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Orsakerna till andra världskriget är väl analyserade och finns berättat om i många verk. Det här 
arbetet applicerar två klassiska teorier, realism och liberalism på de orsaker till krig som Stephen 
Van Everas bok ”Causes of War” förtäljer. Syftet med arbetet är att undersöka, om det är möjligt, 
vilken av två utvalda teorier som bäst förklarar orsakerna till krigen under andra världskriget. Min 
problemformulering är: Vad har realismen och liberalismen för syn på orsakerna till varför ett 
krig bryter ut och hur förklarar de i sådana fall orsakerna till andra världskriget?  
  För att ge svar på de här frågorna kommer jag att använda mig av en kvalitativ textanalys. 
Metoden har två syften i arbetet. Det första är att ta reda på vad liberalismen och realismen har för 
syn på orsaker till krig. Det andra syftet är att utifrån ”Causes of War” finna orsakerna till krigen 
som utspelades under det andra världskriget. 
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Abstract 

 

The causes of the Second World War are well analyzed and are described in several 

literatures. In this study two classical theories, realism and liberalism, are applied on 

the causes of war described in Stephan Van Everas book “Causes of War”. This 

essay aims to examine, if possible, which one of the above mentioned theories that 

best describes what caused the Second World War. 

  Presentation of the problem: What are the causes of war from a realistic and liberal 

perspective, and how can the theories explain the causes of the Second World War? 

In order to answer these questions I use a qualitative text analysis. In the essay this 

method has two purposes. The first is to find out what realism and liberalism 

describes as causes of war. The second purpose is to find out, on basis of Stephen 

Van Everas “Causes of War”, what caused the wars during the Second World War. 

  My conclusion is that states act on a basis of realism when they justify an act of 

war. This conclusion corresponds with former studies. However, there are also 

conclusions based on liberalism that describes causes of war between countries. 

These conclusions constitute collective security and failure of international 

agreements between states. According to the realist theory, the security of the state 

versus other states is a possible cause of war. 

 

Keywords: Realism, Liberalism, Stephen Van Evera “Causes of war”, Second 

World War. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under det sista året på yrkesofficersprogrammet (YOP) 06/09 examineras eleverna i 

självständigt arbete. Mitt intresse för teorier som realism och liberalism och har jag 

fått från kursen i säkerhetspolitik under det andra året på militärhögskolan i 

Halmstad. 

  I kursen säkerhetspolitik visades grunden i hur man kan nyttja de klassiska teorierna 

för att beskriva en historisk händelse. Som officer tycker jag att det är viktigt att 

känna till de säkerhetspolitiska grunderna till varför det blir krig mellan stater och 

vad som kan påverka en stats agerande för att uppnå säkerhet. De två teorier som jag 

valt för arbetet är liberalismen och realismen. De har båda en intressant historia som 

går att finna långt tillbaka i tiden. Redan 500 före Kristus finner man realismens 

fader Thukydides från det Peloponnesiska kriget.1 Liberalismen går att finna långt 

tillbaka i västerländsk samhällsfilosofi till baron de Montesquieu och Immanuel Kant 

från 1700-talet.2 

  Men det är inte bara de klassiska teorierna, liberalism och realism som medverkar i 

den internationella politiken. Det finns fler möjliga ansatser,3 dels olika inriktningar 

inom liberalismen och realismen, men även nyare teorier som bidrar på ett nytt plan i 

den internationella politiken. Trots andra förklaringsmodeller har jag valt realismen 

och liberalismen därför att de är de mest tänkvärda och intresseväckande teorierna 

jag läst om. Teorierna förklarar inte bara hur nationer agerar säkerhetspolitiskt, utan 

de har även olika synsätt och förklaringar på hur människan agerar i det vardagliga 

livet.  

  Både realismen och liberalismen används i arbetet som förklaringsmodeller för att 

förklara orsaker till varför det blir krig. När liberalismen och realismen används på 

en och samma händelse kommer de båda teorierna att se olika saker eftersom de har 

olika verktyg för att framställa en bild över hur något är. 

 

                                                 
1 Nye, Joseph S. Jr; (2007) Att förstå internationella konflikter, Liber AB, Slovenien, Tredje upplagan. 
, s. 26 
2 Nye, Joseph (2007), s. 18 
3 Nye, Joseph (2007),s. 20 
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1.2 Syfte och Frågeställning 

Syftet med arbetet är att om det är möjligt undersöka vilken av två utvalda teorier 

som bäst förklarar orsakerna till krigen under andra världskriget. 

I uppsatsen beskrivs hur realism och liberalism ser på orsaker till krig och därefter 

prövas teorierna på en händelse. Jag kommer följaktligen att undersöka hur dessa 

teorier förklarar orsakerna till andra världskriget samt vilken av teorierna som kan 

anses stå för den mest överensstämmande förklaringen. 

Min problemformulering är: Vad har realismen och liberalismen för syn på 

orsakerna till varför ett krig bryter ut och hur förklarar de i sådana fall orsakerna 

till andra världskriget? 

För att syftet med arbetet skall nås har jag valt att bryta ner problemformuleringen i 

tre frågor där de två första helt beskriver teorierna. Den tredje frågans syfte är att 

applicera teorierna på orsakerna till andra världskriget. 

 

1. Hur förklarar realismen orsaker till krig? 

2. Hur förklarar liberalismen orsaker till krig? 

3. Vilken av dessa två teorier kan bäst förklara orsakerna till andra 

världskriget? 

 

Realism och liberalism har olika ståndpunkter när det gäller att se på orsaker till att 

krig utbryter. Dessa ståndpunkter ligger till grund för min analys. Slutligen ska jag 

med utgångspunkt från min analys diskutera vilken av teorierna som bäst förklarar 

orsakerna till det andra världskriget. 

 

1.3 Disposition 

I det första kapitlet redogör jag för syftet med uppsatsen och den metod jag använt 

mig av. I kapitlet finns även en redogörelse om avgränsningar och här motiveras 

även den litteraturen som valts till arbetet. 

I det andra kapitlet beskrivs liberalismens och realismens synsätt på orsaker till krig. 

I kapitel tre kopplas teorierna till empirin. Mer ingående innebär det att när teoriernas 

synsätt ställts upp på vad som orsakar krig använder jag förklaringsmodellerna till att 
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besvara den sista frågan. Den sista frågan syftar till att undersöka vilken av dessa 

teorier som bäst förklarar orsakerna till andra världskriget. Motivet till detta är för att 

få ett logiskt sammanhang och en koppling mellan frågorna. När teorierna sedan ska 

prövas på orsakerna till andra världskriget är det ovanstående analys av teorierna 

som jag bygger min diskussion på. Slutligen i kapitel fyra för jag min diskussion och 

redogör för mina slutsatser. 

1.4  Metod 

I Metodpraktikarn beskrivs skillnaden mellan två metoder som båda syftar till att 

användas som textanalyser. En kvalitativ textanalys som används i det här arbetet, 

och en kvantitativ innehållsanalys skiljer så till vida att den textanalytiska metoden 

syftar till att fånga det centrala i texten som forskaren är ute efter. Alltså inte att 

räkna ord eller delar av texten. Förenklat betyder det att forskaren anser att vissa 

delar av texten anses vara viktigare än andra i den kvalitativa textanalysen. 

