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1. Inledning 
 
Ur ett historiografiskt perspektiv har kalla kriget alltid utgjort ett forskningsområde för 
intensiva debatter och kontroverser. I synnerhet konfliktens uppkomst har stått i centrum som 
en brytpunkt för olika tolkningar. Begrepp som traditionalism, revisionism och 
postrevisionism har blivit etablerade som benämningar på olika skolbildningar inom den 
historievetenskapliga forskningsdebatten. Fältets uppdelning i olika skolor har samtidigt 
uppfattats som ett problem för forskningen. Debatten har, anser många historiker liksom 
utomstående betraktare, i alltför hög utsträckning antagit formen av politiskt pajkastning, varit 
alltför fokuserad på vilken part, USA eller Sovjetunionen, som utlöste kalla kriget och därmed 
förhindrat teoretisk och metodologisk förnyelse inom forskningsfältet. 

Ett annat problem som lyfts fram inom området är den bristande dialogen mellan forskare 
med olika ämnesmässig tillhörighet. Inom särskilt två discipliner – diplomatihistoria och 
internationella relationer (IR) – har kalla kriget som forskningsobjekt spelat en utomordentligt 
stor roll. Men trots att de båda disciplinerna har detta gemensamt har det aldrig uppstått någon 
omfattande interdisciplinär gemenskap forskarna emellan. Det finns därför anledning att fråga 
sig varför två forskningsområden som studerar samma sak har haft så svårt att samarbeta med 
och korsbefrukta varandra.  

Kalla kriget-forskningen framstår därför som ett intressant område att studera för att 
förklara historiografiska processer, för att förstå skolbildningars roll i historieskrivningen och 
för att belysa historievetenskapens förhållande till statsvetenskapen. Denna undersökning 
avser närma sig denna problematik genom att analysera forskningsdebatterna inom 
diplomatihistoria och IR med utgångspunkt i Thomas Kuhns paradigmteori. Ansatsen tillför 
ett sociokulturellt perspektiv på ett omfattande och ibland svåröverskådligt forskningsområde 
som under de senaste decennierna genomgått stora förändringar.  
  

Utgångspunkter 

 
Det historiografiska landskap som kalla-kriget-forskningen utgör kan vid en första anblick te 
sig synnerligen omfattande och svåröverblickbart. Arbetet med denna undersökning inleddes 
därför med ett försök att helt enkelt överblicka denna forskning. Den enorma floran av 
tidskriftsartiklar, avhandlingar, dokumentpublikationer och memoarlitteratur m.m., vilken 
växt lavinartat under de senaste tio till femton åren, utgör en stor utmaning för den forskare 
som väljer att specialisera sig på kalla kriget. Det finns därför anledning att understryka att ett 
arbete av detta begränsade omfång måste stå under tämligen strikta avgränsningar. På ett 
tidigt stadium föll därför valet på ett studium av den mer teoretiskt orienterade 
historiografiska litteraturen. Dessutom var det min avsikt att försöka följa och i uppsatsen 
skildra den kontinuerliga vetenskapliga debatten forskarna emellan, i synnerhet hur denna 
hade förlöpt sedan kalla krigets slut i början av 1990-talet. Som en följd av detta föll det sig 
naturligt att huvudsakligen inrikta sig på de mest centrala vetenskapliga tidskrifterna och däri 
i möjligaste mån systematiskt följa debatterna inom dessa kronologiska ramar. Därmed fick 
litteraturen i monografiform i stor utsträckning lämnas utanför undersökningen. 

Vid läsandet av inläggen i den kontinuerliga forskningsdebatten var det särskilt vissa 
kännetecken som utkristalliserade sig. Först och främst en tidvis mycket intensiv polemik 
mellan olika skolor, där enskilda forskare i vissa fall tycktes identifiera sig mycket starkt med 
enskilda skolbildningar och uppleva en påtaglig antagonism gentemot rivaliserande skolor. 
För det andra en mycket påtaglig närvaro av etablerade, tongivande forskare som gärna tog på 
sig rollen att sammanfatta de senaste forskningsresultaten, definiera centrala 
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forskningsproblem och peka ut riktningen för den framtida forskningen. För det tredje att 
forskningsdebatten indikerade att fältet sedan 1990-talet var inne i en omfattande 
förändringsprocess, parat med referenser till förutvarande kriser inom disciplinen 
diplomatihistoria. Ofta användes begreppet New Cold War History som ett samlingsbegrepp 
för fältets nya förutsättningar och inriktningar, även om det delvis framstod som otydligt 
vilket innehåll denna ”nya” forskning egentligen hade. Ett återkommande tema i 
forskningsdebatten var också hur historikerna definierade och förhöll sig till forskare inom 
andra discipliner som också var sysselsatta med kalla kriget. Mitt intryck, som sedermera 
förstärktes efter hand, var att både diplomatihistoriker och IR-forskare då och då talade om 
varandra men mera sällan med varandra. 

