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Förord

1648 är myten som skapat sin egen verklighet. Årtalet representerar 
det ögonblick då det europeiska statssystemet i sin moderna form 
föds. En harmonisk fredsordning skapas där suveräna centralstater 
balanserar varandra. Att fredsordningen i praktiken under de när-
maste århundradena mer handlar om krig förträngs i mytologins 
retoriska språk. En sedan en tid pågående historierevision ifrågasät-
ter mytologin. Historierevisionen, som kommer till tydligt uttryck 
i de kommenterande texterna till denna nyutgåva av fredstexten på 
svenska, är ett viktigt skäl att uppmärksamma ”1648”.

Historierevisionen hävdar övertygande att 1648 i viktiga avse-
enden representerar kontinuitet snarare än brott. Den pågående 
omtolkningen av fredernas och fredsdokumentets betydelse betonar 
hur gestaltarna av det mytiska perspektivet löpt häcklopp över käl-
lan. Den konventionella international relations-synen (IR-teorin), 
utvecklad av Henry Kissinger och andra uttolkare, tecknar en ide-
albild som endast delvis har stöd i fördragstexten och i de politiska 
praktiker som följde på freden. Historierevisionens resultat gör det 
högst motiverat att på nytt uppmärksamma texterna för att bygga 
under ett mer kritiskt, det vill säga historiskt realistiskt perspektiv, 
som betonar hur bräcklig och kontingent snarare än nydanande 
freden 1648 var. Det ligger i det avseendet ett tydligt budskap till 
vår egen tid att vaska fram fler nyanser under myten om 1648. I 
bräckligheten finns en europeisk erfarenhet att peka på med relevans 
för vår samtid. Denna volym fyller en viktig uppgift i kraft av det 
nyorienterande sätt på vilket den perspektiviserar 1648 – fördragens 
arv, dåtida och nutida kontexter och konsekvenser.

Historierevisionen bryter ned teleologin, där Europa ses som ett 
projekt på marsch mot ständigt högre mål, varvid 1648 ses som en 
viktig etappseger. Historierevisionen betonar i stället det tillfälliga, 
det kontextuella, det preliminära och det sköra i frederna 1648 och 
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mer generellt i samhälleliga arrangemang och överenskommelser i 
stort. De westfaliska frederna i Münster (mellan det heliga romerska 
riket av tysk nation – som enligt Voltaire varken var heligt, romerskt 
eller ett imperium – och Frankrike) och i Osnabrück (mellan kej-
sarriket, de tyska ständerna och Sverige) satte förvisso punkt för 
det blodiga första europeiska trettioåriga kriget (det andra skulle 
följa 1914–1945) men Europa blev knappast fredligare. Inte heller 
blev 1648 det stora genombrottet för enhetliga centralstater som 
den internationella ordningens bärande element. Såväl före som 
efter 1648 fortsatte furstar och dynastier att vara primära politiska 
aktörer som styrde över grevskap, furstendömen, hertigdömen och 
kungariken snarare än moderna stater i vår tids mening. Giftermåls-
politik gick hand i hand med krigspolitik i syfte att säkra dynastiers 
överlevnad eller expansion, varvid det europeiska rummet var ändligt 
och därmed var ett nollsummespel. Försöken efter nästa stora fred, 
den i Wien 1815, att förlägga krigen utanför Europa i kolonial och 
imperisk expansion slutade endast i en ny nollsummesituation på 
en ny nivå – den globala.

Att krigen och frederna efter 1648 rättsligt fortfarande handlade 
om regenter snarare än stater framgår av det faktum att freden i Kiel 
i januari 1814 slöts mellan de svenska och danska kungarna, inte 
mellan staterna, och att ägarbytet av Norge och andra landskiftningar 
som avtalades var transaktioner av territorier mellan härskarna. Syn-
sätt som ser 1648 som den europeiska centralstatens födelse bortser 
helt enkelt från det faktum att det fördragsslutande kejsarriket, vars 
status garanterades av avtalet, var ett sammelsurium av olika poli-
tiska enheter, och att Sverige som en följd av sina erövringar söder 
om Östersjön var ett politiskt konglomerat representerat i denna 
ordning. I fredstexten talas om det svenska riket och dess regent, 
men riket var mer sammansatt än det var en centralstat.

Juridiken beskriver inte en ram inom vilken politiken ordnar in 
sig, utan juridik och politik legitimerar och konstituerar varandra 
i komplexa mönster som snabbt påverkas av maktförskjutningar. 
Den fredsretorik som genomsyrade fördragstexterna skall förstås 
som normativ och ideell, men inte som ett faktiskt brott mot ti-
digare praktiker och början på något nytt. Textens övergripande 
harmonitanke – med fred, ordning, säkerhet och maktbalans som 
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nyckelbegrepp och ideella motkrafter till de skräckens och dödens 
slagfält som Europa bevittnat under tre årtionden – skall förstås 
som en åkallan och en anpassning till det faktum att kristenhetens 
enighet, som låg till grund för harmonitanken, hade upphört.

De kommenterande artiklarna av Peter Haldén, Mats Hallenberg 
och Jan Lionel Sellberg, liksom fördragstexten själv i nyöversätt-
ning av Jan Lionel Sellberg, visar på ett övertygande sätt hur argu-
mentationslinjerna löper mellan försvararna av det konventionella 
maktbalans- och harmoniperspektivet, vilka ställer tanken på su-
veräna centraliserade stater som historiens aktörer i centrum, och 
revisionisterna, vilka underminerar denna tanke på en stor europe-
isk innovation 1648 och i stället för fram kontinuitetsperspektivet. 
Monarkerna och dynastierna, inte staterna i abstrakt mening, var 
och förblev huvudaktörer i egenskap av ”ägare” till politiska konglo-
merat tvärs över statsgränser och med giftermålspolitik hand i hand 
med militärt maktspråk som instrument för expansion snarare än 
stabilitet. Suveränitetsbegreppet var allt annat än entydigt i dessa 
konglomerat. Det blev det först med framväxten av nationalstaterna 
under 1800-talet.

Maktbalanstanken som doktrin och princip var en sak, politisk 
praxis en annan. Sveriges regent vid tiden för freden som på grund 
av de tyska besittningarna också deltog i den tyska riksförsamlingen, 
var garant för westfaliska freden, men stödde sig själv inte på freds-
traktaten i sin politiska gärning, det vill säga inte under stormakts-
tiden fram till 1721. I takt med de militära förlusterna från början av 
1700-talets början ökade det svenska stödet för fredstraktaten, vars 
status quo-princip åkallades nostalgiskt men förgäves. Den svenska 
protesten 1806 när Napoleon förklarade kejsarriket för upplöst blev 
en tom gest utan täckning i politisk makt.