Ytterligare skäl är att det som forskaren söker efter i texten döljer sig under ytan och 

endast kan hittas genom en intensiv läsning av texten. Hur går man då till väga? Ett 

enkelt svar är att förutom att läsa texten aktivt ställs frågor till texten för att se om 

texten eller författaren själv kan besvara frågorna. Det finns två huvudtyper av 

textanalytiska frågeställningar. En som handlar om att systematisera innehållet 

texterna och en som handlar om att kritiskt granska innehållet i texterna.4 

För arbetet har jag valt att följa tillvägagångssättet att systematisera innehållet i 

texten. När en text systematiseras kan tre olika tillvägagångssätt väljas mellan. Ett 

sätt syftar till att klargöra tankestrukturen hos aktörer som på ett eller annat sätt har 

utgjort en viktig del i samhällsdebatten. Ett annat sätt är att är att logiskt ordna 

innehållet i texterna vilket beskrivs genom att författaren ska formalisera 

tankeinnehållet i lätt överblickbara kategorier. Ett tredje sätt är att klassificera 

innehållet i texterna. Sådana klassificerande analyser använder sig allt som oftast av 

analytiska redskap som idealtyper och klassindelningar.5 

                                                 
4 Esaiasson, Peter; Gilljam, Mikael; Oscarsson, Henrik; Wängnerud, Lena; (2007) Metodpraktikarn, 
s.237-238. 
5 Esaiasson, Peter; Gilljam, Mikael; Oscarsson, Henrik; Wängnerud, Lena; (2007) Metodpraktikarn. 
Konsten att studera samhälle, individ och marknad, Nordstedts Juridik AB: Elanders Gotab, 
Vällingby, Tredje upplagan. S. 237-238 
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Det är den sistnämnda typen av textanalytiska, systematiserande, klassificerande 

analyser som jag har valt som metod till det här arbetet. 

  Syftet med metoden är inledningsvis att beskriva realismen och liberalismen, 

därefter att redogöra för orsakerna till andra världskriget utifrån Stephen van Everas 

”Causes of War” från 1999. Det slutliga syftet med metoden är att genom analysen 

få svar på vilken av teorierna som bäst förklarar orsakerna till andra världskriget. 

Först beskrivs en orsak från ”Causes of War” och därefter följer en förklaring från 

liberalismen och realismen. Förklaringarna summeras sedan och klassificeras 

därefter till den teori som bäst förklarar orsakerna.  

  Tillvägagångssättet för att få reda på vilken teori som bäst förklarar orsakerna till 

krig sker genom att förklaringarna summeras. Därefter är det summan av den teori 

som förklarat flest orsaker som blir resultatet. Alltså den teori som har förklarat 

majoriteten av orsakerna är den teori som bäst förklarat orsakerna. För att förtydliga 

summan av förklaringarna visas en grafisk uppställning av resultatet i bilaga 1.  

 

1.5 Litteratur 

Till arbetet har flera intressanta litteraturer studerats överskådligt, dock har jag 

bestämt mig för ett antal som visat sig mer intressanta för frågeställningen. 

  I analysen av orsakerna till andra världskriget har jag blivit rekommenderad av 

Jerker Widén att använda mig av en bok som heter ”Causes of war” och är skriven 

av Stephen Van Evera. Van Evera är professor vid MIT (Massachusetts Institute of 

Technology) och fick sin bachelorexamen vid Harvard universitet. Han har även 

doktorerat i politisk vetenskap vid University of California i Berkeley.6  Hans verk 

”Causes of War” är ett rimligt verk att använda sig av då orsakerna till andra 

världskriget ska redas ut, främst eftersom ”Causes of War” har tyngdpunkten på just 

orsaker till krig. 

  ”Causes of War ”tar stöd hos realistiska synsätt. Framförallt i synen på hur det 

anarkiska internationella systemet ser ut. Många verk som förklarar andra 

världskriget är präglade av ett realistiskt synsätt och konsekvensen av detta är att de 

fakta som finns i Andra världskrigslitteratur ofta har ett dominerande inslag av 

realism där händelserna blandas med realistisk teori. 
                                                 
6 http://web.mit.edu/polisci/faculty/S.VanEvera.html 2009-04-06 
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Dock är ett standardverk som ”Causes of War” rimligt att använda sig av då de 

händelser som många verk lägger tyngdpunkten på, är densamma i de flesta 

skildringar. 

  Det finns en betydande risk där jag som författare lätt luras av att det som står i 

standardverket är det enda sättet att se på händelsen. Medvetenheten om detta 

minskar risken för ett begränsat synsätt. 

  För att kontrollera de orsaker som ”Causes of War” tar upp använder jag mig av ett 

verk skrivet av A. J. P Taylor. Motivet till att en utomstående källa ska användas är 

att ”Causes of War” använder realistiska förklaringsmodeller för att förklara 

orsakerna till andra världskriget. Taylors ”How War Begin” har inte samma ändamål 

när det gäller att bekräfta teorier. Därför är Taylors ”How War Begin” ett rimligt 

verk att använda för att öka förståelsen i min arbetsprocess av orsakerna till andra 

världskriget. Tanken är att boken ska användas som en kontrollfunktion av om Van 

Evera har missat något viktigt, eller förklarar en orsak på ett märkligt sätt.  

  Medvetenheten om att en liberalistisk motsvarighet till ”Causes of War” inte 

används i arbetet, medför en ökad förståelse för att resultatet skulle kunna vara ett 

annat med andra källor.  

  I valet av teori till arbetet använder jag Nye, ”Att förstå internationella konflikter”, 

och Gustavsson & Tallbergs, ”Internationella relationer”. Båda böckerna 

sammanfattar vad teorierna handlar om och refererar till tidigare filosofer inom 

respektive teori. De båda böckerna är undervisningsböcker som beskriver teoriernas 

innehåll och är oberoende av varandra. Nye: Att förstå internationella konflikter och 

Gustavsson & Tallbergs: internationella relationer lägger tyngdpunkten på samma 

saker i teorierna. Joseph Nye är en högt uppsatt professor inom internationella 

relationer och Nyes ”att förstå internationella konflikter” är en tillförlitlig källa.7 

 

1.6 Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa mig till ”Causes of War” när det gäller orsakerna till andra 

världskriget. Med min analys av orsakerna till andra världskriget syftar jag till att 

redogöra för vad som var orsaken till att länderna valde att delta i de olika krigen 

runt om i världen. Det finns en medvetenhet i arbetet om att ”Causes of War” kan 
                                                 
7 http://www.hks.harvard.edu/about/faculty-staff-directory/joseph-nye, 2009-05-07 
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anses ha sina brister, eftersom den inte är fulltständigt beskrivande. Det kan rentav 

finnas andra nyanser och orsaker i andra verk. Trotts detta är ett standardverk rimligt 

att använda sig av för att få en förståelig bild av orsakerna. Därför blir empirin 

avgränsad till Stephen van Evera ”Causes of War” och de händelser som han tar upp 

som orsaker till andra världskriget. 

  Arbetets avgränsning i teori utgörs av två teorier, klassisk realism och klassisk 

liberalsim. Eftersom det finns många olika inriktningar inom de olika teorierna, har 

jag därför sammanställt realismens och liberalismens synsätt på orsaker till krig och 

sammanställt detta i den första delen i uppsatsen. 

  När det gäller teorierna är det svårt att helt säkert avgöra i hur hög grad de 

egentligen förklarar det orsaksförlopp som teorierna appliceras på. Ingen teori är 

perfekt för att beskriva verkligheten. 

 

1.7 Centrala begrepp 

Nationell säkerhet är en stats uppfattning om vad den vill uppnå. Definitionen 

skiljer sig mycket mellan teorierna i vad som är varje stats nationella intresse. Det 

som skiljer sig är hur stater väljer att formulera sina nationella intressen. 8 

Interdependens är ett ömsesidigt beroende mellan stater. ”Land A är beroende av 

land B och land B är beroende av land A”.9 

Säkerhetspolitik är det som ett land gör för att skydda nationen mot hot från andra 

länder och organisationer. Antingen genom att landet bygger upp ett starkt militärt 

försvar eller att landet genom politiska åtgärder försöker att förhindra att konflikter 

uppstår.10 

Världspolitiken är anarkisk i den bemärkelsen att det inte finns någon 

övergripande internationell auktoritet. Realismen ser stater och makt som centrala 

fenomen medan liberalismen även anser att utomstatliga organisationer (NF och FN) 

som NGO:s (Nongovernmental Organization) utgör aktörer på den internationella 

arenan.11 

                                                 
8 Nye, Joseph (2007) s. 336 
9 Nye, Joseph (2007) s. 267 
10 http://www.ne.se/enkel/s%C3%A4kerhetspolitik 2009-04-08 
11 Gustavsson, Jakob; Tallberg, Jonas; (2006) Internationell relationer, , Författarna och 
studentlitteratur, Första upplagan Danmark. s. 35, 51 
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Suveränitet är en ide om att stater har en regering som utövar auktoritet över sitt 

territorium.12 

                                                 
12 Nye, Joseph, (2007), s. 364 
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2 Teori 

 

Runt om i vår värld uppstår konflikter och som en ytterlighet kan dessa konflikter 

leda till väpnade konflikter eller stora krig.  Med hjälp av teorier kan orsaker till krig 

förklaras om de appliceras på ett objekt. Objekten som teorierna kommer att 

användas på utgörs av orsaker till andra världskriget. Nedan följer en beskrivning av 

först realismens och därefter liberalismens syn på orsaker till krig. 