Dessa något osystematiska observationer kom att utgöra utgångspunkt för den fortsatta 
undersökningen. Gick det att på något sätt fånga dessa kännetecken inom den teoretiska ram 
som ursprungligen formulerades av Kuhn? 
 

Källmaterial 

 
Inom den internationella kalla-kriget-forskningen är de viktigaste publikationerna av tradition 
engelskspråkiga. De artiklar som publiceras i de vetenskapliga tidskrifterna kan grovt indelas i 
två typer. Dels sådana som är av mer övergripande, teoretisk eller programmatisk karaktär, 
dels empiriska undersökningar som belyser en viss händelse, ett visst ämne, vissa källor eller 
dylikt. Källmaterialet till denna undersökning har uteslutande utgjorts av den förra typen, häri 
inräknat även recensioner av olika slag, ofta i form av s.k. review- eller survey articles, som 
tar upp flera aktuella arbeten till diskussion. När det gäller den historiografiska utvecklingen 
av fältet, särskilt före 1990-talet, har jag även lutat mig mot historiografisk sekundärlitteratur.  

Den viktigaste tidskriften för historiografiska debatter om kalla kriget har länge varit 
Diplomatic History, som utges av Society for Historians of American Foreign Relations 
(SHAFR). Mer nyligen tillkomna tidskrifter, som också blivit viktiga för fältets 
forskningsdebatt, är Journal of Cold War Studies och Cold War History, vilka utges av The 

Harvard Project on Cold War Studies respektive Cold War Studies Centre vid London School 
of Economics.1 Diplomatihistorikernas diskussionsforum på Internet, H-Diplo, spelar också 
en allt viktigare roll för forskningsutbytet inom fältet.2 Idag leder ofta en enskild artikel 
publicerad i en vetenskaplig tidskrift till ett betydande bestånd av elektroniska bipublikationer 
i form av kommentarer och genmälen. Inom IR-området kan International Security och 
Review of International Studies nämnas bland de viktigare tidskrifterna. 

Principen att mer systematiskt följa forskningsdebatten har i första hand gällt tidskrifterna 
Diplomatic History, Journal of Cold War Studies samt Cold War History.  I övrigt har jag i 
möjligaste mån försökt följa upp forskarnas hänvisningar till varandra, d.v.s. hur text A 
hänvisar till text B, som i sin tur hänvisar till text C o.s.v. Självklart innebär detta ett visst 
subjektivt moment där jag följt upp de trådar som framstått som de mest intressanta, liksom 
begränsas av vilka tidskrifter som gått att få tillgång till.3 

I några fall har jag också följt forskningsdebatten i antologier, såsom America in the 

World: The Historiography of American Foreign Relations since 1941 (1995) och Reviewing 

the Cold War: Approaches, Interpretations, Theory (2000) när det gäller diplomatihistoria och 
International Relations: A Handbook of Current Theory (1985) och International Relations 

Theory Today (1995) när det gäller IR. Forskningsdebatten inom den senare disciplinen har 

                                                 
1 Journal of Cold War Studies har utgivits sedan 1999 och Cold War History sedan 2000. 
2 http://www.h-net.org/~diplo/ 2007-10-28. 
3 P.g.a. använda forskningsbiblioteks abonnemang på elektroniska tidskriftsarkiv har jag under undersökningen 
endast haft tillgång till Diplomatic History från och med juli 1993. 
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jag dock läst som icke initierad utomstående betraktare. Då uppsatsen är skriven utifrån en 
historievetenskaplig horisont har tonvikten när det gäller källmaterialet lagts på denna 
disciplin. 

 

Syfte och frågeställningar 

 
Den teoretiska utgångspunkten för denna undersökning utgör alltså paradigmbegreppet och ett 
kuhnskt perspektiv på vetenskaplig utveckling. Syftet är att därigenom belysa kalla-kriget-
forskningens historiografi, i synnerhet relationen mellan den diplomatihistoriska grenen och 
den IR-vetenskapliga. Tonvikten ligger på ett studium av utvecklingen inom 
forskningsområdet efter 1991. 
 Målsättningen är att söka svaret på tre grundläggande frågeställningar: 
 
•  Hur kan kalla kriget som forskningsområde tolkas i ett paradigmteoretiskt perspektiv, 

d.v.s. vilka paradigm, krisperioder och paradigmskiften kan urskiljas inom 

forskningsområdet? 

 

• Vilken roll har Kuhns teori spelat för forskarnas självbild inom respektive disciplin? 

 

• Hur förhåller sig den diplomatihistoriska respektive IR-vetenskapliga kalla-kriget-

forskningen till varandra i dessa avseenden? 
 

