
FÖRUTSÄTTNINGAR  

Att byggandet av imperier tog fart 
under senare hälften av 1800-talet är 
ingen slump. Ångbåten hade 
uppfunnits och den förkortade restiden 
mellan olika kontinenter. Sträckan 
mellan exempelvis England och 
Kapkolonin (södra Afrika) hade gått 
från  tre månader till tre veckor. 
Utvecklingen av kulsprutor och andra 
vapen gjorde dessutom att kolonial-
makterna mötte på väldigt lite 
motstånd och kunde därför ta över nya 

områden med lätthet.	  
	  	  	  I takt med att den industrialiserade 
produktionen utvecklades och ökade i 
Europa behövdes även mer råvaror. 
Dessa råvaror hämtades från 
kolonierna, som fick en allt större 
betydelse.  Kolonierna blev även en 
marknad för de färdiga varorna. 

MOTIV

Motiven för imperialism var många. 
Den primära anledningen till att länder 
skaffade sig kolonier var för att de ville 
har makt. Att ha kolonier på andra 
platser och på så vis utöka sitt 
imperium var ett sätt för länder att 
visa att de var stora och mäktiga och 
några att räkna med i världspolitiken. 
Detta ledde till att det blev en tävling 
mellan de europeiska länderna, en 
tävling som innebar att det gällde att 
skaffa så många kolonier som möjligt.  
  Under 1800-talet utvecklades även 
socialdarwinismen. Socialdarwinismen 
byggde på Darwins tanke om det 
naturliga urvalet och tanken på att 
”starkast överlever”. Darwin hade 
tillämpat denna teori på djurriket, men 
det var många som applicerade den 
även på människan. Med Darwins 
teorier fick man alltså vetenskaplig 
förankring för sina idéer och 
socialdarwinismen föddes. Denna 
bygger på att alla folk, nationer och

Imperialism är ett lands strävan efter att erövra och kontrollera 
områden utanför det egna landets territorium. Under 1800-talet 
bestämde flera europeiska länder sig för att göra just detta. Stora 
delar av jordens landområde kom under Europeisk dominans. 
Dessa landområden låg främst i Afrika men även i Asien. 

Imperialismen var dock inget nytt för 1800-talet. Stater har alltid 
stävat efter att erövra och kontrollera områden utanför sitt eget 
territorium. Redan under 1500-talet började europeiska stater 
skaffa sig kolonier  i andra delar av världen. En koloni är ett 
område utanför det egna landets gränser som tags över,  
kontrolleras och utnyttjas.) Det nya med 1800-talsimperialismen 
var de förutsättningar som skapats genom industriella 
revolutionen. En annan avgörande faktor var idén om den 
västerländska civilisationens överlägsenhet.  

Motiv och  förutsättningar 
Ju fler kolonier (och desto större imperium) ett land hade desto 
mer makt hade landet. Vi ska nu titta på närmare på några 
förutsättningar och motiv för imperialismen.

Vad var imperialismen? 
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Afrika och Asien

HUGGSEXAN OM AFRIKA
Afrika drabbades mycket hårt av 
imperialismen. Det började på allvar 
när en man som hette Henry 
Stanley, i tjänst hos den belgiska 
kungen Leopold II, gjorde anspråk på 
hela området runt Kongofloden (ett 
område 80 gånger större än 
Belgien). Detta oroade andra 
europeiska länder såsom Frankrike, 
Storbritannien, Tyskland, Italien och 
Portugal. 
   Tyskland var sent ute som 
kolonialmakt och ville inte ha 
mindre chans till områden i Afrika 
än något annat land. De tog därför 
initiativet till en konferens om 
Afrika. Representanter för 
kolonialstaterna – men inte någon 
afrikansk representant – möttes i 
Berlin 1884-85 och bestämde 
spelreglerna för hur Afrika skulle 
koloniseras.   
   Enligt spelreglerna för hur Afrika 
skulle koloniseras skulle varje 
europeiskt land kunna göra anspråk 

på afrikanskt territorium genom att 
sända trupper som ockuperades 
strategiska områden. Detta 
resulterade i att Afrika styckades 
upp och vid första världskrigets 
utbrott fanns endast två 
självständiga riken i Afrika – det 
urgamla kejsardömet Abessinien 
(dagens Etiopien) och Liberia (som 
koloni för frigivna amerikanska 
slavar). 

