst om man tittar på situationen i Irak idag, som ju mer eller mindre befinner sig i ett
inbördeskrig, så framstår olikheterna inom den muslimska ”civilisationen” tydligt. Skillna-
derna mellan en Shia- och en Sunnimuslim kan vara nog så stora som mellan en västerländsk
kristen och en ortodox kristen, och dem vill ju Huntington dela in i två olika civilisationer. Jag
anser därför att hans kategorisering av den muslimska världen är förenklad.

Problematiken utifrån den demografiska utvecklingen kan jag mycket väl tänka mig har
stor påverkan på muslimska samhällen. Religiös fanatism som blandar ihop politik, religion
och fattigdom har en enorm sprängkraft och lockar till sig frustrerade unga människor som är
beredda att göra det mesta för att åstadkomma en förändring. Religionens påverkan på ung-
domen har jag själv upplevt som uppväxt i konservativa frikyrkliga sammanhang, och hur den
kan leda till våldsamma handlingar har jag själv skådat under besök på Västbanken. Men
dessa fenomen förklaras inte bäst utifrån civilisatoriska termer, utan bör ses som det begrän-
sade fenomen det ändå är. Civilisationsanalysen passar bra in i många fundamentalistiska rö-
relsers världsbild och jag kan enkelt föreställa mig hur Huntingtons analys lätt skulle kunna
”kidnappas” och utnyttjas av sådana sammanhang, för att försöka argumentera för hur väster-
landet också ser på världen som en kamp mellan ”kristendomen” och ”islam”. Förändrad
demografisk utveckling i kombination med fattigdom och ett ökat ”frustrationsgap” som följer
den ökade medvetenheten av vad man skulle kunna ha istället för denna fattigdom, leder till
ökat stöd för fundamentalistiska grupper, men fortfarande bara i begränsad utsträckning. Det
är självklart en stor majoritet inom de muslimska samhällena som är kritisk till dessa gruppers
handlande, så de är verkligen inte några representanter för en ”muslimsk civilisation”.

Att islams gränser är blodiga kan förklaras på många olika sätt. Alla de sex olika för-
klaringarna, som Huntington ger ovan, utom den femte om frånvaron av en muslimsk kärn-
stat, kan man använda utan att tala om dem i civilisatoriska begrepp. Den andra anledningen
till att maktförhållandena ändras i världen, förutom förändrad ekonomisk utveckling, är att
religionen, genom den demografiska utvecklingen, fått förnyat inflytande i och med moderni-
seringen. Men denna iakttagelse, som nog många skulle hålla med om, implicerar ju inte hel-

                                                  
121 Ibid., s. 248

(1) Islam växer sig starkare genom ökad demografisk tillväxt.
(2) Det leder till en ökad civilisationsbaserad identifiering.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(S) Därför kommer konflikter i framtiden att utspelas längs civilisationernas gränser.
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ler nödvändigtvis att världen kommer att dela upp sig mer och mer utifrån civilisationsgrän-
ser. Detta ”glapp” i Huntingtons argumentation återkommer även här.

Sen har några viktiga invändningar till Huntingtons beskrivning av den ”muslimska
civilisationens” framryckningar. Han säger att vi borde lägga mindre fokus på islam som en
politisk enhet. Att vara muslim implicerar varken att man är tolerant eller en förtryckare.122

Som jag också påstod, så säger Sen att fundamentalister använder sig av islam som en singu-
lär identitet, och att själv göra det är att spela dem i händerna. I Sens eget hemland, Indien,
som består av bl.a. 150 miljoner muslimer, så används termen den ”Hinduistiska civilisatio-
nen” av politiska hinduistiska grenar som ”Hindutva”-rörelsen. Men i verkligheten så hade
man år 2004 en muslimsk president och det ledande partiets president var kristen. Sen tar
fram flera exempel på indiska muslimer, som landets rikaste person och olika framträdande
politiker och idrottsutövare, som alla inte främst ser sig som muslimer utan som indier.123 Un-
der de dödiga upploppen i 40-talets Indien delade de flesta av våldsivrarna identiteten som
fattiga arbetare med små ekonomiska medel, men ingen annan identitet än den religiösa tilläts
räknas under denna polariserade tid. Idag så talas det ofta om fattigdomsbekämpning som den
säkraste vägen att förebygga konflikter, trots det fokuserar Huntington på religionen som den
singulära identitet som påverkar människors beteende i konflikter. Tal om Indien som en
”Hinduisk civilisation” ger vatten på kvarnen för hinduistiska sekteristiska rörelser och ger en
förminskad bild av Indien.124 Samma sak gäller för den ”islamska civilisationen”. Jag håller
helt med Sen om dessa påpekanden.

