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Det är ingen enkel uppgift den is-
raeliske statsvetaren Azar Gat har 
tagit på sig i sin senaste bok War in 

Human Civilisation: att lösa krigets gåta. 
Varför krigar människor? Är kriget rotat i 
människans natur, eller en kulturell kon-
struktion? Kommer krigen att försvinna i 
framtiden? 

Gat är född 1959 och professor vid Tel 
Aviv-universitetet. Han daterar i förordet 
sitt intresse för krig till juni månad 1967, 
när Israels seger i sexdagarskriget gjorde 
ett outplånligt intryck på en åttaårig pojke 
som just hade lärt sig läsa. På 1980-talet 
skrev han sin doktorsavhandling i Oxford 
om militärteorin från Machiavelli till Clau-
sewitz, och byggde senare ut boken till en 
omtalad trilogi som följer det militära tän-
kandets historia i Västerlandet ända fram 
till Liddell Hart och det kalla krigets upp-
komst (publicerad 1989–1998 och samlad 
i volymen A History of Military Thought 
2001). I Gats analys av militärteorins 
utveckling är den ständiga pendelrörelsen 
mellan upplysningstida och romantiska 

ideal, positivism och hermeneutik ett centr-
alt tema (I ärlighetens namn ska sägas att 
samma tanke också dominerar Alf W Jo-
hanssons Europas krig 1988, en bok som 
dock avhandlade en kortare tidsperiod och 
fick mindre uppmärksamhet eftersom den 
bara publicerades på svenska). 

I mitten av 1990-talet inledde Gat arbe-
tet med sin nya bok, och har under vägs 
offentliggjort delresultaten som artiklar 
i vetenskapliga tidskrifter inom de mest 
skilda discipliner. För att uttömmande 
kunna diskutera krigets gåta är han ju 
tvungen att också skildra den mänskliga 
civilisationens utveckling från urtiden till 
det postmoderna samhället, och att ställa 
ett antal fundamentala frågor rörande män-
niskolivets grundläggande drivkrafter. Han 
har vid sidan av sin militärhistoriska kun-
skap måst skaffa sig en enorm beläsenhet 
inom fält som etologi, evolutionsbiologi, 
antropologi, psykologi, arkeologi, religi-
onssociologi, agrarhistoria och national-
ekonomi. Notapparaten är på närmare 150 
sidor. Även om Gat är en driven skribent 
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och hans framställning inte är svår att följa, 
tappar man som läsare lätt andan inför all 
denna lärdom. 

Han kommer dock ett gott stycke på väg i 
sin strävan att presentera en sammanhäng-
ande teori om kriget. De evolutionära och 
biologiska argumenten spelar en central 
roll, men författarens enorma beläsen-
het hindrar honom från att hemfalla åt 
vulgära förenklingar. Just människans 
anpassningsförmåga är ju en av de vikti-
gaste komponenterna i hennes evolutionära 
utrustning. 

När det gäller frågan om Hobbes eller 
Rousseau hade rätt – om naturtillståndet är 
ett allas krig mot alla eller om människan 
från början var god och fredlig och först 
senare blev ond genom civilisationen – tror 
Gat mer på den pessimistiske Hobbes. Han 
kan här luta sig mot omfattande forskning, 
som under de senaste decennierna effektivt 
smulat sönder romantiska föreställningar 
om ”den ädle vilden” som fördes fram av 
en äldre generation antropologer. ”Primi-
tiva krig”, som ända in i vår egen tid har 
observerats hos jägar- och samlarfolk i 
Amazonas och på Nya Guinea, beskrevs 
tidigare gärna som ritualiserade, närmast 
oblodiga slagsmål, en sorts prålande mans-
kulturella manifestationer av hjältemod 
och gemenskap. Vid närmare granskning 
visar det sig dock handla om betydligt 
allvarligare saker. I en jägar- och samlar-
ekonomi råder ständig kamp om villebråd 
och livsutrymme, och att utrota konkur-
renter och stjäla deras kvinnor är en högst 
rationell överlevnadsstrategi. Omkring 25 
procent av männen i jägar- och samlar-

samhällen beräknas dö en våldsam död, 
antingen i krig med andra grupper eller i 
interna uppgörelser. Det är en andel som är 
många gånger högre än bland missbrukan-
de tonårsgäng i nedgångna amerikanska 
storstadsområden. Civilisationen har alltså 
knappast fördärvat människan, utan på ett 
avgörande sätt begränsat våldet i hennes 
tillvaro och gjort livet mer uthärdligt. 