Förklaringsmodellerna är bra att använda sig av därför att de prioriterar att förklara 

samma saker men på olika sätt. För att få en ökad förståelse för de här två teorierna 

krävs en djupare analys om vad teorierna anser är viktigt. 

 

2.1 Realismens syn på orsaker till krig 

Hittills har realismen varit det sätt som mest präglat de historiska tankegångarna 

kring den internationella politiken. Realismen har även den mer pessimistiska synen 

på hur en stat uppnår säkerhet i den anarkiska internationella politiken. Istället för att 

anarkin gynnar människor att knyta band med varandra och skriva kontrakt 

sinsemellan stater, anser realismen att anarkin bidrar till otrygghet eftersom våldet 

och kampen för överlevnad är den naturligaste vägen.13 

  Realismen har militär makt i centrum för sitt analysverktyg och menar i huvudsak 

att den egna staten i samspel med andra stater utgör spelplanen på den internationella 

arenan. Man kan likna realismen med ett biljardbord där staterna är stenhårda 

biljardbollar som stöter bort varandra så fort de kommer i kontakt med varandra. 

Syftet är att försöka påverka maktbalansen mellan staterna.14 Den här synen på stater 

är enligt den andra teorin, liberalismen inte en rättvis bild eftersom människor 

faktiskt möts och får kontakt med varandra över gränserna. Realismen bemöter detta 

och menar att ett krigstillstånd inte behöver innebära ett konstant krigande.15 Detta 

kan liknas med när man ska förtöja med ett fartyg mitt i sommaren då det är 

                                                 
13 Nye, Joseph, (2007), s. 17 
14 Nye, Joseph (2007), s 17 
15 Nye, Joseph (2007), s. 18 
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spegelblankt, stilla vatten och sannolikheten för att sjömannen ska ramla i sjön är 

minimal, ändå tar sjömannen på sig flytväst i förebyggande syfte. 

  De som agerar på den internationella arenan är stater som alla är beroende av den 

egna nationella säkerheten. Den här synen på säkerhet skapar ett intressant dilemma, 

nämligen att en stat som besitter eller kan komma att besitta en betydande militär 

makt, alltid kan utgöra ett hot mot en annan stat. Lösningen för att förebygga 

dilemmat är att motarbeta den stat som utgör hotet och på så sätt minska säkerheten 

för den andra staten.16 

  I den realistiska teorin beskrivs det här dilemmat som maktbalans. Om balansen 

bibehålls mellan staterna bidrar det till ordning både för nationen och för individen 

som nationen skyddar annars kan det leda till konflikter. När det gäller maktbalans 

menar realister att stater inte har några större val när de definierar sitt nationella 

intresse. I litteraturen liknas detta vid ett bolag som vill vara osjälviskt och inte ser 

till vad som är bäst för företagets vinstintresse, vilket leder till att företaget inte 

överlever.17 

  Olika typer av polaritet är även ett centralt begrepp inom realismen (neorealism).18 

Det intressanta med polaritet är att maktbalansen inte alltid bara handlar om stat mot 

stat utan det kan vara fler stater inblandade. Det är hur denna balans mellan staterna 

ser ut och hur stabil den är som kallas polaritet. Det finns bipolaritet, multipolaritet 

och unipolaritet. En förenkling av begreppen skulle kunna se ut så här. I ett bipolärt 

system utgörs maktbalansen mellan två stater. I ett multipolärt system finns det tre 

eller fler stater som alla utgör en sorts balans mot varandra. Slutligen finns även 

unipolaritet där det inte längre finns någon balans mellan stater utan en stat är den 

ekonomiskt och militärt ledande staten i världen.19 Ser vi t.ex. på Europa under andra 

världskriget ansågs maktbalansen bestå i ett multipolärt system mellan staterna för att 

därefter övergå i ett bipolärt system när länderna ingick i två skilda allianser.20 

  Realismens liknelse med biljardbordet går även att applicera på en tes som van 

Evera har om kumulativa tillgångar (se orsaker till II VK). En stat som inte är 

ekonomiskt oberoende överlever inte ett handelsembargo utan måste genom handel 
                                                 
16 Gustavsson, Jakob; Tallberg, Jonas; (2006) Internationell relationer, , Författarna och 
studentlitteratur, Första upplagan Danmark. s. 39 -41 
17 Nye, Joseph, (2007), s. 73 
18 Gustavsson & Tallberg (2006), s. 39.  
19 Gustavsson & Tallberg (2006), s. 41-42.  
20 Gustavsson & Tallberg (2006), s. 59 
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tillse landets import och exportbehov. Detta är en betydande orsak och syftar till att 

uppnå ekonomiskt oberoende.21 Realismens liknelse med biljardbollar som stöter 

ihop och slås ifrån utan att mötas på mitten stämmer bra överens på detta och kan 

vara en orsak till krig. 

  Realismen anses ha sin största svaghet i att den inte tar hänsyn till samhällets 

uppbyggnad där varken ekonomi, kultur eller ideologi anses påverka förhållandet 

mellan staterna.22 I grund och botten handlar realismens säkerhetsdilemma om att 

hota och avskräcka sina motståndare. 

 

2.2 Liberalismens syn på orsaker till krig 

Liberalismen sätter till skillnad från realismen ekonomiskt välstånd i fokus och den 

internationella politiken handlar i grunden om att öka samarbetet mellan stater i det 

politiska och ekonomiska samarbetet. Skillnaderna mellan realismen och 

liberalismen är stora men förenklat kan man säga att realismen jämfört med 

liberalismen utövar ett nollsummespel23, vilket menas med att om en stat vinner 

något förlorar den andra, liberalismen tror istället på något som heter interdependens 

(förklaras längre ner). 

  Både realismen och liberalismen har valt att se den internationella politiken som 

anarkisk. Inställningen till hur man ska se på den anarkiska politiken skiljer sig dock 

mellan dem båda. Realismen har en mer pessimistisk syn, medan liberalismen är mer 

optimistisk och menar att det anarkiska systemet möjliggör för människor att knyta 

band och skriva kontrakt med varandra.24 Liberalismen tror att det finns en möjlighet 

att dämpa anarkin genom förväntningar om långsiktighet som sker genom 

internationella organisationer och samarbeten eftersom man då kan delge varandras 

avsikter och agerande.25 Kollektiv säkerhet är ett centralt begrepp inom liberalismen 

där man menar att stater har ett kollektivt ansvar mot varandra avseende staters 

                                                 
21Evera, Van, Stephen, (1999) Causes of War: Power and the Roots of Conflict. Library of Congress 
Cataloging-in-Publication Data, Första upplagan USA, s. 108-109 
22 Gustavsson & Tallberg, 2006, s. 35. 
23 Nye Joseph, (2007), s. 269 
24 Nye, Joseph (2007), s. 17 
25 Gustavsson, Tallberg, (2006), s. 59 
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nationella säkerhet. En stats säkerhet är andra staters angelägenhet även i lösningen 

av konflikten.26 

  En rimlig orsak till att ett krigstillstånd skulle kunna uppstå är att om de 

dominerande länderna inte engagerar sig i att skapa en internationell organisation (en 

central världsorganisation) likt FN så uppnår man inte heller målet med att dämpa 

anarkin i det internationella systemet. 

  Enligt ett liberalistiskt synsätt kan, den internationella arenans liknelse med ett 

biljardbord där staterna är biljardbollar som stöts ifrån varandra, ses som en orsak till 

krig då staterna inte bildar de band som behövs för att ett krigstillstånd ska undvikas. 