3.2.5 Sammanfattande diskussion om Huntingtons exempel
Det är svårt för mig att närmare än så här granska Huntingtons empiriska påståenden, och det
ligger till viss del utanför denna uppsats, vars främsta syfte är att kritiskt granska hans argu-
mentation utifrån ett filosofiskt perspektiv. Men, som jag redan argumenterat för, så finns det
en poäng i att ändå nämna sådan kritik. Rusett, Oneal och Cox125 presenterar ett test av Hun-
tingtons modell utifrån data om konflikter mellan 1950 och 1992, och får således fram statis-
tiskt härledda slutsatser kring konflikters dynamik och orsaker under dessa år. Deras slutsats
är:

Our analyses of states’ involvement in militarized interstate disputes, 1950-92, indicate that dif-
ferences in civilization tell us little about the likelihood that two states will become involved in
military conflict: militarized disputes, uses of force, and conflicts involving fatalities are not sig-
nificantly more common among dyads split across civilizational boundaries than for other pairs of
states. Indeed, states in four of the eight civilizations fought more among themselves than with
states in other civilizations. The military, political, and economic interests measured by our realist
and liberal variables provide a substantially better account of interstate violence than does
Huntington’s theory.126

De påstår att liberala stater främst sammanfogas genom demokratiska och ekonomiska be-
roendeförhållanden, och bland andra stater, som inte delar dessa liberala band, så är det fortfa-
rande framförallt realpolitik som bestämmer konflikters eventuella uppkomst. Civilisatoriska
likheter kan ge goda perspektiv för att förstå t.ex. olika alliansers eventuella uppkomst, men
förmår inte förklara djupare orsaker till konflikter på det sätt som Huntington vill tillstå. Jag

                                                  
122 Sen, A, Identity and Violence, s. 16
123 Ibid., s. 167
124 Ibid., s.47-9
125 Deras diskussion med Huntington återfinns i tre artiklar i Journal of Peace Research, vol. 37, nr 5, 2000.
126 Rusett, B, Oneal, R & Cox, M, ”Clash of Civilizations or Realism and Liberalism Déjà Vu? Some Evidence”,
s. 602
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anser att denna analys i stort går väl i hand med den linje jag drivit, även om jag försöker vara
mer försiktig med att ge så tydliga alternativa förklaringar till konflikter som de gör.

Huntington kritiserar deras empiriska urval eftersom det består av konflikter under kalla
kriget, när hans teori handlar om hur världen kommer att se ut efter kalla kriget127. De svarar
med att säga: ”If the recent past can be taken as a guide to the future, social scientific analysis
finds little danger of a clash of civilizations. If it cannot, one must wonder how important
civilizations can be that their influence waxes and wanes so dramatically – and how the future
can be forecast at all.”128 Det är ett av de stora grundantaganden som Huntington gör – att ci-
vilisatorisk identitet dramatiskt har ökat i betydelse för orsaker till konflikter på väldigt kort
tid. Jag anser att detta antagande hos Huntington implicerar att orsaker till stora konflikter är
mycket föränderliga, men min lilla erfarenhet av den mänskliga naturen säger mig, likt Rusett,
Oneal & Cox, att det nog snarare är så att de viktigaste skälen till stora konflikter inte skiljer
sig så mycket i dagens värld från de krafter som drivit länder, nationer och grupper till
konflikt under hela mänsklighetens historia. Kanske är kulturell identitet ett av dessa viktiga
skäl, men i så fall endast ett av många, även i världen efter kalla kriget.