De första 99,5 procenten av vår tid på 
jorden tillbringade vi emellertid – liksom 
människor i Amazonas och på Nya Guinea 
alltjämt – i små, släktbaserade gemenska-
per under sträng ledning av silverryggiga 
patriarker. De grupper som var tillräckligt 
tuffa för att gå segrande ur konkurrensen 
blev förfäder till de människor som de 
senaste tio tusen åren dominerat jorden. 
Sammanhållningen in i döden hos moderna 
frontsoldater kan förklaras med att våra 
instinkter har formats i små ”Band of Broth-
ers” – det uttryck som Shakespeare låter 
Henry V använda i sitt tal till trupperna 
inför slaget vid Agincourt, och som senare 
även fick ge titel åt Stephen Ambroses bok 
om amerikanska fallskärmssoldater under 
andra världskriget. Under den allra längsta 
delen av krigshistorien har ens stridskam-
rater faktiskt även varit ens bröder, fäder, 
söner, halvbröder, farbröder, brorsöner el-
ler kusiner. En människa som offrar sitt liv 
för mer än två syskon eller barn (= 2 x 50 % 
av den egna genmassan), fyra halvsyskon 
eller syskonbarn (= 4 x 25 %) eller åtta 
kusiner (= 8 x 12,5 %), gör en i reproduk-
tionsekonomisk mening god affär.

Det är inte heller någon slump att xe-
nofobi och rasism lättast drabbar grupper 
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vilkas utseende avviker mest från majori-
tetsbefolkningen, och som kan misstänkas 
inte höra till ”familjen”. Gat är således 
skeptisk till tendensen bland historiker och 
samhällsvetare i väst under de senaste de-
cennierna att beskriva den nationella iden-
titeten som en sentida historisk konstruk-
tion, etniska konflikter som ”skapade”. Vi 
kan inte räkna med att de etnisk-kulturella 
motsättningarna i våra egna samhällen 
kommer att växa bort av sig själva under de 
kommande decennierna. Snarare riskerar 
de att tillta, menar han. 

Att kvinnor var en central konfliktanled-
ning i urtiden hänger samman med att jakt 
och strid enligt den etablerade könsarbets-
delningen var manliga sysslor. Det har i sin 
tur lett till att flickor betraktats som mindre 
viktiga för gruppens överlevnad och under 
de ständigt återkommande svältperioderna 
oftare satts ut i skogen. Även senare i livet 
har kvinnor dött tidigt i samband med 
barnsbörd. I urtillståndet råder följaktligen 
permanent kvinnounderskott. 

Kvinnobristens verkningar förstärks ge-
nom att i traditionella samhällen polygami 
ofta varit tillåtet för eliten (hos de flesta and-
ra primater råder en liknande ordning med 
en alfahanne som samtidigt är flockens 
ledare). Därigenom reduceras chanserna 
till reproduktion ytterligare för andra män. 
Gat refererar genetiska undersökningar 
som visar att åtta procent av befolkningen 
i Centralasien och Kina – det vill säga 
en halv procent av mänskligheten – har 
samma y-kromosom och alltså härstammar 
från en och samma man. Han bör ha levat 
i regionen för omkring 1 000 år sedan och 

kan knappast ha varit någon annan än Djin-
gis Khan (Djingis Khans kända ättlingar 
ingår bland de åtta procenten). Den som 
lyckades erövra världen fick alltså även 
privilegiet att befolka den. Djingis Khan 
hade ett jättelikt harem med tusentals kvin-
nor, hans många söner likaså. 

I de flesta kända kulturer har sexuella 
aktiviteter annars haft sin legitima plats 
inom äktenskapet. Att dra ut i krig har 
därför varit ett sätt för frustrerade unga 
män att få tillgång till sex. Trots återkom-
mande stävjningsförsök från den militära 
överhetens sida har genom hela historien 
soldater och prostituerade, krig och våld-
täkt hört nära samman. Gat påpekar att 
de västallierade soldater som ockuperade 
Tyskland 1945 visserligen inte som de 
sovjetiska soldaterna gjorde sig skyldiga 
till miljontals våldtäkter, men de hade å 
andra sidan cigaretter, chokladkakor och 
tvålar som de svältande tyska kvinnorna 
vara beredda att sälja sig för. Författaren 
noterar samtidigt att i takt med den till-
tagande sexuella friheten i Västerlandet 
från 1960-talet har entusiasmen för att gå 
ut i krig bland gemene man avtagit. Sex 
finns tillgängligt hemmavid redan före 
värnpliktsåldern. 