Frederna i Westfalen har under senare år också blivit aktuella 
genom jämförelser med dagens EU. Jämförelserna har i påfallande 
grad tagit fasta på harmonitanken, varvid det tyska kejsarrikets 
blandform mellan olika suveräniteter projicerats på EU. Både EU 
och det tysk-romerska kejsarrike som nykonstituerades i fredsavtalen 
har och hade problem med suveränitetsbegreppet som uttryck för 
något odelbart och omedelbart och har och hade att hantera makt-
delningssituationer, status mixtus, men ingen av dem kan renodlat 
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beskrivas med precision längs axeln statsförbund–förbundsstat, 
konfederation–federation. Geopolitiska och konstitutionella prin-
ciper och praktiker var liksom in- och utrikespolitik sammanflätade 
i normativa ordningar med variabel geometri, som man uttrycker 
det med dagens EU-jargong. Institutionella likheter fanns vad gäller 
rättsskipande och administrativ praxis.

I sådana jämförelser gör man en bypass-operation kring hela det 
blodiga 1800-talets nationalstatsbildning, vilken knappast kan tän-
kas bort ur historiska referenspunkter till dagens EU. Den kanske 
intressantaste analogin – och samtidigt den mest hotfulla – gäl-
ler bristen på en solid konstitutionalisering och därmed politisk 
förutsägbarhet. Båda enheterna var och är i hög grad arenor för 
maktpolitiska konstellationer, där tillfällets styrkekonjunkturer kan 
leda in utvecklingen på nya vägar. I kejsarrikets fall framstod riket 
som alltmer irrelevant för maktsträvande stor- och småfurstar på 
olika nivåer och i olika konstellationer inom och utom riket. De 
tog alltmer makten i egna händer. Riksenhetens förespråkare för-
mådde inte förebygga geopolitiska frestelser med konstitutionellt 
skydd. Svårigheterna att driva en egen utrikespolitik utgick från 
rikets centrum gjorde att riksledningen på sin höjd kunde reagera 
på utvecklingen i omvärlden, men knappast styra den. Den utrikes-
politiska impotensen bidrog till interna konflikter som accelererande 
fragmenteringen. Här finns om inte – ännu – en analogi, så dock 
en varning ur historien till dagens Europapolitiker.

Nyöversättningen liksom kommentarerna och de kunniga reflex-
ionerna av Peter Haldén, Mats Hallenberg och Jan Lionel Sellberg 
är viktig läsning, som inte bara handlar om ett förflutet skede utan 
också om vår egen tid, men på ett annat sätt än vad festpanegyriken 
gör gällande.

Bo Stråth
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kapitel 4

Modell, metafor eller myt? 
Den westfaliska freden och studiet  

av internationell politik
Peter Haldén

Inledning
Vissa årtal fungerar som kodord för större skeenden och processer. 
Gemensamt för dem är att blotta omnämnandet frammanar olika 
associationer och tolkningar. Till exempel kan 1914 utläsas som första 
världskrigets början och slutet på den europeiska världsordningen. I 
brittiskt historiemedvetande är 1066 året då Vilhelm erövraren intog 
England. 1492, Columbus’ upptäckt av Amerika, står ofta som en 
markör för medeltidens slut. Gemensamt för dylika milstolpar är 
att även om de historiska händelser som ägde rum kan beläggas så 
är deras mer eller mindre associativa betydelser sällan fastslagna och 
därför omstridda, både inom forskningen och mellan olika länders 
historiska traditioner. 1648 är ett sådant årtal, då fredsfördragen i 
Osnabrück och Münster i landskapet Westfalen undertecknades och 
formellt avslutade trettioåriga kriget. Händelsen har gett upphov 
till tolkningar som varierat mellan länder, mellan tidsepoker och 
mellan vetenskapliga discipliner. I 1800- och det tidiga 1900-talets 
tyska historieskrivning tolkades 1648 som inledningen på en lång 
period av nedgång, maktlöshet och förnedring som avslutades först 
med Tyska Rikets bildande 1871.1 Denna syn har reviderats avsevärt 
efter 1945 då en mindre nationalistisk historikerkår börjat betrakta 
Tysk-romerska riket mer välvilligt. I svensk historieskrivning har 
1648 haft en positiv klang, antingen som stormaktstidens början 
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eller som dess zenit. Med andra ord: 1648 är ett viktigt och betydel-
sebärande årtal men med omstridd innebörd och omstridda följder.

Inom statsvetenskapen i allmänhet och inom studiet av internatio-
nella relationer i synnerhet har 1648 haft större betydelse än någon 
annan stans. Här har den dominerande tolkningen läst in många 
centrala konsekvenser och tillskrivit westfaliska freden synnerligen 
stor betydelse. Konnotationerna hos årtalet 1648 har inte varit as-
sociativa utan närmast formaliserade och en betydande konsensus 
har länge rått (och kan sägas alltjämt råda) kring betydelse och 
innebörd. För många forskare har westfaliska freden 1648 stått och 
står alltjämt för det moderna statssystemets och den moderna inter-
nationella politikens födelse. Eftersom detta är IR:s (international 
relations) primära studieobjekt, har årtalet 1648 fått en exceptionell 
betydelse. En vanlig etikett på det moderna statssystemet är ”det 
westfaliska systemet”.2

Det moderna statssystemets främsta kännetecken är att samtliga 
medlemmar är stater som är suveräna i den bemärkelse att de inte 
erkänner någon högre utomstående auktoritet och att de är den högsta 
auktoriteten inom sitt territorium. Mellan staterna råder ”anarki” i 
bemärkelsen att det inte finns någon auktoritet som kan bestämma 
över staterna.3 Därmed har det westfaliska systemet kommit att bli 
synonymt med modern suveränitet. Detta är en syn som har kom-
mit att revideras inom IR på senare år, dels då den internationella 
politikens former utvecklats mot ett allt större ömsesidigt beroende 
med gemensamma regleringar och organisationer, dels då disciplinen 
utvecklats metodmässigt. Det finns flera skolbildningar som betonar 
betydelsen av internationella institutioner och organisationer samt 
att stater binds samman av normer, regler och ekonomiska band 
som inskränker deras självständighet. Dessa fokuserar dock fram-
för allt på den samtida politiken och betonar att brytningen med 
det westfaliska systemet inträffat gradvis de senaste tre årtiondena. 
I somliga grenar av dessa skolbildningar är det den traditionella 
tolkningen av westfaliska freden man använder för att understryka 
det unika i dagens internationella politik.4