Vid endast ett tillfälle så nämner Huntington något som kan tolkas som ett undantag
från hans teori: USA:s stöd till det ”muslimska” Bosnien under kriget i Jugoslavien. Han på-
står att ”All the parties to, and most outside observers of, the Yugoslav wars thus came to see
them as religious or ethno religious wars.”129 Han förklarar USA:s avvikande beteende med
att “American idealism, moralism, humanitarian instincts, naivete, and ignorance concerning
the Balkans thus led them to be pro-Bosnian and anti-Serb.”130 Huntington tolkar USA:s bete-
ende som ett strategiskt handlande som skulle få till följd att det muslimska inflytandet på
Balkan i längden skulle minska. Dessutom bidrog deras naivitet (eller menar han egentligen
dumhet?) till att de handlade som de gjorde. Men om världens kanske starkaste och mest in-
flytelserika stat handlar ”fel” (enligt Huntingtons modell) utifrån naivitet och okunnighet, hur
ska man då kunna förutse någon viktig internationell politisk aktörs beteende oavsett modell?

Man skulle ytterligare kunna diskutera de otaliga exempel på konflikter under 90-talet
som Huntington låter bli att ta upp. Induktiva resonemang, som Huntingtons, lider alltid av
problemet att de aldrig kan ta med alla exempel, utan alltid måste göra ett urval och begränsa
sitt empiriska upptagningsområde. Därför är det egentligen lika viktigt att undersöka vilka
exempel han inte tagit med, som det är att granska de exempel han faktiskt ger. Tyvärr så
finns det inte utrymme för en sådan diskussion inom ramen för denna uppsats, men Russet,
Oneal och Cox analys är ett exempel som visar på att empiriska fakta i det här fallet inte ger
en entydig bild av hur världen fungerar. Huntingtons exempel går inte fria från kritik, och
alternativa förklaringsmodeller utifrån empiriska exempel finns att tillgå. Svaret på min
inledande fråga, om det skulle vara så att en närmare titt på hur världen faktiskt ser ut skulle
ge Huntington rätt, blir alltså nej.

3.3 Huntingtons förutsägelser och policyrekommendationer
Innan jag avslutar med en diskussion om användbarheten hos Huntingtons modell så ska jag
säga något kort om de förutsägelser som han gör och de policyrekommendationer som han ger
(jag har ju redan nämnt en del av dessa tidigare). Dessa är intressanta då de ger en förtyd-
ligande bild av hans teori, eftersom de visar vad som händer när han låter sin teori närma sig
politisk praktik. Då blottläggs de avigheter som jag anser uppstå när hans, som jag tycker mig
ha visat, bristfälliga modell ska appliceras på verkligheten.
                                                  
127 Huntington, S, ”Try Again: A Reply to Rusett, Oneal & Cox”, s. 610
128 Rusett, B, Oneal, R, ”A Response to Huntington”, s. 612
129 Huntington, S,  The Clash of Civilizations and the Remaking of World  Order, s. 271
130 Ibid., s. 290
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3.3.1 Förutsägelser - civilisationernas utveckling
Huntington spar inte på orden när han förutsäger hur världen kommer att utvecklas: ”The
world will be ordered on the basis of civilizations or not at all. In this world the core states of
civilizations are sources of order within civilizations and, through negotiations with other core
states, between civilizations.”131 När han försöker visa vad hans civilisationsmodell innebär i
verkligheten, så närmar han sig hela tiden den statscentrerade modellen. Det är tydligt att den
ligger till grund för hans modell, och kärnstaternas intercivilisationella förhållande liknar i
mycket en ”kärnstaternas kamp”, i mina ögon. Att han är så självsäker i sitt uttalande om att
världen kommer att ordnas utifrån civilisationer, samtidigt som han uttalar sig så att man i
praktiken kan tolka honom som i grunden statscentrerad är, om inte dumdristigt, så åtmin-
stone svårtolkat och otydligt.