Disposition 

 
Inledningsvis följer en teoretisk och metodologisk diskussion ägnad Thomas Kuhns 
paradigmbegrepp och hur dennes teori om vetenskaplig utveckling kan appliceras i ett 
historie- och samhällsvetenskapligt sammanhang (kap. 2). Den fortsatta undersökningen tar 
sedan sin utgångspunkt i en återblick på den historiografiska utvecklingen av den 
diplomatihistoriska forskningen om kalla kriget och den motsvarande utvecklingen av IR-
forskningen (kap. 3 och 4). Därefter följer en diskussion av de båda disciplinerna i ljuset av 
Kuhns teoretiska perspektiv (kap. 5 och 6), samt ett stycke med frågor om 
disciplinöverskridande relevans (kap. 7). Uppsatsen avslutas med en komparativ diskussion 
(kap. 8) och en sammanfattning av undersökningens resultat (kap. 9). 
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2. Paradigmbegreppet och Thomas Kuhns teori över 
vetenskaplig utveckling 
 

Kuhn och paradigmbegreppet 

 
I The Structure of Scientific Revolutions (1962), Kuhns centrala verk, är begreppet paradigm 
nära kopplat till beskrivningen av vetenskaplig utveckling. Vetenskapliga discipliners 
utveckling, menar Kuhn, består av stadierna normalvetenskap, kris, revolution, följt av ny 
normalvetenskap o.s.v. Varje period av normalvetenskap behärskas av paradigm, vilka enligt 
Kuhn är ”de allmänt erkända vetenskapliga landvinningar som för en tid står som modeller för 
problem och lösningar för ett speciellt vetenskapligt samfund”.4 Paradigmen upprättar med 
andra ord mönster för normalvetenskapen, ofta genom specifika vetenskapliga verk. Endast de 
frågor som kan ställas inom det rådande paradigmet beforskas, medan andra förpassas till 
filosofin eller betraktas som ”metafysisk spekulation”. Normalvetenskap är därför en sorts 
rutinmässig forskning utifrån de av paradigmet accepterade metoderna och 
problemställningarna.5  

Denna verksamhet har liknats vid pusselläggning.6 Varje paradigm består av ett antal 
pusselbitar som en efter en passas ihop med varandra. Det finns dock alltid ett antal bitar som 
inte tycks passa in i pusslet, s.k. anomalier. Tillfälligt kan sådana problem skjutas åt sidan 
med motiveringen att den föreslagna lösningen är felaktig eller att forskaren inte är en 
tillräckligt skicklig pusselläggare. Den ackumulerande mängden anomalier leder dock till slut 
att det rådande paradigmet ifrågasätts, vilket resulterar i en krissituation inom den aktuella 
vetenskapliga traditionen. 
 Under sådana kriser förs konkurrerande paradigm fram, vilket kan resultera i att det gamla 
paradigmet ersätts av ett nytt. Det är en sådan utveckling som Kuhn kallar för en vetenskaplig 
revolution. Han beskriver också hur det i sådana situationer finns dem som framhärdar och 
håller fast vid det gamla paradigmet, vilka till slut inte längre betraktas som medlemmar av 
forskningssamfundet.7 Orsaken till detta är dock inte att dessa skulle bedriva en mindre 
vetenskaplig forskning i sig. Men eftersom olika paradigm behandlar olika problem, använder 
olika metoder och definierar vetenskapen olika, kommer företrädare för olika paradigm att i 
stor utsträckning tala förbi varandra. Konkurrenssituationen mellan olika paradigm kan 
därmed inte lösas genom bevis.8 
 Den kuhnska modellen beskriver således vetenskapen såsom ett i hög grad socialt fenomen 
och som uppbyggd kring specifika traditioner. Detta sätt att betrakta vetenskapshistorien 
bemöttes till en början med stor skepsis av forskarsamfundet, som var starkt präglat av den 
positivistiska föreställningen att vetenskapen gjorde ständiga, successiva framsteg. I 
kritikernas ögon verkade vetenskapen i Kuhns tappning, istället för att leva upp till kriterier 
som bl.a. falsifierbarhet, behärskas av ett sorts pöbelvälde.9 
 

                                                 
4 Thomas S. Kuhn (1962), De vetenskapliga revolutionernas struktur, övers. Örjan Björkhem (Stockholm, 
[1997]), s. 11. 
5 Ibid., passim. 
6 E. M. Rigné (2004), ”Kunskaps- och vetenskapssociologi”, i Moderna samhällsteorier: Traditioner, riktningar, 

teoretiker, 6. rev. uppl., red. Per Månson (Stockholm), s. 204f. 
7 Kuhn (1962), s. 28. 
8 Ibid., s. 123. 
9 David A. Hollinger (1973), “T. S. Kuhn’s Theory of Science and Its Implications for History”, The American 