Efter jordbrukets införande efterträds i 
Gats schema de ursprungliga krigen mel-
lan små band av jägare och samlare av 
krig mellan stammar, som var och en är 
uppbyggd av flera släktbaserade klaner. 
Möjligheten att expandera samhällsor-
ganisationen från band till stam hänger 
samman med den ökade befolkning och 
den möjlighet att lagra livsmedel som 
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jordbrukssamhället medger. För första 
gången i historien kan rikedom ackumu-
leras, varigenom plundring uppstår som 
näringsfång. Krigandet blir nu till en livs-
stil, som en del av stammen kan ägna sig 
åt åtminstone säsongsvis. Det patriarkala 
släktöverhuvud som ledde bandet ersätts 
av hövdingen, som utan pardon kväser 
konkurrenter och uppstudsiga men främst 
bygger sin makt på charm, presenter och 
överdådiga gästabud för lojala följeslagare. 
Hövdingen liknar mer en förbindlig maf-
fiaboss än jägar-/samlarsamhällets vresige 
alfahanne. 

I det tredje stadiet, när fjärrhandel och 
intensivt jordbruk med konstbevattning 
har skapat både social stratifiering och 
behov av samordning över stora områden, 
formeras den primitiva staten. Här avkrävs 
samhällsmedlemmarna tunga skatter och 
dagsverken av den opersonliga statsmak-
tens fogdar, men får sällan något tillbaka. 
Bönderna förväntas under vissa omstän-
digheter också göra krigstjänst, men de 
viktiga militära insatserna sköts av en 
vagnsburen – senare beriden – aristokrati, 
samt av lejda arméer av fotfolk. Det blir 
också dessa professionella krigare som får 
skörda krigets vinster i form av krigsbyten, 
jordförläningar och feodala privilegier. 

Senare skapar uppkomsten av global 
fjärrhandel och den knivskarpa konkur-
rensen mellan staterna i Europa i just 
denna del av världen en ackumulation 
av investeringsvilligt kapital, en kraftig 
effektivisering av statsmakten och ett 
militärteknologiskt övertag. Nu föds den 
moderna staten, och den är givetvis i för-

sta hand organiserad för att föra krig. På 
sammanlagt någon sida virvlar Sverige 
förbi i just detta sammanhang. Européerna 
projicerar sina inbördes uppgörelser över 
världen och kan genom den industriella 
revolutionen också tillskansa sig ett kort-
varigt världsherravälde. Men under 1900-
talet tar andra aktörer över scenen.

Det är en pedagogisk fördel att Gat inte 
är historiker till sin utbildning utan stats-
vetare, eftersom han förutsätter en viss lag-
bundenhet i utvecklingen och därigenom 
vågar strukturera sina historiska exempel 
utifrån andra, överskådligare principer än 
de kronologiska och geografiska. Stats-
stadiet inträder vid olika tidpunkter i olika 
delar av världen. Därför blir vikingarna i 
hans framställning samtida med sjöfolken 
som hotade Egypten 1200 f. Kr, medan de 
sumeriska stadsstaterna (3 500 f. Kr) hör 
samman med mayariket i Centralamerika 
på 900-talet, det feodala Västeuropa på 
medeltiden och Zuluriket i södra Afrika i 
början av 1800-talet.

Vari består då krigets gåta? Enligt Gat 
existerar den inte. Kriget är inte en fortsätt-
ning av politiken som Clausewitz hävdade, 
hör inte samman med manlig tävlingslust 
som Martin van Creveld har påstått och är 
inte heller ett kulturellt fenomen, som John 
Keegan velat göra gällande. Krigandet är 
måhända inte en del av människans natur, 
men har alltså varit en av hennes viktigaste 
evolutionära strategier genom årtusendena. 
Tvärtemot en utbredd vanföreställning 
är inte heller människans organiserade 
dödande av sina artfränder sorgligt unikt i 
naturen, utan deprimerande vanligt. Kol-
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lektivt våld i konkurrenssyfte förekommer 
bland insekter såväl som bland högtstående 
primater. 

Men det hör samtidigt till människans 
natur att anpassa sig till sin omgivning, och 
de senaste två århundradenas utveckling 
i Västerlandet ger anledning att fundera 
över det mellanstatliga krigets framtid. 
Industrialiseringen och uppkomsten av en 
global marknad under 1800-talet skapade 
för första gången i historien möjligheter 
att snabbt vinna rikedom utan att röva land 
eller egendom från andra. Ökat välstånd 
krävde istället ökat handelsutbyte, vilket 
i sin tur förutsatte stabil fred. Perioden 
mellan Napoleonkrigen och Krimkriget 
(1815–54) blev den dittills längsta i eu-
ropeisk historia utan stormaktskrig. Den 
överträffades dock snart av perioden från 
fransk-tyska kriget till första världskriget 
(1871–1914), som sedan dess med råge 
har överträffats av perioden efter 1945, när 
stormaktskrig blev fullständigt olönsamt 
genom existensen av kärnvapen. Efter 
kommunismens fall har den ekonomiska 
globaliseringen formligen exploderat. 
Varuutbytet i världen har mer än trefaldi-
gats sedan 1985, kapitalrörelserna mer än 
sexfaldigats.