Men Huntington håller fast vid sin civilisationsmodell och förutser att förhållandet
mellan civilisationerna ofta kommer att vara fientligt; ”The dangerous clashes of the future
are likely to arise from the interaction of Western arrogance, Islamic intolerance, and Sinic
assertiveness.”132 Kina kommer att återta sin dominerande ställning i Asien och om väst ingri-
per för att förhindra detta så skulle det kunna leda till krig.133 Huntington målar upp ett kom-
plicerat mönster över hur civilisationernas världspolitik kommer att se ut. (Se bilaga 2.) Ett
stort problem för USA och Europa kommer att vara att hantera den ökande invandringen. De
riskerar att delas upp i separata civilisationer, en muslimsk och en kristen i Europa, och en
latinamerikansk och en kristen i USA.134

Men hur kan man testa dessa förutsägelser? Hur vet vi om en förutsägelse har slagit in?
Det måste gå att testa en teori om den ska kunna kallas vetenskaplig. Jag har ju visat att det
går att göra olika tolkningar av vad han menar med både ”clash” och ”civilization”, men hur
ska man veta om hans förutsägelser slagit in, om man inte kan vara säker på hur de ska för-
stås? Framförallt ”clash” kan ju betyda många olika saker. Om man tolkar varje ”spänd” situ-
ation mellan USA och Kina som ett uttryck för denna ”clash” så är det inte svårt att ge Hun-
tington rätt, men med ett sådant trubbigt analysverktyg får man inte mycket meningsfull hjälp
i att förstå världen. Om man dessutom tar in USA och Kinas samarbete kring situationen med
Nordkoreas kärnvapenprover, som bara är ett exempel på hur komplicerat förhållandet mellan
USA och Kina är, så blir Huntingtons analys inte lika träffsäker. Han säger dock inte att alla
företeelser ska kunna förklaras med civilisationsparadigmet, det finns plats för undantag:
”Truces and limited agreements are as much a part of the clashes between civilizations as So-
viet-American arms control agreements were part of the Cold War.”135 Under kalla kriget var
dock den ideologiska klyftan betydligt tydligare än de påstådda klyftor som Huntington menar
nu finns mellan civilisationerna. Nedrustningssamarbeten mellan USA och Sovjet var snarare
undantag än regel. Samarbeten mellan länder från olika civilisationer idag är inte alls
undantag. Dagens värld är mycket mer komplex och globaliseringens verkningar skapar olika
samarbeten och konflikter mellan många olika länder, inom och mellan olika civilisationer, på
ett mycket mer ostrukturerat sätt än i kalla krigets polariserade värld. Att Huntington glider i
användningen av sina begrepp är på ett sätt inte så konstigt. Dagens värld fångas inte in lika
lätt i ett paradigm som kalla krigets värld, och därför blir han ständigt tvungen att till viss del
växla i användandet av sina begrepp utifrån de olika exempel på avvikelser från hans modell
som han möter. Men en modell som bygger på så pass otydliga begrepp blir dock inte särskilt
användbar för att göra förutsägelser med, frågan är om den ens är vetenskaplig?
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132 Ibid., s. 183
133 Ibid., s. 239
134 Ibid., s. 204
135 Huntington, S, ”If Not Civilizations, What?”, s. 189
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3.3.2 Policyrekommendationer - förutsättningar för fredlig samexistens
Som grund för en fredlig samexistens mellan civilisationerna ligger ett erkännande av att
världen är mångkulturell, men att man ändå söker att erkänna de gemensamma drag som alla
civilisationer delar, enligt Huntington. ”The security of the world requires acceptance of
global multiculturality. […] Cultures are relative, morality is absolute.” Huntington refererar
till Walzers idé om tjock och tunn moral. Kulturer är tjocka med sina breda och specifika mo-
ralsystem, men alla tjocka moralsystem delar också en tunn gemensam moral med allmänna
drag som återkommer. Han fortsätter: ”In a multicivilizational world, the constructive course
is to renounce universalism, accept diversity, and seek commonalities.”136 Detta verkar gälla
på det intercivilisationella planet, men inom civilisationerna så behöver man istället söka ökad
likhet och homogenitet inom civilisationen, annars riskerar man att bli en schizofren civilisa-
tion. ”A multicultural America is impossible because a non-Western America is not Ameri-
can. A multicultural world is unavoidable because global empire is impossible.”137 USA måste
motverka de inre kraven på ett mångkulturellt samhälle så att man kan återta sin plats i den
västerländska civilisationen. Samtidigt är västs inblandning i andra civilisationers angelägen-
heter den farligaste källan till globala konflikter.138 Som jag tidigare nämnt så bör kärnsta-
terna, för att undvika civilisationskonflikter, förutom att söka likheter, också avstå från att
blanda sig i andras konflikter och anta den gemensamma medlarroll de alla har för att undvika
konflikter mellan civilisationerna.139