Historical Review 78(2), s. 381. Richard J. Evans (2000), In Defence of History (London), s. 43. 
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Kuhn tillämpad på historieforskningen och annan humaniora 

 
Utan tvekan hade Kuhn, som själv var fysiker, främst naturvetenskaperna i åtanke när han 
skrev The Structure of Scientific Revolutions. Hans exempel på paradigm och paradigmskiften 
belyses i boken uteslutande med naturvetenskapliga exempel. Detta har dock inte hindrat att 
hans syn på vetenskaplig utveckling också anammats inom andra forskningsområden. 
Huruvida Kuhns beskrivning också är tillämpbar inom humaniora och samhällsvetenskap är 
en mycket omdiskuterad fråga. Vissa passager i boken tycks peka dit och Kuhn utvecklade 
även i andra sammanhang resonemang som gick ut på att paradigmbegreppet inte bara kunde 
hänföras till omfattande teoribildningar inom naturvetenskaperna: 
   

[…] I have never intended to limit the notions of paradigm and revolution ”to major theories.” On the 
contrary, I take the special importance of those concepts to be that they permit a fuller understanding of 
the oddly noncumulative character of events like the discovery of oxygen, of X-rays, or of the planet 
Uranus. More important, paradigms are not to be entirely equated with theories. Most fundamentally, they 
are accepted concrete examples of scientific achievement, actual problem solutions which scientists study 
with care and upon which they model their own work. If the notion of paradigm can be useful to the art 
historian, it will be pictures not styles that serve as paradigms.10 

 
Enligt Kuhn är det alltså i ett konsthistoriskt sammanhang tänkbart att exempelvis betrakta 
skolbildande konstverk som paradigm. Frågan är dock om Kuhns schema låter sig översättas 
till exempelvis historia som vetenskaplig disciplin. 

Något förenklat kan man säga att det finns två reaktioner på Kuhns paradigmteori bland 
historiker när det handlar om deras eget forskningsområde. Å ena sidan finns dem som helt 
sonika har konstaterat att teorin inte är tillämpbar på historievetenskapen eftersom historiker 
generellt sett inte forskar inom avgränsade (och begränsande) paradigm.11 Å andra sidan har 
många historiker tillstått att de ”känner igen sig” i Kuhns beskrivning av vetenskaplig 
utveckling.12 
 I vilken grad paradigmbegreppet är tillämpbart i historiografiska sammanhang är i mycket 
beroende på vilken definition man väljer att tillämpa. Inte ens Kuhn själv var dock särskilt 
entydig i sin definition av begreppet. I respons mot kritik för detta kom han dock att precisera 
två grundbetydelser. I den snävare av dessa står paradigm för förebild eller idealexempel. I en 
vidare bemärkelse föreslår Kuhn att begreppet kan ersättas med ”disciplinärt schema”, vilket 
avser hela det tänkesätt som delas av medlemmarna av en enskild skolbildning.13 Det har dock 
funnits en tendens att tillämpa paradigmbegreppet i en ännu vidare bemärkelse, vilken 
omfattar hela det vetenskapliga samfund som anhängarna av förebilden utgör.14 

Den danske vetenskapsteoretikern Søren Kjørup har argumenterat för paradigmbegreppets 
tillämpbarhet inom humaniora, men understryker också att det finns skillnader mellan 
paradigmens konstitution i naturvetenskap och humaniora. Inom humanistiska 
forskningsdiscipliner finns det till skillnad från i naturvetenskapliga ofta flera paradigm 
samtidigt. Detta har, påpekar Kjørup (1999), ofta uppfattats som ett problem och som en 
indikation på att humanistiska discipliner ännu inte nått en nivå av verklig vetenskap. 
Humaniora tycks därmed motsvara Kuhns beskrivning av förparadigmatiska vetenskaper, där 
                                                 
10 Thomas S. Kuhn (1977), The Essential Tension: Selected Studies in Scientific Tradition and Change (Chicago 
& London), s. 350f. 
11 Evans (2000), s. 43. Hollinger (1973), s. 379 (not 20). 
12 Birgitta Odén (1981), ”Det moderna historisk-kritiska genombrottet i svensk historisk forskning”, i Teori- och 