I kapitlet presenteras två olika tolkningar av westfaliska freden, 
den traditionella och den revisionistiska. Westfaliska fredens re-
ceptionshistoria kan delas in i två faser. Mellan 1945 och 1990 
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dominerade tolkningen av 1648 som ett startskott för det moderna 
statssystemet. Efter 1990 har en revisionistisk tolkning vuxit fram 
som i högre grad knyter an till historisk forskning och till original-
källan. Denna tolkning betonar att kontinuiteten i internationell 
politik efter 1648 var betydligt större än man tidigare hävdat. Denna 
forskning väljer att tona ned westfaliska fredens betydelse för stats-
systemets framväxt. Man betonar snarare att de förändringar som 
retrospektivt kan spåras till trettioåriga krigets slut inte etablerades 
över en natt utan växte fram under slutet av 1600-talet och början 
1700-talet. För att ytterligare belysa den statsvetenskapliga tolk-
ningen kommer detta kapitel även att behandla westfaliska freden 
inom forskningen om internationell rätt. Kapitlet har en slagsida 
mot den revisionistiska tolkningen av westfaliska freden. Detta är 
ett medvetet drag: då kapitlets syfte är att lyfta fram den nyare och 
mer kritiska forskningen.

Skillnaden mellan dessa tolkningstraditioner kan förefalla obskyr 
i jämförelse med skillnader i synen på mer dagsaktuella frågor som 
massförstörelsevapen och terrorism. Faktum är dock att tolkningen 
av 1648 som ett formativt ögonblick för det moderna statssystemet 
och den moderna staten får betydelse för vilken historiesyn som 
råder inom statsvetenskapen. Detta får i sin tur betydelse för cen-
trala begrepp inom statsvetenskapen som ”suveränitet” och ”över-
statlighet”. Kapitlets andra syfte är därför att analysera följderna 
som den traditionella tolkningen har fått för statsvetenskapen, dess 
historiesyn och begreppsapparat. Till det hör att den revisionistiska 
synen som betonar westfaliska fredens kontinuitet och kontext är 
representativ för och skulle kunna så fröet till en statsvetenskap som 
ser annorlunda ut i sina grundantaganden om internationell politik, 
begreppsapparat och metoder.

Kapitlet är disponerat på följande sätt: Först beskriver jag den 
traditionella tolkningen av westfaliska freden. Sedan diskuterar jag 
den ”revisionistiska” tolkningen. Därefter diskuterar jag följderna av 
de olika tolkningarna. Slutligen sammanfattar jag kapitlet. Givetvis 
har även detta kapitel sina avgränsningar. Jag ger ingen heltäckande 
redogörelse av användandet av westfaliska freden som tankefigur 
inom statsvetenskapen och IR – det skulle bli oöverskådligt. Snarare 
kommer jag att arbeta med klassiska exempel.
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Westfaliska freden som statssystemets födelse inom IR
Westfaliska freden används inom statsvetenskapen på två sätt. An-
tingen behandlas det historiska skeendet explicit eller så används 
uttrycket ”det westfaliska systemet” som en tankefigur. Många klas-
siker inom IR-disciplinen hänvisar uttryckligen till westfaliska freden 
som en vattendelare i världshistorien. Grunden för detta påstående 
kan sammanfattas på följande sätt: westfaliska freden var början på 
en internationell politik baserad på ett system av självständiga och 
suveräna stater. I den gängse förståelsen av suveränitet ingår att staten 
har fullständig och exklusiv kontroll över sitt territorium. Freden 
1648 avslutade följaktligen medeltiden, då kejsaren och påven styrde 
över Europa och samtliga kungar, hertigar, grevar och så vidare in-
ordnades i ett hierarkiskt lydnadsförhållande till dem. Enligt denna 
syn var trettioåriga kriget en kamp mellan dem som ville behålla 
den gamla hierarkin och dem som kämpade för kungarikenas, el-
ler staternas, självständighet. Förlusten för den habsburgska sidan, 
såväl i Tysk-romerska riket som i Spanien, har därmed tolkats som 
slutet på Europa som ett enat, katolskt imperium. Inte bara trettio-
åriga krigets resultat har tolkats som genombrottet för den suveräna 
och därmed moderna staten såväl som för en internationell poli-
tik baserad på en mångfald av jämbördiga stater. Flera företrädare 
för den traditionella bilden inom IR-disciplinen har angett att de 
westfaliska fredsfördragen uttryckligen slår fast principerna för en 
ny (världs)ordning.5

Ett av de första stora verken inom disciplinen efter andra värld-
skriget, Morgenthaus Politics among Nations, slog fast att ”the Treaty 
of Westphalia brought the religious wars to an end and made the 
territorial state the cornerstone of the modern state system”.6 Real-
politikens nestor såväl i akademin som i världspolitiken, Kissinger, 
bekräftar denna bild. I sitt magnum opus Diplomacy återkommer 
han flera gånger till westfaliska freden. Jämte antikens Grekland och 
renässansens Italien är det Europeiska statssystem som upprättades 
1648 de enda system i väst som bygger på principen om maktbalans.7 
Enligt Kissinger var freden i Westfalen en alleuropeisk överenskom-
melse8 som slog fast en bärkraftig ordning som varade i 150 år.9 En 
granskning av olika grundböcker i ämnet internationella relationer 
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ger en samstämmig bild av att den moderna internationella politi-
ken tog sin början år 1648. I Liebers lärobok från 1991 slår förfat-
taren fast att ”[f ]rom the Peace of Westphalia onward […] Europe 
took on many of the characteristics of international relations which 
would endure for centuries”.10 På likande sätt slår Jackson fast att 
westfaliska freden skapade en ordning som ersatte den medeltida 
Respublica Christiana med ett sekulariserat statssamfund baserat på 
alla medlemmarnas politiska självständighet och där dessas juridiska 
likställighet garanterades av internationell rätt.11 Även de klassiska 
företrädarna för den så kallade engelska skolan, som allmänt kan 
sägas framföra ett historiskt perspektiv på internationell politik 
och vars företrädare genomfört flera stora studier av statssystemets 
uppkomst, sällar sig i hög grad till denna syn. Watson menar att 
westfaliska freden var ett program (a charter) för ett Europa som var 
permanent organiserat utifrån en antihegemonial princip, det vill säga 
att ingen enskild makt skulle kunna behärska kontinenten.12 Detta 
kom till uttryck genom att en gemenskap (commonwealth) skapades 
i hela Europa av stater som var suveräna såväl internt som externt.13