Huntingtons värld är en värld med tydligt åtskilda civilisationer som sinsemellan an-
stränger sig om att se likheterna framför det som skiljer dem åt; Ett resonemang som till viss
del liknar det tänkande om ”jämlika men åtskilda” som nationalistpartiet propagerade för i
apartheids Sydafrika. Det är inte så att Huntington förespråkar att människor ska tvångsför-
flyttas för att hamna i ”rätt” civilisation, men det verkar som att han ser att det antagligen är
ett oundvikligt fenomen. Denna typ av förutsägelser anser jag riskerar att mer få effekten av
att bli självuppfyllande profetior, än vad de är oss till gagn när vi försöker förstå världen. Att
han motsätter sig ökad multikulturalism är också en potentiellt farlig ståndpunkt; ökad förstå-
else för och villighet att leva tillsammans med människor med annan kulturell identitet kan
mycket väl vara avgörande för att vi ska kunna överleva i vår nya globaliserade värld, där
människor från olika delar av världen är beroende av varandra i en omfattning som inte har
någon motsvarighet i historien. Sen sätter sitt hopp till att vi vänder bort blicken från singulärt
tänkande kring våra identiteter och istället erkänner den mångfald av identiteter som vi alla
besitter, och den roll som förnuftsmässigt tänkande och val har, som följer på detta erkän-
nande. Ett sådant förehavande ger oss utrymme för politiskt och socialt resonerande och gör
det lättare att se vad vi alla har gemensamt som människor, och gör det därmed lättare för oss
att leva i fred med varandra.140

Huntington sammanfattar sin bok i dess sista mening: ”In the emerging era, clashes of
civilizations are the greatest threat to world peace, and an international order based on civili-
zations is the surest safeguard against world war.”141 Om civilisationsanalysen är överdriven
och främst användbar när man ska försöka förstå fundamentalistiska krafter och rörelsers
drivkraft och retorik t.ex., så kan det väl lika gärna vara så att en värld där man fokuserar på
civilisationer gör det mer troligt att världskrig bryter ut?
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4. Avslutande diskussion
Jag ska nu kort sammanfatta vad det är jag egentligen har sagt och göra några avslutande re-
flektioner. Min granskning av Huntingtons teori berör, som vi har märkt, minst två nivåer. På
en första, mer specifik nivå, är frågan om Huntingtons modell, i sig, återspeglar verkligheten
på ett bra sätt, eller om den snarare ger en förvriden bild av densamma? Denna diskussion
grundar sig mycket på en analys av de begrepp han använder och de grundantaganden han
gör, som jag har försökt formalisera i några teser. På en andra, mer övergripande nivå, så är
det en diskussion om Huntingtons modell i stort; är den alls nödvändig, eller är den för ge-
nerell för att kunna användas till att dra några meningsfulla slutsatser i reella situationer?
Denna diskussion utgår från en jämförelse med andra liknande modeller och jag har försökt
att presentera (början till) en alternativ modell med flera faktorer. För att Huntingtons modell
ska gå att använda måste man ge honom rätt på båda nivåerna. Jag börjar med att sammanfatta
diskussionen på den mer specifika nivån och svara på frågan om hans modell är användbar.

4.1 Går Huntingtons analys att använda?
Som jag nämner i början av min uppsats så säger Huntington själv att den viktigaste mått-
stocken för hans teori är om den är användbar eller inte, eller för att vara exakt, mer använd-
bar än något annat paradigm eller inte. Jag ser tre huvudsakliga förhållningssätt man kan ha
till hans teori. Antingen så bifaller man i stort till hans modell, eller så säger man att den i
stort inte stämmer men att den har vissa poänger som är nyttiga för vårt tänkande kring värl-
den, eller så förkastar man hans teori helt och säger att den i princip gör mer skada en nytta då
den försvårar en sund analys med sin förenklade och förvridna ansats.