  En intressant företeelse som Immanuel Kant beskriver är att om det är befolkningen 

som fattar beslut om att använda våld istället för en diktator, kommer våld att 

användas betydligt mer sällan.27 Liberalismens ide om att demokratier inte krigar 

med varandra underbyggs ytterligare av att det anses extra illegitimt om den andra 

statens regering är folkligt vald. Att inleda krig för en liberal eller demokratisk stat 

sker inte om inte mycket starka skäl föreligger.28 

  Påståendet att demokratier inte krigar med varandra har både fått stöd och kritik.29 . 

Enligt Nye menar Immanuel Kant istället att liberalistiska demokratier inte krigar 

med varandra. Men det är viktigt komma ihåg att bara för att ett land är demokratiskt 

innebär det inte att folket alltid kommer rösta mot krig. Det har till och med visat sig 

att demokratier är inblandade i krig lika ofta som andra länder. 30 

  En teori inom liberalismen heter interdependens vilket enkelt utryckt betyder 

ömsesidigt beroende. När interdependens används i analytiska sammanhang syftar 

ordet på situationer där aktörer och händelser i olika delar av samma system påverkar 

varandra. ”Land A är beroende av land B och land B är beroende av A”.31  

  Det här beroendet påverkar inte bara relationerna mellan länderna positivt, utan Nye 

skriver att Jean-Jacques Rousseau (Rousseau var realist) påpekade att beroendet även 

medför spänningar och konflikter. Rousseaus förslag var att landet skulle hålla sig 

separerat och isolerat för att undvika tillståndet. Men tron på den här gemensamma 

                                                 
26 Baylis, John; Smith, Steve, (2001), The globalization of world politics, British Library Cataloguing 
in Publication Data, Andra upplagan. Oxford, s. 178 
27 Nye, Joseph (2007), s. 71 
28 Gustavsson, Tallberg, 2006 s. 62 
29 Nye, Joseph, (2007), s. 72 
30 Nye, Joseph, (2007), s. 71-72 
31 Nye, Joseph, (2007), s. 267 
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nyttan nationer emellan har sina fördelar eftersom det skulle innebära stora 

ekonomiska kostnader för nationerna att skilja sig från omvärlden menar 

liberalismen.32 Argumentet som används är att om stater ser ömsesidiga vinster i ett 

internationellt samarbete kommer de att söka samarbete och bidra till att samarbeten 

mellan staterna ersätter konkurrens.33 

  Om vi fördjupar oss lite i interdependens beskriver Nye två typer av interdepens34, 

militär och ekonomisk. Både militär och ekonomisk interdependens handlar om våra 

föreställningar av hur omvärlden ser ut. 

  Militär interdependens kan förklaras genom ett flertal exempel varav jag tar upp ett 

av dem. När Gorbatjov visade en ny attityd i den sovjetiska utrikespolitiken blev 

västvärlden mindre oroad. Antalet sovjetiska vapen utgjorde inte den största 

skillnaden för hur hotfullt västvärlden uppfattade Sovjetunionen utan det var 

Sovjetunionens avsikter och fientlighet som avgjorde hur hotet bedömdes.35 

  När vi fattar kortsiktiga beslut är det viktigt att vara medveten om de långsiktiga 

konsekvenserna som följer. I ekonomisk interdependens finns situationer där båda 

stater får ta del av vinsten men det finns även situationer där båda staterna får dela på 

förlusterna. Hur summan av vinsten fördelas mellan staterna kan liknas vid ett 

nollsummespel och konsekvensen av nollsummespelet kan skapa konflikter. Trotts 

detta hävdar vissa liberala debattörer att samarbete ska ersätta konkurrens eftersom 

de gemensamma fördelarna uppmuntrar till samarbete.36 När stater hamnar i 

konflikter med varandra finns dock en risk att ekonomisk interdependens ska kunna 

användas som vapen i form av handelssanktioner. Användningen av ekonomisk 

interdependens kan i en del fall vara mer användbart än våld eftersom det går att 

använda t.ex. handelssanktioner på ett mer nyanserat sätt.37 

  Enligt Nye har den klassiska maktbalansteorin vissa brister som förutsäger att ett 

land alltid kommer att agera så att det håller tillbaka det andra landet, eftersom att 

man inte vill att det andra landet ska få övertag. Det som brister är att om när stater 

blir mer och mer beroende av varandra och får ett starkt ömsesidigt beroende blir 

                                                 
32 Nye, Joseph, (2007), s. 267 
33 Nye, Joseph, (2007), s. 269 
34 De här två typerna av interdependens beskrivs inte i Gustavsson, Tallberg ”Internationella 
relationer” (2006). 
35 Nye, Joseph, (2007), s. 268 
36 Nye, Joseph, 2007, s. 269 
37 Nye, Joseph, (2007), s. 269 
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staterna mer intresserade av absoluta vinster och vinster i förhållande till andra stater. 

38 

  Liberal teoribildning anses ha sin största svaghet i att varje stat i slutändan måste 

lita till sig själv vid en hotad situation. Det betyder att liberalismens förklaringar 

endast skulle fungera när statens existens inte är hotad.39 

 

3 Empirisk analys 

Jämfört med första världskriget hade det andra världskriget inget exakt datum då 

kriget drog igång. Det andra världskriget började vid olika tidpunkter i olika delar av 

världen eftersom det var olika krig som utspelades mellan nationerna. Men i England 

anser man att kriget drog igång den 3 september 1939. Det datumet då England 

förklarade krig mot Tyskland.40 Till detta bör tilläggas att andra världskriget hade ett 

stort arv från det första världskriget vilket utgjorde orsaker till krig men det att tas 

inte upp i det här arbetet. 

 

3.1 Stephen van Everas bok, ”Causes of war” 

I introduktionen till ”Causes of War” beskriver van Evera vilka frågor boken syftar 

till att ta upp. För ökad förståelse över hur ”Causes of War” är uppbyggd följer en 

kort sammanfattning av vilka frågor boken ämnar besvara och vilka hypoteser boken 

prövar. Frågorna är: Vad är det som var orsaken till krig i modern tid? Vilka av 

orsakerna gick att förebygga? Finns det liknande orsaker till tidigare krig och hur 

kan de orsakerna bäst förebyggas? Många stora filosofer har gett förklaringar till hur 

man kan hindra att ett krigstillstånd uppstår. Men den här boken koncentrerar sig på 

hur krig uppstår inte hur de förebyggs.41 

  Hypoteserna till ett krigstillstånd är många, men är de inte beprövade är de inte till 

någon större nytta hävdar Evera. Därför har han bestämt sig för att utarbeta några av 

                                                 
38 Nye, Joseph, (2007), s. 271 
39 Gustavsson & Tallberg, (2006), s. 66 
40 Taylor A. J. P. (1979) How war begin. First published in great Britain 1979 By Hamish Hamilton 
Ltd. Great Britain. s. 124 
41 Evera, Van, Stephen, (1999), s. 1-2 
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de redan befintliga realistiska hypoteserna och applicera dem på tidigare orsaker till 

krig.42 

  Fritt översatt är de fem hypoteser ”Causes of War” utgår ifrån:  

 

”1. Krig är mer troligt när stater har en felaktig optimism om utgången av 

ett krigstillstånd. 2. Krig är mer troligt om en stat har övertaget att kunna 

mobilisera eller attackera. 3. Krig är mer troligt när en stats relativa makt 

varierar kraftigt. Med detta menas med att möjligheten att attackera och 

sårbarheten för staten är stor. 4. Krig är mest troligt när resursernas 

värden är kumulativa (t.ex. olja vars värde varierar), vilket menas med att 

kontrollen av resurserna möjliggör för en stat att skydda eller komma över 

andra tillgångar. 5. Krig är mer troligt när man tror sig vinna lätt.”43 

 

3.2 Teoriernas förklaring på ”Causes of War” 
För att underlätta strukturen i mitt arbete har jag valt att placera orsakerna till krig i 

den redan befintliga ordningen som finns i ”Causes of War” följt av en förklaring 

från liberalismen och realismen. Orsakerna bygger på ovanstående fem hypoteser 

därför dras orsaken till flera länders krigsförklaringar över samma kam. 

  En teori kan ha en indirekt förklaring på en orsak och då visas detta genom 

”(indirekt)”. De indirekta förklaringarna har tagits med därför att visa att 

liberalismen eller realismen ser orsaken ur ett annat perspektiv.   