Världskrigsepoken 1914–1945 samman-
föll typiskt nog med en tillfällig nedgång i 
världshandeln, när många länder försökte 
undgå internationell konkurrens och över-
vinna industrialiseringens påfrestningar 
genom att slå vakt om sina kolonier, införa 
skyddstullar och mobilisera sina med-
borgare i nationalismens tecken. Hitlers 
Tyskland och Stalins Sovjetunionen, stater 

som drömde om att bli helt ekonomiskt 
självförsörjande och dessutom bedrev 
omfattande militära rustningar, var ex-
tremfall. Sådana isolationistiska samhäl-
len har ofta beskrivits som oförmögna att 
överleva i längden. Gat är försiktig med 
liknande slutsatser. Nazityskland och 
senare Sovjetunionen besegrades inte för 
att planekonomier och diktaturer nödvän-
digtvis är sämre på att mobilisera resurser 
för rustning, utan för att det väldiga USA 
fanns på motståndarsidan. 

Gat är också skeptisk till idén om ”den 
demokratiska freden”, som räknar sitt 
ursprung hos Immanuel Kant och går ut 
på att demokratier skulle vara särskilt 
fredliga, endast föra krig i självförsvar och 
aldrig med varandra. Historiskt sett finns 
inga belägg för att de mest ”demokratiska” 
staterna i varje tidsålder som Athen, det 
republikanska Rom, de nederländska ge-
neralstaterna, det unga USA eller det parla-
mentariskt styrda Storbritannien (definitivt 
inte stormaktstidens Sverige med sin unika 
bonderepresentation på riksdagarna, och 
inte heller Sverige under frihetstiden), 
skulle ha varit särskilt fredliga i sin samtid. 
Den oberoende variabeln för fredlighet 
verkar snarare vara graden av välstånd och 
ekonomisk integration med omvärlden. 
Välståndet däremot tenderar att främja 
såväl fred som demokratisering. 

I slutänden, menar Gat, verkar emel-
lertid det ökade rättsmedvetandet och det 
bekvämare och friare livet i det moderna 
Västerlandet – inte minst kvinnornas väx-
ande politiska inflytande och den sexuella 
frigörelsen – ha främjat pacifistiska vär-
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deringar i en historiskt unik omfattning. 
I takt med att medellivslängden har stigit 
har dessutom andelen ”bråkiga” unga män 
i våra samhällen minskat. I det militaris-
tiska Tyskland före 1914 bestod 40 % av 
befolkningen av män mellan 15 och 29 är. I 
det pacifistiska Tyskland år 2000 var deras 
andel endast 29 %. 

Men i de fattiga och svaga länderna i 
Asien och Afrika är de arga unga männen 
alltjämt många (i Iran utgjorde de år 2000 
48 % av befolkningen). Här spelar krig och 
militära rustningar ännu en stor roll i män-
niskors vardag. På de avslutande sidorna 
diskuterar Gat också utvecklingen efter 
den 11 september 2001. Existensen av bil-
liga, lättproducerade massförstörelsevapen 
innebär att enstaka fanatiker bortom haven 
eller uppretade medborgare hemmavid 
numera kan hota de rika länderna, utan 
att dessa som under 1800- och 1900-talen 
längre kan skydda sig genom avstånden 
eller med överlägsen vapenteknologi. De 
pågående krigen i Irak och Afghanistan 
illustrerar än en gång ineffektiviteten hos 

konventionella militära resurser inför olika 
former av terrorism, liksom svårigheten 
att mobilisera opinionen i moderna väs-
terländska samhällen bakom långvariga 
interventioner utomlands.  Vi kan bara 
hoppas, menar han, att den historiska 
utvecklingen kommer att sprida välstånd, 
demokrati och i slutänden pacifistiska vär-
deringar även till dessa delar av världen, 
men vi bör räkna med att det kommer att 
ske först efter en lång och orolig tid. 

När allt kommer omkring, konstaterar 
författaren till sist, är framtiden ”anybody’s 
guess”. Just detta är en av de viktigaste in-
sikter som historiska studier kan förmedla. 
Men om Gats bok inte kan berätta för oss 
vart vi är på väg och vad som kommer att 
hända med oss, berättar den – på ett mer 
lysande sätt än det mesta som tidigare skri-
vits rörande detta gigantiska ämne – var vi 
har varit och vilka vi är. Och det är ovisst 
om han hade kunnat göra detta utan att 
välja just kriget som utgångspunkt för sitt 
studium av världshistorien. 