Om det inte vid det här laget framstår med all önskvärd tydlighet att jag inte är en an-
hängare av det första förhållningssättet, så har denna uppsats varit ett misslyckande på de
flesta plan. Det tredje, motsatta, förhållningssättet står, enligt min tolkning, Sen och många
andra för. Bl.a. så säger Rubensteiner att Huntingtons artikel representerar den värsta formen
av självuppfyllande profetia142. Sen säger också ”O ur shared humanity gets savagely chal-
lenged when the manifold divisions in the world are unified into one allegedly dominant sys-
tem of classification”143. En ”dialog mellan civilisationerna” är kontraproduktivt 144. Civilisa-
tionsteorier är för Sen en slags ”intellektuell barriär” som hindrar en rikare analys av varför
konflikter uppstår. Idén må vara tilltalande för gemene man, för den återspeglar tankar som
florerar rikt i icke-intellektuella kretsar, men frågan vi måste ställa oss, enligt Sen, är om det
vi ser pågå i världen verkligen är en ”civilisationernas kamp”, eller om det är något mycket
mer vardagligt som bara verkar vara en sådan kamp för de som bestämt sig för att finna ett
djupare mönster bakom verkligheten145. Denna fråga hänger ihop med frågan om vi ska
kategorisera människor i singulära identiteter utifrån nedärvda traditioner, främst då
religionen, eller om vi ska erkänna deras mångfald i identiteter, mellan vilka de själva
prioriterar vilka som är de viktigaste för dem?146 Det första reduktionistiska förhållningssättet
används av våldsivrare för det fungerar så väl till att motivera till hat och förakt gentemot
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”dom andra”147. Det senare pluralistiska förhållningssättet kan möjligtvis göra en liten skillnad
i den konfliktfyllda värld vi lever i, enligt Sen148.

Är då det mittersta förhållningssättet ett alternativ? Kan man plocka ur russinen ur
Huntingtons kaka, eller smakar hela bakverket illa? Jag har ju själv pekat ut ett antal allvarliga
problem med modellen. I grunden gör Huntington felaktiga deskriptiva analyser av världen
när han a priori sätter kulturell identitet som den enskilt viktigaste faktorn bakom konflikter,
det får farliga normativa konsekvenser när han sedan ska ge policyrekommendationer för hur
man ska hantera denna värld. Denna analys skymmer sikten för andra förklaringar, och den är
inte ens särskilt väl underbyggd då han glider undan när man pressar honom på både hur man
exakt ska avgränsa civilisationerna, och hur viktig den kulturella identiteten egentligen är i
förhållande till ”de gamla vanliga” ekonomiska och politiska förklaringarna till konflikter.
Denna otydlighet, har jag också sagt, leder till problem med testbarheten av hans teori, och
därmed också modellens vetenskaplighet. Jag har också ifrågasatt hans syn på religionen som
den viktigaste identitetsfaktorn, mycket med hjälp av Sens resonemang och utifrån frågan om
väst verkligen kan definieras som en kristen civilisation. Hans teori framstår som inte mycket
mer än en förädling av det statscentrerade perspektivet, och hans resonemang skulle lika
gärna kunna användas för att argumentera för en ”kärnstaternas kamp”. Allvarliga konflikter
inom Huntingtons ”civilisationer” pågår för fullt, och många andra former av samarbeten och
konflikter i världen mellan och inom civilisationer bygger på högen av undantag vilken, enligt
min mening, är en övermäktig uppgift för Huntington att förklara bort.