 

Orsak: Många länder underskattade de andra ländernas styrkor. När Japan planerade 

att anfalla Kina 1937 bedömde den japanska armén att den kunde invadera Kina med 

mindre än fem divisioner och att invasionen skulle vara över på mindre än tre 

månader. Den japanska arméministern förutspådde: ”vi skickar stora styrkor, krossar 

dem direkt och allt är över på ett ögonblick”.  Trots Japans övertygelse stod China 

oerövrat vid krigsslutet 1945. 

  Felbedömningar av den här karaktären gjordes även av Sovjetunionen, i finska 

vinterkriget och i Polen där den polska viceförsvarsministern bedömde att Polen 

                                                 
42 Evera, Van, Stephen, (1999), s. 2-3 
43 Evera, Van, Stephen, (1999), s. 4 
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kunde hålla Tyskland sex månader så att undsättning från Storbritannien och 

Frankrike kunde komma. Liknande felbedömningar gjordes även av Holland, 

Belgien, Frankrike och senare in i kriget även av Japan och USA.44 (Motivet till 

tyskarnas invasion av Sovjetunionen var att Hitler trodde att det var möjligt att segra 

och att det skulle leda till att engelsmännen skulle dra sig tillbaka och vilja 

förhandla).45 

Förklaring: Orsaker till krig sett ur ett liberalistiskt perspektiv kan här ses som ett 

misslyckande eftersom staterna inte såg några ömsesidiga vinster i ett internationellt 

samarbete. Då kom de inte heller att söka samarbete vilket är kärnpunkten i 

liberalismens filosofi. Till den liberalistiska förklaringen hör även att om en stat blir 

anfallen får den i självförsvar besvara kriget. 

  Orsaken till ett krigstillstånd menar Evera är att - om en nation tror sig vinna enkelt 

när en annan beter sig aggressivt (Tyskland utgjorde hot mot Polen,) - är det naturligt 

att möta hotet (sett från Polens sida) eller att försöka avvärja ett framtida hot i 

förebyggande syfte, vilket stämmer mycket bra överrens med det realistiska 

perspektivet och säkerhetsdilemmat. 

 

Orsak: Många länder underskattar den andras vilja att gå i krig - Här menar Evera att 

en nation väljer att gå in i krig för att man har stora förhoppningarna om att någon 

annan inte ska delta och skapa friktioner. Trots varningar från Storbritannien och 

Frankrike trodde Hitler inte att Storbritannien och Frankrike skulle bry sig när han 

invaderade Polen. Liknande skedde även när Mussolini anslöt sig till Axelmakterna i 

övertygelse att USA skulle hålla sig utanför kriget.46 

Förklaring: Ur ett liberalistiskt perspektiv är en anledning till att man underskattar 

andra länders vilja att gå i krig, en övertro på avtal gällande fred, handel och 

överstatliga överenskommelser mellan nationerna, alltså även den kollektiva 

säkerheten. Det realistiska perspektivet tar inte stöd i det liberalistiska perspektivet 

eftersom man här istället tror att stater ska se till sitt eget intresse eller nationens 

säkerhet. Syftet med att söka sig till allianser kan vara ett försök i att påverka eller 

återställa maktbalansen i det internationella systemet. 

                                                 
44 Evera, Van, Stephen, (1999) 20-22 
45 Taylor A. J. P. (1979) How war begin. First published in great Britain 1979 By Hamish Hamilton 
Ltd. Great Britain. s. 144 
46 Evera, Van, Stephen, (1999), s. 29 
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Orsak: Att en stat missbedömer effekten av sina aggressioner - En viktig orsak till 

krig där felbedömningar gjordes var när man inte förstod att krig föder krig. Japans 

anfall mot Pearl Harbor är ett exempel. Japan trodde att USA skulle vara beredda för 

förhandlingar efter bombningarna men i själva verket tilltog USA:s motivation till att 

gå i krig.47 

  Här har Evera valt att inte ta med USA:s oljeembargo mot japan (augusti 1941) 

vilket var en avgörande orsak för att Japan skulle trappa upp konflikten.48 

Förklaring: Sett ur ett liberalistiskt perspektiv var orsaken till Japans anfall mot 

Pearl Harbor handelsembargot som vi kan härleda ur den ekonomiska formen av 

interdependens, där just handelsembargon används som en mer nyanserad typ av 

våld. Med den realistiska teorin ser vi konsekvensen av handelsembargot där staterna 

väljer att bekämpa varandra, därför att de känner sig hotade. Likt biljardbollar som 

studsar mot varandra utan att mötas över gränserna. 

 

Orsak: Fördelarna att slå till först - Hitler ansåg det bäst att Norge (1940) förblev 

neutralt men ändrade sig snabbt när han insåg att de allierade planerade att ta Norge 

först. Oavsett vad orsakerna var till att Norge ansågs viktigt, så ansågs fördelarna 

med att vara där först avgörande för utgången om vems sida Norge skulle hamna 

under. 49 

 Förklaring: Det här inrymmer endast en realistisk förklaring eftersom staterna i 

största möjliga mån försöker hota och avskräcka sina fiender genom syftet att ta 

Norge och påverka maktbalansen mellan Storbritannien och Tyskland. 

 

Orsak: En svagare stat som förväntar sig att bli anfallen, anfaller först eftersom att 

anfalla först kan innebära betydande fördelar för utgången och verka i preventivt 

syfte. Exempel på detta är Hitlers motiv från ”Mein Kampf” att han var tvungen att 

starta krig för att förebygga framtida anfall från Polen och Sovjetunionen 1941. Han 

påstod att anfaller inte vi dem kommer de förr eller senare att anfalla oss.50 

                                                 
47 Evera, Van, Stephen, (1999), s. 32-33 
48 Taylor, A. J. P. (1979) s. 148 
49 Evera, Van, Stephen, (1999), s 68-69 
50 Evera, Van, Stephen, (1999), s. 126-127 
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Förklaring: Orsaken till krig är direkt realistisk i sin syn på hur stater agerar mot 

varandra eftersom maktbalans ska ske i förebyggande syfte. Den här orsaken till krig 

rymmer inget liberalistiskt perspektiv då varken den positivistiska synen på 

människan som nyttomaximerad eller staters vilja att mötas över gränserna tas med i 

beräkningarna. 

 

Orsak: Försvarsåtgärder i det nedan beskrivna fallet kan uppfattas som provokation. 

I samband med att Tyskland förberedde sig för att anfalla Sovjetunionen gjorde 

Stalin tvärt om. Stalin var rädd för att provocera Hitler så för att motverka detta 

vågade Sovjetunionen inte bygga upp försvar.51 

Förklaring: Det är detta realismens säkerhetsdilemma tar sin grund i eftersom synen 

att en nations ökade säkerhet minskar säkerheten för andra nationer. Sovjetunionen 

ville inte utgöra ett hot mot Tyskland. 

  Det liberalistiska perspektivet är (indirekt) applicerbart men då endast eftersom det 

kan ses som ett misslyckande att staterna inte lyckats skapa de samarbeten som i 

längden skulle skapa interdependens. 

 

Orsak: Missuppfattning av hotet - Efter första världskriget ansågs Tyskland orättvist 

behandlat, bland annat på grund av Versaillesfördragets hårda regler mot Tyskland. 

Många i Tyskland ansåg att Tyskland och det tyska folket var offret efter första 

världskriget. Tyska folket trodde på detta och var en av anledningarna till att det 

tyska folket enade sig. Den här uppfattningen spred sig till Storbritannien och USA 

och gjorde att man inte ville hindra Tyskland när Hitler byggde upp militära styrkor 

och avancerade.52 

Förklaring: En realistisk huvudorsak till detta var att varken USA eller 

Storbritannien ville engagera sig i att skapa den maktbalans som behövs i det 

internationella systemet. Sett ur ett liberalistiskt perspektiv är det ett misslyckande på 

så sätt att nationerna har ett säkerhetsansvar gentemot varandra som USA och 

Storbritannien. Tron på överstatliga avtal bör uppfattas som ett misslyckande när 

Tyskland bröt mot Versaillesfördraget.  