metodproblem i modern svensk historieforskning: en antologi, red. Klas Åmark (Stockholm), s. 41. 
13 Kuhn (1962), s. 148. I bokens efterskrift hänvisar författaren till Margaret Masterman, som kommit fram till 
att Kuhn använt begreppet paradigm på åtminstone 22 olika sätt. 
14 Søren Kjørup (1999), Människovetenskaperna: Problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori, Övers. 
Sven-Erik Torhell (Lund), s. 101. 
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ännu inte något enskilt paradigm blivit det helt dominerande. Det är dock enligt Kjørup en 
felläsning av Kuhn att han skulle betrakta humaniora som ovetenskaplig. Den centrala frågan 
är istället att förklara varför det förhåller sig så att flera paradigm här kan existera sida vid 
sida. Inom humaniora tycks således nya paradigm inte ersätta de gamla, utan supplera dem.15 
 En andra avvikelse när det handlar om humaniora gäller inkommensurabiliteten. Kuhns 
paradigmbegrepp förstås i regel så att de olika paradigmen ska vara ojämförbara, eller 
inkommensurabla, med varandra. Det ena paradigmet vilar på andra grundvalar och söker 
andra svar på andra frågor än det efterföljande. Enligt Kjørup kan det förhålla sig så även 
inom humaniora, men han framhåller att denna föreställning också kan vara problematisk när 
det handlar om samtida paradigm. Med detta som utgångspunkt skulle två olika paradigm 
varken kunna komplettera eller motsäga varandra. Men vår erfarenhet säger oss dock att vi 
kan uppfatta olika paradigm som varandras konkurrenter, och att de därför ändå på något vis 
måste handla om samma sak. Det är dessutom möjligt att förklara skillnaderna dem emellan, 
vilket hänger samman med hur begrepp inom de olika paradigmen hanteras. Kjørup förklarar 
detta sålunda:  
 

Ett paradigmskifte består i att en rad grundläggande begrepp i det tidigare paradigmet ändrar karaktär 
och sitt inbördes förhållande, ofta samtidigt som vissa gamla begrepp förlorar i intresse och nya kommer 
till. Men med ovanstående i åtanke måste det vara uppenbart att denna ”karaktärsförändring” kan vara 
högst olikartad och knappast kan bestå i att samtliga element byts ut med en gång. Ett tidigare vagt 
definierat begrepp blir nu kanske mer precist. Ett element i en prototyp försvinner och ett nytt kommer till. 
Vissa nya handlingsmöjligheter öppnar sig. Och – som det kanske viktigaste – det som sker är inte mer 
radikalt än att det faktiskt kan förklaras, i någon mån i vetenskapliga begrepp hämtade från ett gemensamt 
område mellan de två paradigmen, i sista hand (om så krävs efter långa omvägar) i vardagsspråket, 
uppfattat inte bara som en vokabulär utan som en samtalssfär dit exempelvis även pekhandlingar och 
gemensamma upplevelser hör.16 

 
Ett paradigmskifte kan med andra ord äga rum där olika element bevaras från ett paradigm till 
nästa, vilka gör det möjligt att beskriva konkurrerande paradigm i förhållande till varandra. 
Det är dock, framhåller Kjørup, svårt att värdera olika paradigm mot varandra, eftersom de 
har olika syften, brottas med olika uppgifter och besvarar olika frågor. Om det ena av två 
paradigm ska kunna sägas vara ”bättre” än det andra måste de kunna värderas mot ett 
gemensamt syfte. Den enda framkomliga vägen blir enligt Kjørup att bedöma hur säkert, 
precist och elegant respektive paradigm löser sina uppgifter, samt att värdera själva syftena. 
Inom humaniora är således vilka frågor som ställs inom ett paradigm av lika stort intresse som 
hur enkelt och övertygande de besvaras. 

Kjørups beskrivning påvisar inte bara att det förekommer skillnader i fråga om paradigmen 
i olika discipliner, utan att också humaniora och naturvetenskaper skiljer sig åt på ett mer 
grundläggande plan. Utan tvekan har paradigmteorin varit flitigt använd i historiografiska 
sammanhang, även om vissa historiker också kritiserat dess tillämpbarhet på historiografi, 
eller, såsom Georg Iggers, alltmer distanserat sig från paradigmperspektivet.17 Birgitta Odén, 
som haft Kuhn som utgångspunkt för en analys av det historisk-kritiska genombrottet i svensk 
historieforskning, menar att begreppet i ett historiografiskt sammanhang kan vidgas till 
problem som historiesyn, föreställningar om samhället och människan, kompositions- och 
stilideal samt historiens relationer till samhället. Odén (1981) menar att ett paradigm kanske 
bäst kan karaktäriseras som ”en övergripande och konsistent helhetssyn över ett 

                                                 
15 Kjørup (1999), s. 107f. 
16 Ibid., s. 111. 
17 Chris Lorenz (1999), ”Comparative historiography: problems and perspectives”, History & Theory 38(1), s. 
31ff. 
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forskningsområde, som dels fungerar problemgenererande, dels används för att härleda de 
tumregler och metodiska tekniker som forskaren arbetar med praktiskt”.18 

Jacob Neusser (1998), som skrivit om paradigmskiften inom forskningsområdet judiska 
studier, skiljer på institutionella och intellektuella paradigmskiften.19 Neusser beskriver 
försöken hos några enskilda forskare att anpassa sig efter att ha transplanterats till nya 
forskarmiljöer och tar särskilt fasta på Kuhns tes att det är den yngre generationen forskare 
som oftast står för genombrotten av nya paradigm medan den äldre generationen ofta finner 
stora svårigheter att omställa sig till det nya. I Neussers studie handlar det främst om hur det 
intellektuella paradigmskiftet följer på det institutionella hos enskilda individer. 