Men finns det ändå någonting vi kan lära oss av Huntingtons modell? Eller kräver dess
allomfattande ansats att vi antingen köper hela paket eller förkastar det helt? Jag anser att det
nog till stor del är det senare som är fallet – att kunna använda en del av hans modell kräver
att man anammar hans civilisationsbegrepp, och har man gjort det så har man redan erkänt
den grund som hela hans teori bygger på. Men även om vi förkastar Huntingtons modell i
stort och inte heller anammar delar av den, så lämnar den i alla fall några intressanta frågor
efter sig i dimmorna på det nyligen övergivna intellektuella slagfältet. Dessa frågor handlar
till största delen om hur vi ska hantera den kulturella mångfald världen består av. Huntingtons
uppmaning till att söka gemensamma beröringspunkter för att begränsa olikheternas konflikt-
skapande tendens, går väl i hand med Sens uppmaning att respektera diversiteten hos indivi-
dernas identiteter. Deras lösning på problemen bygger båda på respekt och ömsesidig tole-
rans, men de har olika uppfattning av vad som är själva problemet. Jag anser att Sens problem
är av mer grundläggande karaktär och ligger närmare verkligheten än Huntingtons konstrue-
rade konflikthärd. Utifrån min analys i denna uppsats så anser jag att Huntingtons modell där-
för inte är en särskilt användbar modell att förstå världen utifrån, och ställer mig således i le-
det tillsammans med Sen och de andra som i stort förkastar modellen, men jag är inte lika
säker på att den är en så farlig modell som vissa påstår. Sammantaget så anser jag att dess
fördelar, att den uppmärksammar den kulturella identitetens betydelse för konflikter, inte
överväger dess nackdelar, att den sätter denna faktor som den enskilt viktigaste
konfliktfaktorn och därmed skymmer sikten för en bredare och mer verklighetsförankrad
flerfaktorsanalys.

4.2 Alternativ argumentation utifrån fler faktorer än kulturell identi-
tet – fortsättning på modelldiskussionen
Under hösten 1993 rådde en intensiv debatt i tidskriften Journal of Peace Research kring
Huntingtons artikel från samma år. Som svar på dessa inlägg skrev han, som jag redan nämnt,
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artikeln ”If Not Civilizations, What?”. Där utmanar han sina kritiker, som sig bör, att inte bara
komma med kritik mot hans modell utan också lägga fram alternativa modeller som bättre
skulle kunna förklara världen. Denna utmaning har jag till viss del redan antagit, men tänker
nu kort sammanfatta vad en sådan modell skulle kunna innebära. Jag har sparat denna redo-
visning av min alternativa modell till slutet för att låta granskningen av Huntingtons modell
förbli oavbruten. I stycket ovan har jag sammanfattat min granskning av Huntingtons modell,
och i och med det slutfört det som var mitt syfte med denna uppsats. Men jag vill ändå kort
sammanfatta vad en ”flerfaktorsanalys” skulle kunna innebära.

Huntington säger: ”A paradigm is disproved only by the creation of an alternative para-
digm that accounts for more crucial facts in equally simple or simpler terms (that is, at a com-
parable level of intellectual abstraction; a more complex theory can always account for more
things than a more parsimonious theory).”149 Huntingtons modell är av generell art, och det
finns utrymme för undantag och variationer inom en sådan modell (även om jag anser att
Huntington får oöverstigliga problem med att förklara alla undantag som uppstår för honom),
därför bör enligt honom en alternativ modell också vara på en liknande generell nivå för att
kunna vara jämförbar. Som jag nämnt så anser jag att en teori om världen ska kunna beskriva,
förklara och göra förutsägelser om densamma på ett så verklighetsnära sätt som möjligt, med
få begrepp och med fokus på de viktigaste skeendena i världen. Jag anser dock att Hunting-
tons modell är onödigt generell; det finns utrymme för fler faktorer i en modell som fortfa-
rande är tillräckligt generell för att vara användbar för att förstå de stora skeendena. Alterna-
tiva modeller, som de fyra som nämns ovan i diskussionen kring modeller, ger inte alltid
bättre analyser, de bär på sina problem, även om jag anser att den statscentrerade modellen
fortfarande är den som bäst fångar in hur världen fungerar av de modeller som jag diskuterar
där. (Huntington kallar denna modell för ett pseudoalternativ till hans modell.150) Kanske är
det till och med så att en modell på samma generella nivå som Huntingtons, eller ett paradigm
som han kallar det, är dömd att vara för generell för att gå att använda på ett givande sätt.
Antagligen krävs en mer komplex modell med flera förklaringsfaktorer som kan ge många
fler svar och även väcka mycket fler intressanta frågor. En sådan modell anser jag vara mer
användbar än Huntingtons modell, även om Huntington skulle hävda att en sådan modell inte
är på samma nivå som, och därmed inte heller kan jämföras med, hans modell. Om Hunting-
tons påstående stämmer så anser jag i så fall att vi måste förkasta alla försök att formulera så
generella modeller – de förvrider världen mer än de förklarar den genom sina konstruerade
reduktionistiska förenklingar. Jag ger alltså inte Huntington rätt varken på den mer specifika
nivån eller den mer generella nivån, som jag talade om i inledningen av detta avsnitt.