 

                                                 
51 Evera, Van, Stephen, (1999), s. 52-53 
52 Evera, Van, Stephen, (1999), s. 231 
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Orsak: Tyskland hade möjlighet att slå Sovjetunionen 1941 men inte i ett framtida 

skede för då skulle Sovjetunionen kunna uppföra en större militärmakt som kunde 

angripa Tyskland. 

  Ett land som tror att de kan försvara sig idag och försvara sig imorgon, har ingen 

anledning att vara aggressivt. Ett land som kan försvara sig idag men inte försvara 

sig imorgon har större anledning att vara aggressiv menar Evera.53 

Förklaring: Hela den här förklaringen stämmer bra överens med realismens teori om 

säkerhetsdilemmat. Nämligen att stater ska se till sin egen säkerhet igenom militär 

makt i förebyggande syfte. En stats ökade säkerhet minskar säkerheten för en annan 

stat. Den liberalistiska förklaringen är svår att applicera här eftersom motivet i 

grunden är realistiskt.  

 

Orsak: Att förbereda sig för attack lämnar öppet för fienden att attackera - När man 

mobiliserar sina styrkor för att genomföra ett anfall möjliggör det för fienden att 

anfalla. Sovjet stärkte sin position vid de baltiska staterna där de opererat. Följden av 

detta möjliggjorde för Tyskland att slå mot Sovjetunionen. Medan det blev lättare för 

Sovjetunionen att anfalla Tyskland, blev det samtidigt lättare för Tyskland att anfalla 

Sovjet. Den här orsaken till krig bidrog till att Tyskland hade stor framgång i början 

av kriget.54  

Förklaring: Hitler trodde att han skulle kunna uppnå fred med England genom att ta 

bort det sista som hotade Tyskland i Europa nämligen Sovjetunionen.55 Detta är ett 

tecken på att Tyskland agerade i likhet med den realistiska teorin och dess syn på hur 

maktbalansen mellan stater uppnås. Han ville påverka maktbalansen när det fanns 

möjlighet. 

  Ur ett liberalistiskt perspektiv visar detta (indirekt) än en gång på ett misslyckande i 

synen på syftet med det anarkiska systemet nämligen att möjliggöra för stater att 

skapa kontakt sinsemellan. 

 

Orsak: Tiden i slutet av 1930-talet präglades av teknik och taktikutveckling, 

blixtkrig. Offensiva operationer gjorde större skada än att ha en defensiv hållning och 

                                                 
53 Evera, Van, Stephen, (1999) s. 130 - 131 
54 Evera, Van, Stephen, (1999), s. 162 
55 Taylor, A. J. P. (1979) How wars begin. s. 143 
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därtill i kombination med Hitlers socialdarwinism. Med detta menas med att, den 

som är starkast och mest lämpad ska överleva. Hitlers tro på det offensiva grundade 

sig troligen i detta. När NF (Nationernas Förbund) föll samman och Storbritannien 

samtidigt blev svagare medförde detta att Sovjetunionen och västmakterna isolerade 

sig när Hitler började bryta mot Versaillesfördraget. Sovjetunionen och de allierade 

var dåliga på att samarbeta mot Hitler vilket inte var märkligt eftersom 

Sovjetunionens politiska syn inte gick ihop med den kapitalistiska synen på samma 

sätt som Stalin och Tysklands politik inte var förenliga tillsammans. 

  Storbritannien trodde att en allians skulle provocera Tyskland. Hitler trodde också 

att han skulle kunna skrämma Storbritannien till en allians med Tyskland efter att 

han slagit Frankrike. 

  Tyskland gick 1940  i allians med Japan, Hitler trodde att det här skulle skrämma 

USA till att hålla sig utanför kriget. Istället hände raka motsatsen och USA vaknade 

ur sin isolation.56 

Förklaring: Den liberalistiska förklaringen här handlar om Nationernas Förbunds 

misslyckande med att upprätthålla den kollektiva säkerheten med varandra och är 

därför en orsak till krig.  Realistiska förklaringen till detta är teorin om maktbalans 

där USA började känna sig hotat. Viljan för att återställa maktbalansen fick USA att 

vilja ha ett finger med i spelet. 

 

Orsak: Ett land som är mer svårförsvarat tenderar att vara mer aggressivt jämfört 

med länder som anses lättare att försvara.  

Geografiskt sett ligger Tyskland relativt svårförsvarat. Där finns ingen stor bergsrygg 

eller ett stort hav som skiljer eller skyddar dem från andra länder som det är i 

Sverige, Schweiz eller Spanien.57 

Förklaring: Den realistiska förklaringen stämmer bra in på hur Tyskland agerade 

under andra världskriget eftersom en förklaring till att Tyskland kände sig hotat är att 

Tyskland ligger relativt svårförsvarat. I den realistiska teorin är den nationella 

säkerheten i centrum och om den nationella säkerheten inte bibehålls tror man att 

landet ska bli anfallet och inte överleva. Enligt den liberalistiska teorin borde det här 

gynna en fred istället för att motverka den. Detta med anledning av enkelheten att 

                                                 
56 Evera, Van, Stephen, (1999), s. 175 -177 
57 Evera, Van, Stephen, (1999), s. 178 
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utbyta handel och skapa kontakt mellan nationerna. Om vi vänder på det i den 

liberalistiska teorin så skulle det bli såhär enligt min tolkning. Ett land som enligt det 

här synsättet är lätt att försvara får svårare att knyta band med andra nationer och det 

här skulle kunna vara en orsak till framtida konflikter. 

 

Orsak: Både nazi- Tyskland och Japan (Imperial Japanese elites) ansåg att det var 

viktigt att utvidga nationernas gränser för den nationella säkerheten. Japans 

dåvarande premiärminister Tojo påstod att bredda nationens gränser var en fråga om 

överlevnad för nationen. 58 Man menar alltså att ett anfall i förebyggande syfte ska 

leda till att landet i framtiden inte går under. 

Förklaring: Både Japans och Tysklands argument är realistiska. Det handlar än en 

gång om det realistiska säkerhetsdillemmat. En stats ökade makt minskar säkerheten 

för en annan vice versa. Den liberalistiska förklaringen är svår att applicera eftersom 

motivet i grunden är realistiskt.  

 

Orsak: Kumulativa tillgångar, menar Evera, kan leda till konflikter därför att 

tillgångar vars värde snabbt ökar gör att stater blir mer eggade att försvara eller lägga 

beslag på tillgångarna. Kumulativa tillgångar anses också vara verktyg för att nå de 

tillgångar som anses vara kumulativa - exempelvis stridsvagnar eller olja som 

möjliggör expansionism.  

  Varken Tyskland eller Japan var ekonomiskt oberoende. De hade inte de tillgångar 

de behövde för att klara t.ex. ett embargo då länderna var så beroende av import men 

även export. Båda trodde att ett större rike skulle bidra till ett ekonomiskt oberoende. 

Samtidigt fanns en rädsla från Amerikanarnas sida att axelmakterna genom 

Västeuropas och Östasiens tillgångar skulle utgöra ett hot mot USA. Evera tar även 

upp de allierades bombningar av tyska och japanska industrier som en orsak till krig, 

därför att stater vill förstöra resurser de själva inte förfogar över.59 

Förklaring: Här menar realismen att maktbalansteorin passar in eftersom 

axelmakternas kumulativa tillgångar kan utgöra hot mot de allierade staterna och 

därför måste bekämpas för att säkerställa de allierade staternas säkerhet i 

förebyggande syfte. De liberalistiska orsakerna till krig får ses som ett misslyckande 

                                                 
58 Evera, Van, Stephen, (1999), s. 188 
59 Evera, Van, Stephen, (1999), s. 108-109 
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i att skapa interdependens. Exempelvis - om det inte skapas något ömsesidigt 

beroende skulle det alltså kunna vara en orsak till krig eftersom ett land inte väljer att 

möta ett annat lands handelsvillkor.  