Den statsvetenskapliga tolkningen av westfaliska freden som stats-
systemets födelse ligger mycket nära den rådande ortodoxin inom 
internationell rätt. Bland anglosaxiska, men även hos vissa europe-
iska, uttolkare dominerar synen på 1648 som den internationella 
ordningens ursprung.14 Müllerson betonar att även om något som 
liknat internationell rätt existerat före 1648 blev ändå den freden 
startskottet för modern internationell rätt och därmed för den mo-
derna epoken.15 Inom tysk rättshistoria har dock en mer nyanserad 
tolkning dominerat. Grewes klassiska verk Epochen der Völkerrecht 
betonar att fördragen i Westfalen markerar början på vad han kall-
lar den ”franska epoken” i internationell rätt, snarare än början på 
internationell rätt per se.16 Den franska epoken, som tar vid efter 
”den spanska” (1494–1648), varade enligt Grewe mellan 1648 och 
1815. Det fredsfördrag som fastslog dess regler, bland andra den om 
maktbalans, var freden i Utrecht 1713 snarare än den i Westfalen 
1648. Grewe ser heller inte 1648 som startskottet för den moderna 
staten utan betonar snarare kontinuiteten mellan senmedeltiden och 
det moderna.17 Grewe tecknar istället en utveckling där politiska 
gemenskaper interagerat med varandra från medeltiden genom re-
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nässansen fram till våra dagar, utan att för den sakens skull kunna 
ses som moderna. 

Det westfaliska systemet är en mycket vanligt förekommande 
tankefigur som synonym med det moderna statssystemet baserat 
på staternas inre och yttre suveränitet, exklusiva territorialitet och 
rättsliga jämlikhet. I den samtida debatten är det vanligt att använda 
tankefiguren som bakgrund till de förändringar i den internatio-
nella politiken som ägt rum de senaste decennierna. Författare 
som betonar dessa förändringar och menar att de kännetecknar en 
ny era i internationell politik använder sig av tanken att det west-
faliska systemet är det moderna och att det nuvarande systemet, 
det post-westfaliska, tillhör en postmodern era. Det westfaliska 
systemet används i ett flertal verk som en grundförutsättning för 
periodindelningar i den internationella politikens och den interna-
tionella rättens historia. Med utgångspunkt i tanken på westfaliska 
freden som en radikal brytning med det förflutna och det moderna 
statssystemets födelse blir det naturligt att dela in världshistorien 
i för-westfalisk, westfalisk och post-westfalisk (Pre-Westphalian, 
Westphalian och Post-Westphalian).18 Dessa epoker tillskrivs olika 
karaktäristika med avseende på rättsliga normer, förhärskande 
handlingsmönster mellan stater och staters karaktär. Indelningen 
har även använts för att beskriva olikheter i vår samtida internatio-
nella politik. Till exempel diskuterar Müllerson de problem som kan 
uppstå när för-westfaliska, westfaliska och post-westfaliska makter 
samexisterar i den internationella politiken.19

En av de stora teoretiskena inom IR-disciplinen på senare år, 
Alexander Wendt, följer denna periodisering i sin bok Social Theory 
of International Politics från 1999. Han identifierar tre kulturer 
med distinkta logiker baserad på filosofiska tankar om internatio-
nell politik: den hobbesianska (Thomas Hobbes), den lockeanska 
(John Locke) och den kantianska (Immanuel Kant).20 Även om 
dessa kulturer inte helt kan avgränsas tidsligt, utan återkommer och 
avlöser varandra genom världshistorien, har vissa perioder större 
släktskap med en specifik kultur. Den westfaliska eran skildras som 
en lockeansk kultur där stater accepterar varandras rätt att existera 
och ser internationella konflikter som möten mellan jämbördiga 
rivaler.21 Denna kultur skiljer sig från den hobbesianska, som rådde 
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under perioden före 1648 (men återkom under revolutionskrigen 
1792–1815 och de två världskrigen), där konflikter ses som möten 
mellan oförsonliga fiender.22 De viktigaste skillnaderna mellan de 
två kulturerna är att i den lockeanska kulturen, som enligt Wendt 
präglar det westfaliska systemet, har alla stater en rätt till suveränitet, 
en tolkning som kan återföras direkt på den traditionella tolkningen 
av westfaliska freden.23 Likheten mellan Wendts, Morgenthaus och 
Kissingers syn på det internationella systemets historia och westfaliska 
freden är förvånande med tanke på att de i andra frågor betraktas 
som representativa för vitt skiljda skolbildningar, ”konstruktivism” 
respektive ”realism”.24 Som historikern Paul Schroeder påpekat är 
samsynen om det internationella systemets historia frapperande 
eftersom den förenar många tänkare som i andra frågor är tämligen 
bittra meningsmotståndare.

Westfaliska freden som kontinuitet
Det senaste decenniet har den traditionella bilden av westfaliska 
freden inom statsvetenskapen och internationell rätt systematiskt 
ifrågasatts av historiker, rättshistoriker och statsvetare. Kritiken från 
historiker, framför allt från Tyskland, påtalar i hög grad statsvetares 
och juristers bristande insyn i källorna och knapphändiga kunskap 
om den historiska kontexten. I viss mån handlar den historiska 
kritiken även om skillnader mellan vetenskaperna. Internationella 
relationer fokuserar främst på moderna problem, vilket förklarar 
varför äldre historia ibland behandlas tämligen översiktligt. Ny-
tolkningarna inom internationell rätt och statsvetenskap har dock 
karaktären av inomvetenskaplig kritik som syftar till att bibehålla 
den generaliserande ambitionen om långa tidsperioder, men att 
strävan efter generaliseringar ska vara mer informerade av historisk 
forskning. I flera verk har i stället uttrycket ”myten om 1648” eller 
”den westfaliska myten” etablerats.