KAPPLÖPNINGEN OCH ASIEN
Britterna hade skaffat sig fotfäste i 
Indien redan på 1600-talet och 
behärskade vid mitten av 1800-talet 
praktiskt taget hela den indiska 
halvön. De som styrde där var 
Ostindiska kompaniet som köpt 
rätten till handel i Indien av 
England. 
   Indien infogades i den 
västerländska ekonomin och blev en 
viktigt producent av varor som 
bomull, jute och te. Den indiska 
arbetskraften var billig och 
utnyttjades hänsynslöst. 
Det brittiska styret ledde till 
missnöjen hos indierna vilka gjorde 
uppror. Upproret fick brett folkligt 
stöd hos indierna men slogs ner av 
brittiska trupper. Resultatet blev att 
brittiska regeringen tog ifrån det 

Ostindiska kompaniet ansvaret för 
Indien, som istället blev en del av det 
brittiska imperiet. Drottning 
Victoria  utropades som kejsarinna 
av Indien.   
   Kina var också ett intressant 
område för många länder. Det hade 
länge ansett sig vara ”Mittens rike” 
och att de inte hade något att lära av 
de västerländska länderna.                          
Européernas militära och tekniska 
överlägsenhet gjorde dock att de så 
småningom inte kunde hejda 
européernas intrång. Den kinesiska 
förödmjukelsen inleddes 1840 med 
Opiumkriget. För att få inkomster till 
betalning av kinesiska varor som te, 
siden och porslin förde britterna in 
opium som odlades i Indien. Den 
kinesiska kejsaren förbjöd 
opiumhandeln vilket resulterade i 
att britterna startade krig och Kina 
tvingades 1842 att öppna fem 
hamnar, bl.a. Hong Kong som förblev 
brittiskt fram till 1997. De 
europeiska kolonialmakterna, samt 
senare också Ryssland och Japan, 
skaffade sig speciellt 
intresseområden i Kina, exempelvis 
områden där de kunde få förmåner 
inom handel. Kina styckades dock 
aldrig upp på samma sätt om Afrika 
gjorde.   

AFRIKA 1914

Praktiskt taget hela 
Afrika var uppdelat 
mellan europeiska 
länder vid tiden för 
första världskrigets 
utbrott. 

.   
idéer tävlar mot varandra. Under  
1800-talet var vinnaren av denna 
tävling den västerländska kulturen. 
Den vita mannens uppgift, eller 
börda som det också uttrycktes, var 
att förmedla denna kultur till resten 
av världen. Med våld om så 
krävdes. Dessa tankar legitimerade 
det förtryck som många koloniernas 
ursprungsbefolkning  utsattes för.
   Ytterligare ett motiv till att skaffa 
kolonier var att man ville skapa 
”livsrum” till den ökande 
befolkningen i hemlandet. Många 
européer flyttade helt enkelt till sitt 
lands kolonier och bosatte sig där. 
   Det fanns också militära fördelar 
med att ha kolonier. Länder fick på 
så vis kontroll över strategiskt  
viktiga hamnar som kunde vara 
användbara om det blev krig.  
Motiven till länders 
imperiebyggande var med andra 
ord många. 



Konsekvenser av imperialismen FRÅGOR 
TILL 

TEXTEN
1. Vilka förutsättningar fanns 
för att imperialismen skulle 
vara möjlig att genomföra? 
Förklara minst två 
förutsättningar. 

2. Vilka motiv låg bakom 
imperialismen? Beskriv minst 
tre motiv till varför länder 
började bygga imperier i 
rekordfart under 1800-talet.. 

3. Vad gjorde att Afrika 
drabbade extra hårt av de 
europeiska ländernas 
girighet? Glöm inte bort att 
få med ”huggsexan om 
Afrika”.

5. Förklara kortfattat hur 
imperialismen påverkade 
Indien. 

6. Förklara kortfattat hur 
imperialismen påverkade 
Kina. 

7. Nämn tre konsekvenser 
av imperialismen. 

När första världskriget bröt ut 1914 behärskades en tredjedel av hela jordens yta 
av två makter  - Storbritannien och Ryssland (Ryssland hade  primärt expanderat 
sina gränser i direkt anslutning till det egna landet). Frankrike liksom andra 
europeiska stater skaffade sig också stora imperium i andra världsdelar. Japan var 
det enda asiatiska land som skaffade sig ett eget imperium. 
   Hänsynslöshet och girighet förekom ofta vilket idag framhävs av u-ländernas 
politiska ledare som den en viktig förklaring till att u-länderna är fattiga och i-
länderna rika. 
    Samtidigt införde kolonialmakterna nya idéer som bidrog till att förändra stora 
delar av världen. Exempelvis kom de västerländska nationalistiska idéerna (ett 

folk en stat) till sist att omfattas också av en stor del av koloniernas 
invånare, som till slut gjorde sig av med de koloniala herrarna. Ett 
exempel på detta är Gandhi som ledde kampen för ett självständigt 
Indien. Indien blev ett självständigt land 1947. 
   Vid mitten av 1900-talet styrdes fortfarande majoriteten av Afrika av 
europeiska länder. Successivt började de dock bli självständiga. I en del 
fall gick vägen mot självständighet förhållandevis fredligt till. I andra fall 
fick länder strida med vapen för att nå sin självständighet. Under sin tid 
som koloni fick länderna inte arbeta fram ett eget styrelseskick. Efter sin 
självständighet har det därför varit svårt för många länder att skapa 
kontinuitet och stabilitet i politiken. Diktaturer eller enpartistater har ofta 
tagit kolonialmakternas plats och utnyttjat det maktvakuum som då 
uppstått. De landgränser som drogs upp i samband med huggsexan om 
Afrika under 1800.talet tog inte heller hänsyn till folkgruppers utbredning 
vilket lett till etniska konflikter och inbördeskrig i många länder.  
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