
Orsaker till romarrikets undergång 
 

SO-RUMMET:  

- Germanerna trängde på. I slutet av 300-talet ryckte asiatiska ryttarfolk fram mot norra och östra Europa. 

De germanfolk som bodde där tvingades på vandring in i romarriket. Det ledde till oavbrutna krig och 

härjningar. 

- Skatterna förlamade riket. Armén, som bestod av 300 000 man under Augustus, fördubblades och kostade 

allt mer. Lönerna till alla statens tjänstemän kostade oerhört mycket pengar. De fattiga som staten försörjde 

blev allt fler. Skatterna måste höjas, men allt färre medborgare kunde betala skatt. 

- Människor blev arbetslösa och lämnade städerna. Krigen gav inte så många slavar som förut och priset 

på dem steg. Därför blev det dyrt att använda slavar på godsen och i manufakturerna, den tidens fabriker. 

Kläder och annan utrustning till armén tillverkade staten själv, vilket gjorde att många hantverkare i Rom blev 

arbetslösa. 

- I Rom och andra städer fanns inga pengar till underhåll av vattenledningar och avlopp. Livsmedel kom 

inte fram. Städerna föll i ruiner och invånarna försökte lämna dem. 

 

WIKIPEDIA: Orsaken till Västroms fall anses åtminstone i äldre historieskrivning ha varit att Västrom inte 

kunde försvara sig mot alla germanfolk som attackerade riket. Västrom erövrades därför av goter, vandaler 

m.fl. Sanningen är snarare att imperiet stegvis upplöstes. De västromerska kejsarna överlät successivt 

kontrollen över olika områden till olika germanstammar och som motprestation skulle dessa försvara riket 

mot andra folkgrupper. Dessa stammar bildade egna kungariken men erkände fortfarande formellt kejsaren 

som "överhuvud". De germanska kungarna styrde emellertid sina egna områden utan någon inblandning från 

kejsaren. Detta ledde till att de olika germanska rikena, som på papperet lydde under kejsaren, i praktiken blev 

självständiga stater. Kejsarens överhöghet blev endast symbolisk. I början av 470-talet hade processen gått så 

långt att kejsaren bara kontrollerade nuvarande Italien och i realiteten var kejsarens makt även där mycket 

begränsad. 

 

ARTIKEL I EXPRESSEN 1 jul 2016 kl 09.35 Marcus Wallén: 

8 orsaker till att Romarriket gick under 
Rom gick inte under på en dag. Men efter 500 år som världens obestridda supermakt kom slutet stegvis. Forskare har 

fört fram en mängd teorier för att förklara kollapsen – från militära misslyckanden till klimatförändringar och 

naturkatastrofer. Här är några av de mest populära teorierna om orsakerna till det Västromerska rikets fall. (På sätt och 

vis fortsatte Romarriket att blomstra i ytterligare 1000 år i öster, i en annan stad.) 

1. Tillgången till slavar minskade: Las Medulas i Spanien var Roms viktigaste guldgruva. Här fulländade romarna 

tekniken att använda vattnets kraft för att spränga sönder berg och frigöra guld. Gruvan drog länge in stora summor till 

Roms kassakista. Under sina sista århundraden kämpade det Västromerska riket mot starka krafter utifrån. Samtidigt 

fanns det ett hot som hotade att äta upp imperiet inifrån: Ekonomisk kris. Ständiga konflikter – många inbördeskrig – 

och slöseri med resurser skapade enorma hål i den kejserliga kassakistan. Därför var skattetrycket på befolkningen 

enormt. Klyftorna mellan rika och fattiga ökade. I hopp om att undkomma kejsarens skatteindrivare flydde till och med 

en del av den rika samhällsklassen till avlägsna lantegendomar och skapade egna privata förläningar. Det kunde inte de 

fattiga göra. Ett underskott på arbetskraft gjorde läget ännu värre. Roms ekonomi var beroende av att slavar skötte 

sysslorna ute på fälten och i städerna som hantverkare. Vanligtvis var tillgången till slavar inte något problem – Roms 

armé brukade tillgodose behovet. Besegrade folk auktionerades ut på städernas slavmarknader. Men när imperiets 

expansion upphörde under 200-talet – nya provinser erövrades inte - började tillgången på slavar sina. Ytterligare ett 

hårt slag mot ekonomin inträffade på 400-talet när det germanska folket vandalerna intog provinsen Afrika (dagens 

Tunisien) och började störa handeln på Medelhavet med piratverksamhet. Med krisande ekonomi och sjunkande 

jordbruksproduktion började Rom förlora sitt grepp om Europa. 