I en artikel från 1999 formulerade historikern Heinz Duchhardt 
en kritik av tankefiguren ”det westfaliska systemet.” Duchhardt, som 
fokuserat på den tidigmoderna epoken med forskningsfrågor snarlika 
samhällsvetenskapens, uttryckte förståelse för statsvetenskapens ge-
neraliserande natur men menade att tanken på ett westfaliskt system 
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ändå är otillfredsställande ur ett historiskt perspektiv. För det första 
hade påvedömet och kejsaren spelat ut sina roller som ”universal-
makter” långt före 1648, i synnerhet gentemot suveräna furstestater 
som England, Frankrike och Spanien.25 Enligt Duchhardt var den 
tid som påven och kejsaren kunde resa anspråk även på rent formell 
överhöghet sedan länge förbi när fredsfördragen skrevs under 1648. 
Dessa tidigare formella anspråk på politisk och andlig överhöghet 
kan heller inte likställas med modern rättslig suveränitet.

För det andra betonar Duchhardt att Tysk-romerska riket var 
långt ifrån uträknat efter 1648, det fungerade snarare bättre tack 
vare fördragen. Denna punkt är viktig eftersom argumentet om su-
veränitetens genombrott bygger på antagandet att riket som sådant 
praktiskt taget upplöstes 1648. För det tredje menar Duchhardt att 
de nyckelfaktorer – suveränitetens etablerande, påvedömets bortblek-
nande som världslig makt och maktbalanstänkandet – som ligger 
till grund för argumentet att 1648 innebar statssystemets födelse 
har en mycket längre förhistoria. Tanken om staten kan spåras till 
renässanstänkare och idén om suveränitet till Jean Bodins verk Six 
Livres de la République från 1576.26 Likaså har staters, eller rikens, 
jämlikhet i praktiken, en längre förhistoria. Detsamma gäller makt-
balanstanken, som Duchhardt också för tillbaka till renässansens 
Italien. För det fjärde skapade inte freden 1648 någon beständig 
ordning vare sig i bemärkelsen stabilitet eller kodifierade spelregler, 
vilket gör att tanken om ett ”system” blir tveksam.

Från juridiskt håll vänder sig den svenske professorn i interna-
tionell rätt, Ove Bring, i viss mån mot den äldre ”schablonartade” 
beskrivningen av westfaliska fredens konsekvenser. Framförallt kan 
man inte fastslå nationalstaternas intåg i den internationella politi-
ken till en viss tidpunkt.27 Däremot vill inte Bring helt revidera den 
äldre synen utan betonar att westfaliska freden inledde en sekulari-
sering av den internationella politiken, att de europeiska staternas 
utrikespolitik började bli mer modern i formerna och att diplomatin 
formaliserades allt mer. Däremot står Stéphane Beaulac för en mer 
radikal omtolkning med avseende på förståelsen av fördragstexterna 
och analysen av den traditionella tolkningens funktion.28 Hon an-
sluter sig till den historiska forskningen som betonar att inget av 
de element som den traditionella tolkningen tillskriver westfaliska 



127

modell,  metafor eller myt?

freden återfinns i fördragstexterna. De tyska ständerna tillerkändes 
inte suveränitet i fördraget utan Tysk-romerska riket fortsatte att ex-
istera med stärkta institutioner i ett och ett halvt sekel efter freden.29 
Beaulac betonar att de rättsliga formerna för Sveriges krigsvinster 
stöder denna tolkning, nämligen att den svenske monarken erhöll 
Bremen och Vorpommern som förläningar i riket och formellt alltså 
var kejsarens vasall.

Enligt Beaulac relaterar uttrycket Westfalen eller ”det Westfaliska 
systemet” till begrepp som inte nämns i fredsfördraget, det vill säga 
suveränitetens genombrott var inte föremål för förhandlingarna. 
Draget till sin spets menar Beaulac att man kan se uttrycket som 
en ursprungsmyt eller skapelseberättelse för internationell rätt och 
internationell politik.30 ”Westphalia constitutes a myth, an aetiological 
myth, which provides a way for society to explain itself to itself, that 
is, a way for international society to explain its genesis to itself.”31 På 
liknande sätt som religiösa myter har myten skapat en egen verklighet 
och ett ”religionsliknande trossystem” som vi lever i.32 I likhet med 
just skapelsemyter har den Westfaliska myten gett oss en gemensam 
struktur som förklarar den internationella verklighetens tillblivelse 
och karaktär. Man kan tillägga att denna myt har mycket gemen-
samt med modernitetens bild av sig själv som en sekulariserad och 
demokratisk tidsålder i vilken rationella samhällen styr sig själva utan 
främmande inblandning, det vill säga utgör suveräna stater.33 Randall 
Lesaffer, som i flera verk har behandlat fredsfördragen, betonar att 
folkrättens historia ofta har skrivits presentistiskt, det vill säga att 
man försökt spåra samtida fenomen bakåt i tiden. Detta har med-
fört att man inte betraktat fredsfördrag och tänkare i deras samtida 
kontext utan som utvecklingssteg på väg mot det moderna. Detta 
intresse har även lett till en selektiv historieforskning där man lyft 
fram de faktorer som bekräftat ens egna argument och trivialiserat 
de faktorer som motsäger dem.34 

Den första systematiska omtolkningen inom statsvetenskapen 
av westfaliska freden gjordes i ett specialnummer av tidskriften 
International Studies Review med titeln ”Continuity and Change 
in the Westphalian Order” år 2000. En pragmatisk tolkning av 
”den westfaliska ordningen” företräds av Caporaso, som menar att 
man kan erkänna att detta är en idealtyp som inte motsvarar den 
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historiska verkligheten. Icke desto mindre kan man använda ut-
trycket som en teoretisk modell för en ordning som bygger på ett 
enhetligt ramverk av offentlig kontroll i de internationellt erkända 
aktörerna, staterna.35 Blaney och Inayatullah fokuserar på bilden av 
den westfaliska ordningen som en lösning på problemet med reli-
giös olikhet, tolerans och samlevnad. Med det perspektivet drar de 
slutsatsen att en kontextuell och rikare förståelse ”kvalificerar varje 
försök att etablera Westfalen som en klar markör för övergången 
till en tolerant modernitet”.36

En än mer radikal omtolkning utifrån de historiska källorna gjorde 
dock Andreas Osiander år 2001. Utifrån en läsning av fredsfördragen 
och av trettioåriga krigets förlopp, aktörer och motiv formulerade 
han en kritik snarlik Heinz Duchhardts. Han betonar mycket riktigt 
att fördragen hade tre huvudsakliga parter Frankrike, Sverige och 
det Tysk-romerska riket och alltså inte var en alleuropeisk uppgö-
relse. Både fördraget i Münster mellan riket och Frankrike och det 
i Osnabrück mellan riket och Sverige handlar om förhållanden i 
Tysk-romerska riket och inte om en reglering av Europa.37 I detta 
sammanhang konstaterar han att för Frankrikes och Sveriges vid-
kommande var suveräniteten aldrig ifrågasatt vare sig före, under 
eller efter trettioåriga kriget. Ingenstans i fördragen bekräftas någon 
aktörs fulla suveränitet och suveränitet diskuteras definitivt inte som 
vare sig rättslig eller politisk princip. För de tyska riksständernas 
vidkommande bekräftades deras gamla rätt att sluta fördrag inom 
och utanför riket, men detta hade inte med suveränitet att göra.38 
Varken under eller efter kriget var riksständerna självständiga.39 
Följaktligen handlade fördragen varken om europeiska aktörers el-
ler riksständernas suveränitet.