 

Orsak: Att slå till medan man kan så att fienden inte blir för stark - Hitler lyckades 

få de allierade osäkra på huruvida Tyskland hade en offensiv plan. Hade de allierade 

vetat det hade kanske Frankrike anfallit i förebyggande syfte. Hitlers motiv till att 

anfalla Polen i augusti 1939 var att om Tyskland inte tog Polen nu skulle Polen 

anfalla Tyskland när Tyskland gick i krig mot Frankrike. Motivet till att anfalla 

Frankrike var att Sovjetunionen enbart gick att bekämpa om Tyskland hade ryggen 

fri i väst.60 

Förklaring: Även den här orsaken präglas av ett realistiskt tänk som bygger på hur 

man ska uppnå egen nationell säkerhet i samband med att begränsa någon annans 

säkerhet. Hitler ville enligt den realistiska förklaringsmodellen förändra 

maktbalansen i det internationella systemet genom att begränsa säkerheten för Polen, 

Frankrike och Sovjetunionen. Den liberalistiska förklaringen är svår att applicera 

eftersom motivet i grunden är realistiskt. 

 

Orsak: Rätt tillfälle att agera - Frankrike och Storbritannien hade tillsammans en 

större industriell möjlighet att bygga krigsmateriell men för tillfället hade Tyskland 

starkare krigsresurser. Det är svårt att bedöma men det finns en sannolikhet att 

Storbritannien och Frankrike tillsammans skulle ha slagit Tyskland om de hade 

anfallit. Den tyska nationalismen gjorde samtidigt att Hitler och den militära makten 

hade ett stort stöd till skillnad från Stalin och Sovjetunionen där Stalin tagit livet av 

halva den sovjetiska officerskåren.61 

Förklaring: Den här orsaken kan tyckas beroende av andra fenomen eftersom 

Storbritannien och Sovjetunionen inte valde att inte ta sitt ansvar när Tyskland bröt 

mot Versaillesfördraget. Som jag tidigare beskrivigt ansågs Tyskland orättvist 

behandlat efter första världskriget på grund av Versaillesfördragets hårda regler mot 

tyskland. Det här gjorde att Hitler fick tillfälle att bygga upp militära styrkor och är 

därför en bidragande orsak till krig sett ur realismens säkerhetsdilemma. 

                                                 
60 Evera, Van, Stephen, (1999), s. 82-83 
61 Evera, Van, Stephen, (1999), s. 94-99 
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Sett ur ett liberalistiskt perspektiv blev orsaken till krig de allierades oförmåga att 

alliera sig mot Tyskland och begränsa Tysklands makt. Det realistiska perspektivet 

stödjer inte detta eftersom orsaken till krig ligger i Tysklands natur att vilja utgöra en 

suveränitet i sitt eget territorium och detta genom militär makt. 

 

Orsak: Det fanns stark nationalism, likt tysklands, även i Japan och den 

nationalistiska synen påverkade japanerna. Före 1941 förmodade den japanska armén 

att det amerikanska folket och dess liberalistiska och individualistiska synsätt skulle 

vara av sådan karaktär att de skulle ha svårt att klara ett krig.62 

  Det här anses vara en orsak till krig eftersom det var en passande tid för anfallet av 

Pearl Harbor (december 1941)63 och med det här synsättet ansågs det därför 

tilltalande. 

Förklaring: Även om den slutliga orsaken till att Japan anföll USA i grunden bygger 

på Japans behov av råmaterial (t.ex. Olja) är det svårt att applicera realismen och 

liberalismen när det istället handlar om en misstro mot en folkgrupp eller ett politiskt 

ställningstagande som den här orsaken tycks bestå av. Motivet till detta är att kritiken 

mot realismen är just att den inte ser på vare sig kultur, religion eller samhällets 

uppbyggnad och liberalismens motiv är att teorin i regel utgörs av en mer optimistisk 

syn på människan. 

 

Orsak: Amiral Isoroku Yamamoto låg bakom planerna med anfallet mot Pearl 

Harbor. Yamamoto såg tillfället i att redan första dagen kunna förändra krigets 

utgång och enkelheten i den här planen och resultatet som följde av planen ansågs 

tilltalande.64 

  Innan kriget i Stilla havet hemlighölls planen för politiker, höga officerare och 

andra som kunde vara mot detta för att vilseleda amerikanerna. Kriget började utan 

att folk kunde uttala sig om det.65 Evera tar även upp Japans marina 

nybyggnadsprogram som skedde utan amerikanarnas vetskap och Japan hann därmed 

bygga ifatt den amerikanska flottans kapacitet.66 

                                                 
62 Evera, Van, Stephen, (1999), s. 27  
63 Nye, Joseph, (2007), s. 136 
64 Evera, Stephen, (1999), s. 40 
65 Evera, Stephen, (1999), s. 50 
66 Evera, Van, Stephen, (1999), s. 139,142 
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Förklaring: Med hjälp av den realistiska teorin ser vi än en gång tillfället att enkelt 

kunna förändra maktbalansen mellan Japan och USA. Anledningen till att planen 

hemlighölls beror enligt den realistiska teorin på att Japan valde att se till sin nations 

intresse, som i det här fallet bestod i ett behov av råvaror (olja). Syftet är att uppnå 

säkerhet för den egna nationen. I den liberalistiska teorin är det här en orsak till krig 

eftersom det är avsaknaden av demokrati som möjliggjorde för Japans militära ledare 

att bestämma själva. 

 

Orsak: I samband med att USA bestämde sig för ett oljeembargo mot Japan, 

flyttades samtidigt en stor del av den amerikanska flottan från Kalifornien till 

Hawaii, Pearl Harbor (maj 1941). USA började även flytta en B-17 bombplansstyrka 

till Filipinerna under hösten 1941. Eftersom USA flyttade fram sina styrkor blev det 

ett ökat hot mot Japan samtidigt som de amerikanska styrkorna blev mer sårbara. Till 

följd av detta såg Japan möjligheter att ta Indonesien förutsatt att man först slog ut 

USA:s flotta på Pearl Harbor. Japans förhoppning om att ta Indonesien syftade till att 

stå emot USA:s oljeembargo.67 

Förklaring: Ett militärstrategiskt drag som syftar till att hota och avskräcka sina 

fiender. Staterna är likt, realismens jämförelse med ett biljardbord, biljardbollar som 

studsar mot varandra utan att mötas på mitten. 

  Sett ur det liberalistiska perspektivet visas (indirekt) genom militär interdependens 

en tydlig förändring av USA:s säkerhetspolitik, detta eftersom USA förändrar Japans 

föreställning av USA:s hotbild. Det sker inte genom ett ökat antal vapen utan genom 

den förändrade offensiva inställningen USA visade mot Japan. 

 

Orsak: Japanska ledare trodde inte på att skriva ett avtal med USA (1941) eftersom 

de japanska ledarna tvivlade på att USA skulle upprätthålla avtalet om den japanska 

makten minskade.68 

Förklaring: Överstatliga avtal har sin grund hos liberalismen men i det här fallet 

visar den japanska misstron ett realistiskt säkerhetspolitiskt agerande i syfte att kunna 

bibehålla den Japanska nationella säkerheten. 

 

                                                 
67 Evera, Van, Stephen, (1999), s. 156 - 157 
68 Evera, Stephen, (1999), s. 81 
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Orsak: Japan var en relativt stark nation militärt, starkt beroende av tillgången till 

olja (1941). Men den begränsade och snabbt minskade tillgången till oljan 

påskyndade och påverkade Japan till att inte korrekta bedömningar om Japans 

chanser att vinna ett krig mot USA och Storbritannien hann genomföras.69 

Förklaring: Den begränsade och snabbt minskade tillgången på olja påskyndade och 

medverkade till att korrekta bedömningar om Japans chanser till att vinna ett krig 

mot USA och Storbritannien inte hann genomföras. Den realistiska förklaringen till 

detta är att Japan främst av allt ville uppnå egen säkerhet därför var Japan i 

förebyggande syfte tvungen att agera även om inte en korrekt bedömning hann 

genomföras. Den liberalistiska förklaringen är svår att applicera eftersom motivet i 

grunden är realistiskt.  