David A. Hollinger har framhållit att det inte så mycket handlar om frågan i vilken grad 
Kuhn är överförbar på historievetenskapen utan att inse teorins begränsningar i ett 
historievetenskapligt sammanhang. Kuhns allmänna beskrivning av hur vetenskaplig 
utveckling genomgår ett cykliskt förlopp med perioder av etablerad tradition, omvälvningar 
och förvirring, debatt om innovationer sedermera utmynnande i etableringen av en ny 
tradition, är närmast självklar, menar Hollinger (1973). Det finns dock mycket om vilket 
Kuhns modell inte har något att säga. Den föreskriver exempelvis inte i vilken grad 
psykosociala eller ekonomiska faktorer påverkar forskningens utveckling. En tillämpning av 
Kuhns teori måste också gå bortom denna teori när det gäller det partikulära.20  
 

En tillämpning av Kuhn på kalla-kriget-forskningen 

 
Utifrån diskussionen ovan kan flera slutsatser dras om hur Kuhn skulle kunna tillämpas i ett 
historiografiskt sammanhang. Det faktum som Odén framhåller, att historiker ofta känt igen 
sig i Kuhns beskrivning utan att alltid konkret kunna peka på hur, stödjer slutsatsen att 
paradigm- och andra begrepp relaterade till Kuhn kan appliceras i en historievetenskaplig 
kontext. Utifrån Kjørups resonemang kan man dock göra antagandet att diplomatihistoria och 
IR i egenskap av humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner skiljer sig från 
naturvetenskaperna. Därmed kan man också förvänta att paradigmen och krisperioderna 
uppvisar annorlunda mönster än i naturvetenskapliga sammanhang. Det finns förstås en risk 
för att diplomatihistoria och IR i alltför hög utsträckning tvingas in i en naturvetenskaplig ram 
när de analyseras utifrån Kuhns modell. Med utgångspunkt i Hollingers resonemang kan man 
tillägga att varje forskningsområde har sina kännetecken och sin särprägel. Det gäller med 
andra ord att finna rätt balans mellan Kuhns generella beskrivning och de enskilda fallen. 
Samtidigt är avsikten att Kuhns modell ska fungera som en gemensam bas för jämförelserna 
mellan diplomatihistoria och IR och därmed underlätta en sådan komparativ analys. 
Förhoppningsvis kan den också bättre fånga forskningsområdets dynamik än den starkt 
kritiserade dialektiska modellen för kalla krigets historiografi och belysa sådana förhållanden 
som blir ”blinda fläckar” med ett sådant perspektiv. 
 Paradigmbegreppet kommer huvudsakligen att tillämpas och diskuteras i form av de ovan 
återgivna definitionerna: 
 

1) förebild eller idealexempel 
2) vetenskapliga samfund som utgörs av anhängarna till en specifik förebild 
3) en övergripande och konsistent helhetssyn över ett forskningsområde som bl.a. 

fungerar problemgenererande 

                                                 
18 Odén (1981), s. 42. 
19 Jacob Neusser (1998), ”When intellectual paradigms shift: does the end of the old mark the beginning of the 
new?”, History & Theory 27(3), s. 241. 
20 Hollinger (1973), s. 370–393. 
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 Här kan det även vara lämpligt att förtydliga hur kalla kriget betraktas som 
forskningsområde. Detta forskningsområde behandlas i undersökningen som en s.k. 
kunskapsdomän, ett begrepp som i synnerhet vunnit insteg i informationsvetenskapliga 
sammanhang.21 En domän definieras enklast som en grupp individer som delar gemensamma 
mål. Det kan t.ex. handla om ett expertområde, litteraturen i ett visst ämne eller en grupp 
människor som verkar tillsammans inom en viss organisation. Varje domän har en unik 
struktur som kännetecknas av dess hjälpmedel, språk, begrepp, innebörder, 
informationsstrukturer, behov och relevanskriterier. De utvecklar unika strukturer för 
vetenskaplig kommunikation och dokumenttyper. Kunskapsdomäner är dock inga slutna 
enheter, utan överlappar varandra och utbyter kunskap med andra domäner. I det här specifika 
fallet betraktas diplomatihistoria och IR som två huvudgrupperingar inom kalla-kriget-
domänen. 
 