En paragraf som ofta anförs som belägg för tolkningen att freden 
tilldelar dåtida aktörer suveränitet är artikel 6 i fördraget i Osna-
brück. Där tillerkänns Basel och Schweiz ”nära nog fullständig frihet 
och exemption från [det Tysk-romerska] Riket och i intet avseende 
skall [de] vara underkastade detta rikes domstolar eller rättsliga 
instanser”.40 Denna paragraf verkar bekräfta att westfaliska freden 
behandlar suveräniteten, åtminstone för Schweiziska edsförbundets 
vidkommande. Osiander visar emellertid att Edsförbundets auto-
nomi i praktiken varit självklar sedan 1499, även om dess formella 
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rättsliga status, som så mycket annat i det tidigmoderna Europa, 
var tvetydig ända fram till Napoleonkrigen.41 Kantonen Basel var 
en nykomling i Edsförbundet och därmed osäker på om den omfat-
tades av samma villkor gentemot Tysk-romerska riket som övriga 
kantoner i den lösa konfederation som var Schweiz. Därför var Basel 
som enda schweiziska kanton närvarande i Osnabrück just för att 
få sin rättmätiga status bekräftad.

Tanken att trettioåriga kriget var ett försök av huset Habsburg att 
etablera ett världsrike, en monarchia universalis i dåtidens politiska 
vokabulär, avvisas också. Även om en kejserlig seger i trettioåriga 
kriget skulle ha stärkt Habsburg och kejsarmakten inom riket på 
ständernas bekostnad så var kriget inte en del av en plan att inrätta 
ett imperium av romersk modell i Europa. Huset Habsburgs två 
grenar hade förvisso en på pappret stark ställning vid 1600-talets 
mitt eftersom den spanska grenen behärskade vidsträckta områden 
i Nord- och Sydamerika såväl som i Italien och den österrikiska gre-
nen innehaft kejsartronen i 200 år. Mot den bakgrunden kan man 
retrospektivt tolka trettioåriga kriget som en kamp mot etablerandet 
av ett imperium i Europa och för en ordning byggd på flera riken. 
Denna tolkning är dock missvisande. För det första motsvarade var-
ken detta eller protestantismens fullständiga utrotande motsvarade 
Habsburgs krigsmål. För det andra hade Spanien allvarliga interna 
problem redan i början av 1600-talet. Misslyckandet att återta de 
rebelliska Nederländerna trots 80 års krig visade även deras svårig-
heter att projicera militär makt utanför Spaniens gränser. Osiander 
visar att bilden av Habsburg som en rovgirig imperiebyggare in spe 
och protestantismens förföljare i hög grad var en produkt av svensk 
krigspropaganda. Sveriges inträde i ett krig som inte rörde landet 
direkt och som redan pågått i tolv år krävde en stark motivering. Det 
svenska och i viss mån franska krigsdeltagandet motiverades med att 
de protestantiska ständerna såväl som aktörer utanför riket hotades 
av Habsburgs expansionsplaner. Detta propagandatema upprepades 
under fredsförhandlingarna då fransmännen och svenskarna skickade 
skrivelser till de tyska ständerna och varnade för en universalmonarki 
om de inte accepterade svenskt och franskt beskydd.42

Den mest omfattande nytolkningen av westfaliska freden står 
Benno Teschke för. Med utgångspunkt i en omtolkning av freden 
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för han ett resonemang som sträcker sig från medeltiden fram till 
modern tid. Teschke menar att westfaliska fredens form såväl som 
innehåll uttryckte precis den förbindelse mellan förmoderna politiska 
institutioner och geopolitik som den traditionella tolkningen menar 
att fördragen gör upp med.43 Fredens förmodernitet uttrycks för det 
första i fördragsparternas natur: det var inte stater utan härskare som 
undertecknade fördraget och som är de juridiska personerna i artik-
larna. För det andra misslyckades systemet med att skapa stabilitet 
och ordning. För det tredje blev Sveriges monark en kejserlig vasall 
i och med artikel 10:9 i Osnabrückfördraget, vilket helt skiljer sig 
från hur territorium övergår från en stat till en annan i det moderna 
internationella systemet.44 För det fjärde har tolkningen av westfaliska 
freden som ett radikalt brott med det förflutna missuppfattat fredens 
syfte, som var en konservativ restauration snarare än en revolutionär 
uppgörelse med en gammal ordning.45 Fördragets syfte var fred efter 
ett långt krig, inte självbestämmande, som är maktbalansens kärna. 
Ytterligare en aspekt som talar mot att tolka westfaliska freden som 
en uppgörelse som byggde på maktbalans är att freden baserades 
på fransk överhöghet.46 Denna tolkning stärks av den översynsroll 
som Frankrike och Sverige tillerkändes i fördragen. Samtidigt ser 
Teschke freden som ett viktigt historiskt ögonblick eftersom syftet 
var att i högre grad basera den europeiska internationella politiken 
på rättsliga förhållanden.