2. En lång gräns att försvara mot "barbarerna": Under sin största utbredning sträckte sig romarriket från de dimmiga 

öarna i Britannien i väster till Eufrats flodland (i dagens Irak) i öster. Rikets enorma yta kan ha påskyndat nedgången. 

Den gjorde administrationen krånglig och ineffektiv – och skapade grogrund för korruption. Även om romarna var 

mästerliga vägbyggare (många vägar finns kvar än i dag) gick det inte särskilt snabbt att kommunicera mellan de olika 

landsändarna. Dessutom hade riket en mycket lång gräns att försvara. Bortom "Limes" - försvarsverken – levde folk 

som romarna kallade för barbarer och som imperiet fick allt svårare att kontrollera. När försvarsanslagen ökade fick 

man spara in på andra saker. Den tekniska utvecklingstakten sinkades och infrastrukturen försummades ofta. 

3. De nya soldaterna kände föga lojalitet: Länge var legionerna slagfältets giganter. De kunde anlägga vägar och fort, 

formera sig i sköldpaddsformation och besegrade nästan alltid sina motståndare. Men under rikets nedgång började 

slagkraften hos legionerna att försvagas. Antalet soldater i varje legion minskade. Dessutom blev det allt svårare att 



rekrytera romerska medborgare till armén. Kejsare som Diocletianus och Konstantin började hyra in legosoldater från 

de främmande barbarfolken bortom "Limes". Snart utgjordes en stor del av armén av dessa. Det gick så långt att man 

började använda det latinska ordet "barbarus" i stället för att säga soldat när man ville beskriva en legionär. Även om 

barbarerna visade sig vara skickliga krigare kände de föga lojalitet mot imperiet och sin nya arbetsgivare. Till exempel 

hade många av de soldater som plundrade Rom år 410 tidigare tjänstgjort i den romerska armén. 

4. Kejsartiteln nästan lika med en dödsdom: Kontinuiteten hos rikets högsta ledning var inte särskilt god – och 

härskarnas duglighet varierade kraftigt. Det var ett farligt jobb att vara kejsare. Inbördeskrig och lönnmord kunde när 

som helst leda till ett maktskifte. I det kaos som följde under 200-talet – och senare på 300-talet – blev titeln nästan lika 

med en dödsdom. Kejsarna avlöste varandra på löpande band. Under en 75-årsperiod fick Rom en ny kejsare hela 20 

gånger – ofta efter att företrädaren mördats. Pretoriangardet – kejsarens personliga livvakt – låg ibland bakom 

maktskiftena. En gång auktionerade gardet till och med ut titeln till högstbjudande... 

5. De gamla gudarna tappade i popularitet: Under nedgången spreds kristendomen över hela Romarriket även om de 

kristna periodvis förföljdes. Kejsar Konstantin den store favoriserade dock den nya religionen så till den grad att den 

senare blev statsreligion. De gamla gudarna tappade i popularitet – och synen på kejsaren som gudomlig blev förlegad. 

Enligt bland andra historikern Edward Gibbon övertog påvar och andra kyrkliga företrädare många av de traditionella 

maktrollerna i samhället och detta kom att komplicera styret av riket ytterligare. Den teorin har dock kritiserats på senare 

tid. Numera anser de flesta forskare att kristendomens spridning kan ha spelat en marginell roll i Västroms undergång 

och att den inte på långt när kan jämföras med ekonomiska, militära och administrativa orsaker. 