                                                 
21 För en diskussion om domänbegreppet se Birger Hjørland  (1995), “Toward a New Horizon in Information 
Science: Domain-Analysis”, Journal of the American Society for Information Science 46(6), s. 400–425, Birger 
Hjørland (2002), ”Epistemology and the Socio-Cognitive Perspective in Information Science”, Journal of the 

American Society for Information Science and Technology 53(4), s. 258, Birger Hjørland  (2002), “Domain 
analysis in information science: Eleven approaches – traditional as well as innovative”, Journal of 

Documentation 58(4), s. 422–462, Trine Fjordback Søndergaard, Jack Andersen & Birger Hjørland (2003), 
”Documents and the communication of scientific and scholarly information: Revising and updating the UNISIST 
model”, Journal of Documentation 59(3), s. 303f., samt Jens-Erik Mai (2005), “Analysis in indexing: document 
and domain centered approaches”, Information Processing and Management 41, s. 605f.  
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3. Diplomatihistorian och forskningsdebatten om kalla 
kriget 
 
”For a generation they have ignored us”.22 Med de bistra orden kommenterade 1995 den 
amerikanske diplomatihistorikern Melvyn P. Leffler diplomatihistorians relation till andra 
historiediscipliner. Den amerikanska diplomatihistorian (diplomatic history) har med andra 
ord länge levt i ett ganska problematiskt förhållande till systerdisciplinerna inom 
historieforskningen. Diplomatihistoria var tillsammans med politisk historia tidigare en 
dominerande gren inom den historiska forskningen, men kom med den framväxande 
socialhistorian under 1960-talet alltmer att uppfattas som förstelnad i gamla mönster och 
föråldrad i sina synsätt och metoder. Försök att integrera traditionell politisk historia och 
diplomatihistoria med socialhistoriska perspektiv bedömdes som aldrig fullt ut lyckade.23 
Dialogen mellan olika historiediscipliner var ofta bristfällig och diplomatihistorian kom att 
ringaktas av social- och idéhistoriker såsom alltför elitistisk.24 En av de orsaker som har 
åberopats för denna diplomatihistorians ”kris” är dess splittring i olika skolor, ett tillstånd som 
med drastisk metaforik ofta liknats vid ett inbördeskrig, skyttegravskrig och liknande.25 I detta 
skyttegravskrig spelade debatten om kalla kriget en central roll. 
 

En historiografisk modell över kalla kriget 

 
Inom den historiografiska litteraturen om kalla kriget figurerar lite olika modeller och 
terminologier när det handlar om fältets uppdelningar i olika skolbildningar. Enligt den mest 
allmänt accepterade modellen kan historikerna inom kalla-kriget-forskningen delas in i 
traditionalister, revisionister och postrevisionister. Denna modell har i sin tur gärna betraktats 
enligt det dialektiska mönstret tes (traditionalism)-antites (revisionism)-syntes 
(postrevisionism), en modell som också starkt ifrågasatts. Bland annat har det konstaterats att 
postrevisionismen inte utgör någon egentlig syntes av traditionalism och revisionism, utan 
snarare är ett lappverk av förfinade traditionalistiska ståndpunkter.26 I kraft av dess etablering 
finns det dock starka skäl för att hålla kvar vid denna terminologi i den forstsatta 
diskussionen.  

Den norske historikern Geir Lundestad menar att de olika skolorna kan särskiljas på basis 
tre kriterier: 
  

- Anses USA (eller Väst) eller Sovjetunionen (eller Öst) skyldigt till kalla krigets utbrott? 
- Vilken part anses som den mest aktiva i övergångsskedet mellan andra världskriget och 

kalla kriget? 

                                                 
22 Melvyn P. Leffler (1995), ”New Approaches, Old Interpretations, and Prospective Reconfigurations”, 
Diplomatic History 19(2), s. 177. 
23 Laurence Veysey (1979), “The ‘new’ social history in the context of American historical writing”, Reviews in 

American History 7(1), s. 3, Stephen E. Pelz (1988), “A Taxonomy for American Diplomatic History”, Journal 

of Interdisciplinary History 19(2), s. 259ff. 
24 Richard W. Leopold (1982), ”American diplomatic history: The views of a younger generation”, Reviews in 

American History, s. 320. 
25 Exempelvis Pelz (1988), s. 260, Thomas R. Maddux (2004), Bokrecension: ”Arnold A. Offner, Another Such 

Victory: President Truman and the Cold War, 1945–1953”, Journal of Cold War Studies 6(1), s. 97. 
26 McCormick (1982), s. 319. 
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- Vilka drivkrafter låg bakom Sovjetunionens och, i synnerhet, USA:s utrikespolitik?27 
 
Statsvetaren Lynn Eden har istället urskiljt två grundläggande kriterier: 
 
- Formas utrikespolitiken främst av yttre faktorer eller av inrikespolitiska hänsyn? 
- Fattas beslut i politiska och byråkratiska strukturer av sammanhängande, rationella 

aktörer eller som ett resultat av inre konflikter?28 
 
Som vi kommer att se står traditionalisterna, revisionisterna och postrevisionisterna för olika 
svar på dessa frågor. 