 

Orsak: Frankrike och Storbritannien och andra länder var upptagna av kriget i 

Europa, Oljeembargot gjorde att de Japanska tillgångarna på olja skulle vara slut på 

två år. Tillslut kom Japans ledare, på grund av vinterns strategiska inverkan, fram till 

att man var tvungen att starta krig mot USA eftersom man trodde att Sovjetunionen 

skulle dra igång ett krig när vintern var över. Startade inte Japan krig mot USA innan 

vintern skulle USA förr eller senare anfalla Japan och då minskade med tiden Japans 

chanser att vinna.70 

Förklaring: Med militär makt i centrum och tron på makt i förebyggande syfte 

stämmer även detta in mycket bra på ett realistiskt agerande från Japan. Tillfället för 

Japan att agera låg rätt i tiden eftersom chansen att uppnå egen nationell säkerhet 

minskade med tiden. 

  Den direkta förklaringen till orsaken är realistisk men det liberalistiska perspektivet 

är applicerbart (indirekt) om vi väljer att se till konsekvenserna av oljeembargot. 

Oljeembargot kan i det långa loppet vara en orsak till att ett krigstillstånd uppstår, 

eftersom staterna inte vill skapa kontakt och handla med varandra. Ur den här 

synvinkeln hade Japan helt enkelt inget val 

 

                                                 
69 Evera, Van, Stephen, (1999), s. 84-85 
70 Evera, Van, Stephen, (1999), s. 89-94 
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4 Diskussion 

4.1 Resultat 

Som nämndes i inledningen har metoden haft olika syften för arbetet. Först har en 

beskrivning av realismen och liberalismen genomförts. Därefter har en redogörelse 

av orsakerna till andra världskriget utifrån Stephen Van Everas bok ”Causes of War” 

genomförts. Det slutliga syftet med metoden var att genom analysen få svar på vilken 

av teorierna som bäst förklarar orsakerna till andra världskriget. Det skedde genom 

att liberalismen och realismen applicerades på varje enskild orsak. Närmare förklarat 

innebär det att orsaken klassificerades som realistisk och/eller liberalistisk.  

  Av de tjugo orsaker som summerats har nio stycken haft både realistiska och 

liberalistiska förklaringar. Av övriga elva orsaker har tio direkta realistiska 

förklaringar. En av orsakerna har varken haft realistisk eller liberalistisk förklaring 

(det framgår längre ner vilken).  

  Av de tio orsakerna med realistiska förklaringar finns det fyra indirekta 

liberalistiska förklaringar trots att de direkta förklaringarna eller motiven från 

staternas agerande varit realistiskt. De liberalistiska förklaringarna kan ses som 

indirekta därför att orsaken inte har förklarats med fakta som framgår direkt ur 

orsaken. De indirekta förklaringarna har tagits med därför att visa att liberalismen 

kan se orsaken ur ett annat perspektiv.   

  En tydlig slutsats som jag drar av orsakerna från analysen är att resultatet i arbetet 

inte är unikt. Det är ingen hemlighet att andra världskrigets säkerhetspolitiska tänk 

hade ett dominant inslag av realism i sig. Analysen är ensam av sitt slag och den 

bekräftar att liberalismen inte har samma tillvägagångssätt när det gäller att förklara 

de orsaker till krig som ”Causes of War” tar upp. 

  Uppdelningen av diskussionen ser ut så här. Först visar jag hur realismen förklarar 

orsaker till krig och därefter hur liberalismen förklarar orsaker till krig utifrån 

”Causes of War”. 

 

Realismen 

Av de orsaker till krig som ”Causes of War” tar upp har det visat sig att de realistiska 

förklaringarna bygger på att skapa säkerhet för den egna nationen och att påverka 
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maktbalansen i det internationella systemet. Antingen är det ett redan befintligt hot 

mot en stat eller så är det ett framtida hot som staten vill bekämpa i förebyggande 

syfte att uppnå nationell säkerhet, säkerhetsdilemmat. Det här grundar jag främst på 

att ett av Hitlers motiv till anfallet 1939 mot Polen motiverades genom att Hitler ville 

förebygga framtida anfall från Polen och Sovjetunionen. Japans anfall av Pearl 

Harbor 1941 kan också förklaras genom säkerhetsdilemmat. Eftersom Japans chanser 

att vinna mot USA och Storbritannien minskade med tiden var de tvungna att innan 

vintern säkerställa Japans framtida nationella säkerhet. 

  Om vi ser på de orsaker som finns i analysen har majoriteten av orsakerna direkta 

förklaringar från hur stater agerar enligt den realistiska teorin. Med resultatet av 

analysen framgår att den teori som bäst förklarade orsakerna till krigen under andra 

världskriget utifrån Stephen Van Everas verk ”Causes of War” är realismen. 

Eftersom realismen förklarade majoriteten av orsakerna.  

 

Liberalismen 

Av de orsaker till krig som ”Causes of War” tar upp har det visat sig att de 

liberalistiska förklaringarna bygger på orsaker som kan förklaras som ett 

misslyckande av något, t.ex. saknaden av demokrati, eller ett misslyckande i att 

skapa kontakt eller hålla fredsavtal mellan staterna. Till exempel hemlighöll japanska 

ledare planen om ett anfall mot Pearl Harbor för politiker, höga officerare och andra 

som kunde vara emot planen. Eftersom ingen kunde yttra sig kritiskt mot planen är 

avsaknaden av demokrati en orsak till krig.  

  Det finns fler exempel där misslyckanden kan ses som en orsak till krig. Till 

exempel dämpades inte anarkin i det internationella systemet genom den 

interdependens mellan staterna som var tänkt att gynna en fred.  

  Samtidigt har liberalismen en viktig orsak till krig, då tänker jag på den kollektiva 

säkerheten. Ett eller flera hot mot det demokratiska systemet gör att stater väljer att 

engagera sig i krig för att skydda varandra. Den kollektiva säkerheten kan därför ses 

som en orsak till krig med motivet att Storbritannien vaknade ur sin isolation den 

tredje september 1939, när Polen, en annan demokratisk stat blev hotad. 

 

Slutledning 

Av de orsaker till krig som arbetet tar är det endast en som är svår att applicera 
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teorierna på. Det gäller nationalistiska föreställningarna där Japan - likt Hitlers syn 

på judarna - ansåg att det amerikanska folket med dess liberalistiska och 

individualistiska syn skulle ha svårt att klara ett krig. 

  När det handlar om en misstro mot en folkgrupp eller ett politiskt ställningstagande 

har realismen tidigare fått kritiken att den inte ser på vare sig kultur, religion eller 

samhällets uppbyggnad. Liberalismens utgörs av en allmänt optimistisk tro på stater 

och människors möjlighet mötas över gränserna.  Därför har inte liberalismen ett 

analysverktyg för att förklara den misstro på andra etniska eller ideologiska 

samhällen som ett nationalistiskt tänkande kan medföra. 

  Liberalismen tar stöd i orsaker till krig från realismen. Liberalismen håller i många 

ståndpunkter med realismen om varför det blir krig, den största skillnaden kan tyckas 

bestå i hur stater ska förebygga krig. 

  Istället för att titta på orsakerna till krig vore det intressant att titta på hur 

liberalismen och realismen ser på hur man ska undvika konflikter mellan stater. Där 

tror jag att den stora skillnaden är mellan teorierna är, dels eftersom realismen 

förklarar konkreta orsaker till krig tillskillnad från liberalismen som pekar på 

misslyckanden. 

  Slutligen är resultatet kontentan av min analys. Som Stephen Van Evera har 

beskrivit och som jag ser det är orsakerna till krig som ”Causes of War” tar upp mest 

präglade av ett realistiskt synsätt. 
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Bilaga 1 
 

Av 20 orsaker är förklaringarna realistiska eller 
liberalistiska

 Enbart
 Realistiska
förklaringar

 Både
 Liberalistiska

 och Realistiska
förklaringar

 Förklaringar
 där ingen teori

 gick att
applicera

 

   

Av de tjugo orsaker som summerats har nio stycken haft både realistiska och 

liberalistiska förklaringar. Av övriga elva orsaker har tio direkta realistiska 

förklaringar. En av orsakerna har varken haft realistisk eller liberalistisk förklaring 

(det framgår längre ner vilken).  

I den vänstra delen som består av både realistiska och liberalistiska förklaringar ingår 

även de ”indirekta” liberalistiska förklaringarna. 

 