6. Hotet från det gåtfulla folket: På stäpperna i öster (i dagens Ukraina och Ryssland) dök ett av historiens mest 

gåtfulla folk upp: Hunnerna. Än i dag tvistar forskarna om dess ursprung. Klart är i alla fall att ankomsten av detta 

krigarfolk skapade stor oro bland de folk som levde utanför de romerska gränserna. Hunnernas ankomst – och rädslan 

för dessa – bidrog till att sätta i gång de stora folkvandringarna, som i sin tur skyndade på det Västromerska rikets fall. 

Och det fanns anledning att frukta hunnerna. Från hästryggen kuvade de folk efter folk i östra och centrala Europa – och 

skapade ett jättelikt välde av lydstater. Hunnerkungen Attila – av sin samtid kallad för "Guds gissel" – invaderade vid 

flera tillfällen Romariket. Efter Attilas död år 453 föll hans rike nästan omedelbart sönder. Lika snabbt och gåtfullt som 

hunnerna dök upp försvann de ur historien. 

7. Alarik plundrar Rom – germaner går över Rhen: Länge var invånarna i Romarriket skyddade bakom en rad 

befästningsverk – "Limes". Men mot slutet försummades bevakningen och forten och murarna övergavs. Som vi 

konstaterat skapade hunnernas ankomst stor oro bland de folk som levde bortom de romerska gränserna. Bland de första 

som tog sig in på romersk mark var västgoterna. I ett desperat läge gav Rom dessa tillstånd att ta sig över floden Donau 

och in på romerskt territorium – för att undkomma avancerande hunner. Stora skaror gotiska flyktingar vällde in i de 

närliggande provinserna. Situationen utnyttjades för egen vinning av de romerska länsherrar som var satta att ansvara 

för försörjningen i flyktinglägren. Enligt en historisk källa tvingades svältande västgotiska föräldrar att sälja sina barn 

som slavar för att kunna betala ockerpriserna för mat. De desperata flyktingarna gjorde uppror. I slaget vid Adrianopel 

besegrade västgoterna och dess allierade en stor romersk styrka. I det förödande nederlaget dödades kejsar Valens. 

Västgoterna levde därefter rövare på Balkan innan man undertecknade ett bräckligt fredsavtal som inte varade särskilt 

länge. År 410 plundrade den västgotiske kungen Alarik Rom. Det var första gången på 800 år som en fiende tagit sig 

innanför Roms mäktiga murar. Även på andra håll buktade det försvagade imperiet under trycket från folkvandringarna. 

Bevakningen vid många gränsfort hade länge försummats. Vintern 406 gick en stamkoalition över floden Rhen – Roms 

urgamla gräns mot det vilda Germanien. Vandaler, alaner och sveber svepte in i Gallien och kämpade sig mot den 

iberiska halvön (och senare Nordafrika) där de grundade riken. De var inte ensamma. Mellan åren 375 och 568 – under 

folkvandringstiden – lämnade en rad folk sina gamla boplatser och flyttade in i Roms gamla provinser. 

8. Konstantin den stores stad tar över: Konstantin den store gjorde Bysans – Konstantinopel – till sin huvudstad i öst. 

Lång senare bytte staden namn till Istanbul. En del av orsakerna bakom Romarrikets fall skulle kunna bero på 

uppdelningen av imperiet i en västlig och en östlig del – med två olika kejsare. Tanken var att förenkla administrationen 

av det enorma riket. Men på sikt gled de två delarna ifrån varandra. Öst och väst misslyckades ofta med att samarbeta 

mot hot utifrån och förde ständigt gräl med varandra om rikets resurser. I den västliga delen – det latintalande 

ursprungliga Rom – avlöste kriserna varandra. Den östliga delen – det grekisktalande Bysans som också kallades för 

Östrom (senare känt som Konstantinopel och dagens Istanbul) – blev bara rikare och starkare. Denna styrkeförskjutning 

fick många av folkvandringsstammarna att vika av västerut, in på den svagare rikshalvans territorium. Det västromerska 

riket gick under, stegvis, då dess forna territorium splittrades upp i nya stater. Det slutgiltiga årtalet för Västroms fall 

brukar allmänt anges till 476, då den siste kejsaren avsattes. Men det Östromerska riket skulle komma att leva kvar i 

ytterligare 1000 år. 

 


