
HISTORIOGRAFI FÖRSTA VK – ÖVERSIKT 
 

Var det yttre faktorer (internationella relationer) eller inre faktorer (inrikespolitik) som 

orsakade Första Världskriget? 
 

Fyra huvudteorier (15 historiker) 

 

1. Yttre faktorer (internationella relationer) – Det var Tysklands fel. Kriget var en följd av det 

expansionistiska Tyskland. 

2. Yttre faktorer (internationella relationer) Det var inte Tysklands fel. Kriget var ett resultat av olika 

faktorer som låg utanför Europas kontroll. 

3. Inre faktorer (inrikespolitik) – Det var Tysklands fel. Den tyska makteliten var för ett krig delvis 

beroende på imperialistiska mål och delvis för att mildra den social oron. 

4. Inre faktorer (inrikespolitik) – Det var inte Tysklands fel. Händelser utanför Tyskland utlöser kriget. 

 

 

1. Yttre faktorer (internationella relationer) – Det var Tysklands fel. Kriget var en följd 

av det expansionistiska Tyskland. 
 

• Luigi Albertini: Den internationella diplomatin misslyckades (missförstånd samt dålig kommunikation) 

– ändå den tyska aggressiviteten som var avgörande 

• D.C.B Lieven: Kriget var oundvikligt på grund av ett stridslystet Berlin och ett svagt Ryssland. Ryssland 

agerade svagt och defensivt. De österrikiska ambitionerna på Balkan samt Tysklands oförmåga att 

begränsa sin militarism orsakade kriget 

• Zara S. Steiner: Den tyska maktlystnaden hotade brittiska intressen. Enligt Steiner har den brittiske 

utrikesministern Sir Edward Gray inget annat val än att inringa ett glupskt Tyskland. 

• A.J.P. Taylor: Krigsutbrott enligt en fastslagen tidtabell. Denna teori betonar att händelserna låg utanför 

statsmännens kontroll och kriget var ett resultat av olika mobiliseringsscheman, speciellt 

järnvägstabellerna. Den främsta anledningen till att mobiliseringsscheman behövdes den bristande 

maktbalansen på grund av ett nytt självsäkert och aggressivt Tyskland. Taylor hävdar att denna förändring 

i Berlins perspektiv orsakade en egen "omringning" och detta la grunden till WWI. 

 

 

2. Yttre faktorer (internationella relationer) Det var inte Tysklands fel. Kriget var ett 

resultat av olika faktorer som låg utanför Europas kontroll. 
 

• James Joll: 

• L.C.F. Turner: 

• Paul Kennedy: 

• Joachim Remak: 

 

 

3. Inre faktorer (inrikespolitik) – Det var Tysklands fel. Den tyska makteliten var för 

ett krig delvis beroende på imperialistiska mål och delvis för att mildra den social oron. 
 

• Fritz Fischer: 

• V.R. Berghahn: 

• Wolfgang Mommsen: 

• Imanuel Geiss: 

 

 



4. Inre faktorer (inrikespolitik) – Det var inte Tysklands fel. Händelser utanför 

Tyskland utlöser kriget. 
 

• Arno Mayer: 

• Samuel R. Williamson: 

• Niall Ferguson: 

 

 

 

 

 