Till skillnad från Duchhardt och i viss mån Osiander menar 
Teschke att det moderna statssystemet har en kortare, snarare än 
längre, historia än vad den konventionella tolkningen av det west-
faliska statssystemet anser. Tanken på maktbalans blev central i den 
europeiska internationella politiken först under 1700-talet, då den 
uttrycktes som en portalparagraf i freden i Utrecht 1713. Exemplen 
från renässansens Italien, som bland andra Kissinger framför, är för 
regionalt specifika för att kunna ligga till grund för tanken om att 
maktbalans som alleuropeisk institution etablerats innan 1648. I 
den internationella politiken var inte jämlikhet någon norm vare 
sig före eller i nära anslutning till westfaliska freden. Den interna-
tionella politiken dominerades snarare av hegemonisträvanden och 
precedensstrider ända fram till det sena 1800-talet.47 Under hela 
1700-talet gick dynasti före stat, vilket tydligt speglas i att de flesta 
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av periodens krig orsakades av och handlade om arvstvister, det vill 
säga vem som skulle placeras på tronen i Spanien (1700–1713), 
Österrike (1740–1748) och Polen (1733–1738) för att ta några 
exempel.48 Först under 1800-talet börjar utvecklingen mot en mer 
avpersonaliserad stat med formaliserade institutioner och bredare 
folkligt inflytande att ta fart. Utrikespolitiken dominerades dock 
av monarkier och hoveliter i de flesta stater fram till första världs-
krigets slut.49

Teschke manar att moderniteten i den internationella politiken 
är mycket yngre än vad den vetenskapliga ortodoxin hävdar och 
att det är först i våra dagar som vi ser exklusiv territorialitet och 
suveränitet som grundstenar i det internationella systemet. Hans 
tolkning av westfaliska fredens förmoderna drag ligger till grund 
för ett neomarxistiskt perspektiv som betonar att olika paradigm 
i internationella relationer i hög grad är avhängiga av socialt kon-
struerade ägandeförhållanden, produktionsformer och former av 
kapitalistisk ackumulation. I det perspektivet blir inte formella och 
legala uppgörelser viktiga vattendelare utan snarare händelser som 
man kan utläsa dominerande strukturer från. I stället menar såväl 
Teschke som Osiander att de stora förändringarna inträffar både på 
andra plan och i en senare tid, nämligen under industrialiseringens 
1800-tal och efter Napoleonkrigen.

De två tolkningarnas konsekvenser för studiet 
av internationell politik

Detta kapitel har visat att två tolkningar av westfaliska freden står 
mot varandra inom statsvetenskapen. För det första kan vi urskilja 
uppfattningen att westfaliska freden är en radikal diskontinuitet i 
förhållande till förmoderna politiska strukturer och därmed kan 
ses som början på den moderna eran i internationell politik. Detta 
är ursprunget till tankefiguren ”det westfaliska systemet” liksom 
tanken att man kan dela in den internationella politikens historia i 
för-westfalisk, westfalisk och post-westfalisk. Intressant nog ger tolk-
ningen av westfaliska freden som en radikal diskontinuitet näring 
åt både en konservativ tolkning av internationell politik, som ser 
statssystemets drag som oföränderliga, och en radikal tolkning som 
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menar att världen (eller i alla fall västvärlden) gått in i en postmo-
dern, och därmed post-westfalisk, era. I båda fallen menar man att 
suveräniteten varit den internationella politikens grundprincip sedan 
1648. Tolkningarna skiljer sig åt i huruvida de uppfattar suveräni-
teten som överspelad eller inte. För det andra ser vi uppfattningen 
att westfaliska freden inte alls utgör ett epokgörande moment eller 
ett brott med det förflutna. Istället var freden ett uttryck för sin 
samtids värderingar, seder, förväntningar och förhoppningar. Med 
utgångspunkt i en sådan tolkning av westfaliska freden kan man 
lägga fram tolkningar av den internationella politikens utveckling 
i ett längre perspektiv. Detta gäller i synnerhet statens utveckling 
från medeltiden, över tidigmodern tid in i en modernitet som mot 
bakgrund av en fördjupad förståelse av 1600-talet får förläggas allt 
längre fram i tiden.

Som föregående avsnitt har visat ger de två tolkningarna olika 
syn på fredsfördragen i sig, men även på trettioåriga kriget och på 
1600- och i viss mån 1700-talets politik. Skillnaden mellan de två 
tolkningarna är dock djupare än så och olikheterna får långtgående 
konsekvenser för hur man ser på studiet av internationell politik och 
på hur disciplinen kan, bör och skall utvecklas. De två tolkningarna 
är betecknande för olika sätt att bedriva samhällsvetenskap. Dessa 
skillnader ligger på ett metodologiskt plan, i synen på bestämda 
historiska processer och företeelser, i historiefilosofiska grundan-
taganden och i synen på statsvetenskapens absoluta kärnbegrepp: 
staten och statligheten. Jag ska nu i tur och ordning behandla dessa 
olika skillnader.

De två tolkningarna representerar olika metodologiska inriktningar 
som yttrar sig på flera sätt. En skillnad är huruvida forskningen 
ska utgå från generella axiomatiska utsagor eller från empiriska 
studier av kontextuella faktorer.50 En annan skillnad handlar om 
vad disciplinen IR ska utvecklas till: skall tonvikten ligga på analys 
av samtida problem eller skall den, som Barry Buzan och Richard 
Little skisserar, utvecklas mer i riktning mot en makrodisciplin med 
brett fokus som förmår inrymma såväl världshistoria, sociologi, an-
tropologi som politisk teori och ekonomiska perspektiv.51 Även om 
den enskilde forskaren eller institutionen eller disciplinens mittfåra 
väljer att fokusera på samtida problem har historiesynen och de 
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metodologiska valen som de två olika tolkningarna av westfaliska 
freden representerar stor betydelse. Draget till sin spets så står valet 
mellan å ena sidan att vara en självrefererande disciplin där utgångs-
punkterna och forskningsresultaten främst är av intresse för den 
egna disciplinen och å andra sidan att utveckla en kapacitet för att 
kommunicera med och bidra till andra discipliner. Den i samman-
hanget närmast berörda syskondisciplinen är historia. Det är svårt 
att föreställa sig en ömsesidigt berikande dialog och samexistens om 
de olika disciplinernas företrädare har helt olika syn på vad som är 
ett nyckelmoment i den ena disciplinen. Samma svårighet gäller hur 
händelser och processer utanför samtiden bör studeras.52