Kulturell identitet är en av många faktorer som samspelar i en konflikt, och en svagare
användning av civilisations- och kampbegreppen som inte är så deterministisk och singulär
som Huntingtons kan vara användbar för att förstå den faktorns funktion och dynamik. Vilka
är då de andra faktorerna? Ja, Sen ger oss inte någon riktig hjälp med den frågan, då han
främst talar om att fokusera på individens möjlighet att välja mellan sina olika identiteter, och
uppmanar oss därmed med att inte vara för deterministiska när vi talar om den kulturella
identitetens betydelse. Men de andra faktorerna innefattar naturligtvis sådant som jag redan
nämnt alltid varit viktiga orsaker till konflikter; osämja kring resursfördelning, politiska am-
bitioner, ledares maktfullkomlighet, historiska oenigheter som lever kvar, territoriella anspråk,
frustration utifrån fattigdom, strukturellt förtryck (som i dag sker även på global nivå),
ideologiska uppfattningar, genusproblematik – ja, listan kan göras lång. Jag tror att man kan
identifiera flera viktiga grundläggande fenomen utifrån dessa exempel, som alla grundar sig
på något sätt i en analys både av vad historien lärt oss om människans natur och i en analys av
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de specifika omständigheter som är unika för världen idag. Men denna uppgift, att närmare än
så här formulera hur en sådan modell skulle se ut, ligger utanför ramen för denna uppsats.

4.3 Avslutande tankar
Att sitta med en världskarta framför sig och fundera över hur världen fungerar är en rolig men
farlig aktivitet. Rolig, därför att de flesta människor på något sätt verkar ha en önskan att för-
stå världen, och farlig, eftersom det är så väldigt lätt att dra förhastade generaliserande slutsat-
ser om hur människan fungerar (speciellt hur ”dom där andra” fungerar). Förutom att värdera
Huntingtons analys av denna världskarta med hjälp av min egen, Sens och andras kritik har
jag också försökt visa hur politisk filosofi faktiskt har betydelse för hur världen utvecklas. Jag
har en relativt krass människosyn, vilket förhoppningsvis framgått vid det här laget, och delar
varken Sens eller Huntingtons världsbild till fullo. Som politisk filosof (om man får titulera
sig själv det efter en avslutad kandidatexamen i filosofi) är jag skeptisk till möjligheterna vi
har att skapa en fredligare värld. Jag har inga utopiska föreställningar om att vi en dag kom-
mer leva i en värld fri från krig, men jag tror dock att vi kan bli bättre på att hantera de kon-
flikter vi alltid kommer att ha. Sen ger uttryck för sin syn på människan när han säger: ”It is
not absurd to claim that being able to doubt is one of the things that make us human beings,
rather than unquestioning animals. […] I may not go so far as to argue for the slogan: ”Cogito
ergo sum”, but that thought is not very distant either.”151 Denna grundläggande skepticism är i
mina ögon enbart sund, och gör oss bättre utrustade för att förstå vår omvärld.

Det är där den politiska filosofin har sin plats, den ska ge analyser, modeller, begrepp
och metoder som hjälper oss att reda ut vad som egentligen pågår i världen. Den ska under-
lätta och förbättra möjligheterna till goda diskussioner och konflikthantering. Här anser jag att
Sens pluralistiska analys idag står sig bra och påminner oss om dynamiken och komplexiteten
i det mänskliga beteendet. Huntington däremot, med sin generaliserande och reducerande at-
tityd, gör kanske snarare det samlade världssamfundet en björntjänst, sina goda intentioner till
trots. Jag avslutar härmed min uppsats med att stämma in i följande poetiska reflektion kring
Huntingtons teori:

It strikes me as a dangerous form of policy confusion,

Boosting culture clashes through a self-fulfilled conclusion.

His quickness has the slickness of a Disney-style cartoon,

The feeling of a foray, or a major trial balloon.

His book conveys a challenge, like he wants us to refute him,

Daring us, by scaring us, to doubt him or dispute him.

Which is fine for academic-argument-displaying

As long as someone powerful won't act on what he's saying.152
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