Den andra skillnaden handlar om synen på specifika historiska 
företeelser och processer. Forskningsöversikten som redovisats ovan 
har belyst skillnaderna i synen på 1600- och i viss mån 1700-talets 
stater och internationella politik. Även synen på andra tidsperioder 
påverkas av hur man ser på westfaliska freden. Synen på freden som 
en radikal brytning med tidigare perioder och som den moderna 
internationella politikens början leder till att tidigare perioder, 
som renässansen och den långa medeltiden, betraktas som min-
dre relevanta för förståelsen av internationell politik. Ett sätt som 
detta relativa ointresse yttrar sig på är den forskning som talar om 
new medievalism – ungefär ”nymedeltid” – för att beskriva de sam-
hällsförändringar som med tilltagande intensitet inträffat sedan 
1970-talet, då politisk styrning alltmer kommit att utövas av en 
mångfald olika organisationer vid sidan av nationalstaterna.53 Även 
om uttrycket ”nymedeltid” är en kraftfull metafor återspeglar det 
oftast föga kunskap om eller intresse för den egentliga medeltiden.54 
Att helt försumma medeltiden vore ett misstag, då intellektuella 
men även politiska utvecklingar under hög- och senmedeltid är av 
utomordentlig betydelse för senare epoker. Detta gäller exempelvis 
för ursprunget till uppdelningen i privat och offentligt och utveck-
lingen från fejder mellan individuella adelsmän till krig mellan 
stater.55 Det är inte bara studiet av senare perioder som blir lidande 
av postulerandet om en radikal diskontinuitet mellan medeltid och 
modern politik, samhällsliv och statsliv. Borträknandet av medelti-
den som ett betydelsefullt studiefält för statsvetare och specialister 
inom internationell politik är en potentiell kunskapsmässig förlust 
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även för förståelsen av medeltiden i sig. Säkerligen skulle statsvetare 
som specialiserat sig på beslutsteorier och det systematiska studiet av 
politiska och militära konflikter kunna belysa komplexa processer 
som hundraårskriget och investiturstriden.

Den tredje skillnaden rör historiefilosofi, det vill säga hur man 
kan förstå tidslighetens problem. Den traditionella tolkningen re-
presenterar ett perspektiv som delar in historien i tydligt avgränsade 
perioder eller epoker. Enligt denna syn är förändring genomgripande 
och epokgörande, vilket avspeglas i det stora intresset för att förklara 
övergången mellan förmodernt och modernt. I detta perspektiv 
är kontinuitet och bibehållande det naturliga tillståndet, medan 
förändring är en anomali som måste förklaras – förändring blir 
därmed forskningsproblemet.56 Den ”revisionistiska” tolkningen ser 
istället historien som stadd i ständig rörelse. Förändring är konstant 
men mer gradvis och kontinuitet och bibehållande av strukturer 
blir därmed det intressanta forskningsproblemet. En utmaning för 
varje undersökning av samhällsfenomen i ett långt perspektiv är att 
förstå och i viss mån modellera samspelet och blandningen mellan 
förändring och kontinuitet. Radikalt nya situationer eller fenomen 
uppträder sällan, istället ser vi hur både stabilitet och innovationer 
skapar överlagringar som påverkar samtiden. De två tolkningarna 
avspeglar även skillnader i synen på vad som orsakar förändring i det 
internationella systemet. Den traditionella tolkningen av westfaliska 
freden som en epokgörande förändring ingår i en forskningstradi-
tion där krig, företrädesvis systemomfattande sådana, är den främsta 
förändringsmotorn.57 Som en kontrast till detta synsätt har vi sett 
hur både Osiander och Teschke pekar mot industrialismen och för-
ändringar i världsekonomin som de mest verkningsfulla processerna 
i modernitetens genombrott.

För det fjärde får insikten att tanken på att det westfaliska syste-
met är 350 år gammalt är problematisk flera konsekvenser för hur 
vi betraktar staten. Förändringar från den suveräna statens idealtyp 
blir mindre dramatiska än vad företrädarna för den post-westfaliska 
tesen ibland antyder. När man beskriver vår omedelbara samtid som 
”post-westfalisk” framstår de nutida förändringarna som mycket 
stora om vi föreställer oss att de är brott med en obruten kontinuitet 
till 1600-talets mitt. Om vi däremot ser nutida förändringar som 
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resultat av processer vars början kan spåras till tiden kring första 
världskrigets slut framstår de som mindre omvälvande.58 Att bryta 
med den närmast monolitiska synen på att stater varit suveräna 
och moderna sedan 1648 skulle innebära att en stor variation i 
såväl tid som i rum synliggjordees, både med avseende på möjliga 
sätt att organisera politisk makt, representation och samlevnad 
mellan beväpnade politiska gemenskaper och med avseende på 
interna logiker och internationellt handlande. Exempelvis skulle 
ett sådant brott kunna öppna upp forskningsfält som undersöker 
hur skillnader i statsform sätter olika rambetingelser för interna-
tionellt handlande. Kopplingen mellan statsform och rambeting-
elser är viktig för förståelsen av det förflutna och av vår samtida 
politik.59 Ett exempel på behovet av en sådan utvidgad förståelse 
är EU, vars styrelseskick varit svårt att konceptualisera och klas-
sificera, bland annat på grund av begränsningar hos applicerbara 
kategorier. Ett annat är svårigheterna att förstå sambandet mellan 
statsform och politik i Afrika söder om Sahara. Afrikaspecialister 
och andra statsvetare har påtalat att vår förståelse av politiken och 
dess villkor i denna del av världen begränsas av att vi bär med oss 
antagandet om att den moderna, västerländska staten, av många 
kallad ”den westfaliska” är det naturliga och universella sättet att 
organisera politisk samlevnad och utgör en tillräcklig förklarings-
modell för detta område.60 Att gå bortom Westfalen i den statsve-
tenskapliga begreppsapparaten skulle därför vara ett sätt att skapa 
större förståelse för de många politiska problem och konflikter 
som plågar Afrika.

Slutsatser
Denna översikt har visat att westfaliska freden 1648 har varit en viktig 
utgångspunkt för sinsemellan mycket olika tankeskolor inom IR. 
Även om tolkningarna av westfaliska freden eller av tankefiguren ”det 
westfaliska systemet” har varit mycket olika så har flera betydande 
verk använt sig av den för att lansera mer vittfamnande teorier om 
internationell politik. Även forskare som anser att den traditionella 
tolkningen är felaktig eller rentav mytisk förhåller sig till westfaliska 
freden för att säga något om statsvetenskapen själv eller lansera en 
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nytolkning av den internationella politiken. Oavsett tolkningen av 
källtexten, fördragsparterna eller fredens konsekvenser, är westfaliska 
freden 1648 något som statsvetare tar ställning till och utgår från. 
Denna centrala ställning har varit en huvudorsak till att vi valt att 
ge ut denna text i nyöversättning på svenska.
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