 

Traditionalisterna 

 
I initialskedet av den historiska forskningen om kalla kriget var den grundläggande tolkningen 
av konflikten oomtvistad. Denna tolkning framfördes av vad som senare skulle komma att 
kallas den traditionalistiska, eller ortodoxa, skolan vilken helt dominerade forskningsdebatten 
under 1940- och 50-talen. Den av Förenta staterna förda utrikespolitiken förklaras av 
traditionalisterna med externa faktorer, att Sovjetunionen och kommunismen utgjorde ett 
faktiskt hot mot USA:s och västvärldens säkerhet.29 Den för kalla krigets utbrott 
huvudsakligen ansvariga parten var således Sovjet. En av traditionalistskolans främsta 
företrädare, Arthur M. Schlesinger Jr., förklarar i en pregnant passage konflikten mellan USA 
och Sovjetunionen på följande vis: 
 

Stalin and his associates, whatever Roosevelt or Truman did or failed to do, were bound to regard the 
United States as the enemy, not because of this deed or that, but because of the primordial fact that 
America was the leading capitalist power and thus, by Leninist syllogism, unappeasably hostile, driven by 
the logic of its system to oppose, encircle and destroy Soviet Russia. Nothing the United States could 
have done in 1944–45 would have abolished this mistrust, required and sanctified as it was by Marxist 
gospel—nothing short of the conversion of the United States into a Stalinist despotism; and even this 
would not have sufficed, as the experience of Jugoslavia and China soon showed, unless it were 
accompanied by total subservience to Moscow. So long as the United States remained a capitalist 
democracy, no American policy, given Moscow’s theology, could hope to win basic Soviet confidence, 
and every American action was poisoned from the source. So long as the Soviet Union remained a 
messianic state, ideology compelled a steady expansion of communist power.30 

 
Läggande stor tonvikt på ideologi, betraktade traditionalisterna kalla kriget såsom oundvikligt 
mot bakgrund av den marxistisk-leninistiska doktrinen. Därtill har traditionalistforskare ofta 
framhållit sovjetledaren Josef Stalins personliga egenskaper, i synnerhet dennes 
misstänksamhet och övertygelse om ett kommande kommunistiskt världsherravälde, som en 
betydelsefull faktor. Stalin framställs gärna som en slug strateg, arbetande efter en långsiktig 
plan för att nå sina mål. 

Sovjetunionens aggressiva politik står dock enligt traditionalisterna i skarp kontrast mot 
USA:s, som under de närmaste åren efter krigsslutet var passiv och avsåg sträva efter fortsatt 
harmoni i de amerikansk-sovjetiska relationerna. Landets agerande karaktäriseras som 
oskuldsfullt när det handlar om internationella relationer. Den kommunistiska 

                                                 
27 Geir Lundestad (2000), “How (Not) to Study the Origins of the Cold War”, i Reviewing the Cold War: 

Approaches, Interpretations, Theory, Nobel Symposium 107, red. Odd Arne Westad (London & Portland), s. 64. 
28 Lynn Eden (1993), ”The End of U.S. Cold War History?”, International Security 18(1), s. 174. 
29 Ibid., s. 187. 
30 Arthur Schlesinger Jr. (1967), “Origins of the cold war”, Foreign Affairs 46(1), s. 47. 
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expansionismen tvingade dock USA att agera för demokratins och den fria världens försvar.31 
Enligt Schlesinger kan kalla kriget därmed sammanfattas som ”the brave and essential 
response of free men to communist aggression”.32 
 

Revisionisterna 

 
Denna bild av kalla krigets orsaker fick dock ej stå oemotsagd. William Appleman Williams 
bok The Tragedy of American Diplomacy (1959) innebar startskottet för en omfattande 
utmaning mot den ortodoxa linjen och en omvärdering av den av USA förda utrikespolitiken 
sedan 1890-talet. Williams kritiserade den s.k. Open Door-politiken, vars mål enligt honom 
var ekonomisk expansion för att säkra utländska marknader för amerikanska varor. Förenta 
staternas politik i samband med efterspelet till andra världskriget innebar enligt Williams inte 
ett passivt reagerande på Sovjetunionens aggressiva övertramp, utan ett genomdrivande av en 
egen dagordning i syfte att främja amerikanska intressen på det ekonomiska, politiska och 
ideologiska planet. Det var Sovjet snarare än USA som var ställt mot väggen, framför allt av 
det amerikanska kärnvapenmonopolet under kalla krigets inledande år.33 
 Williams’ ansats inspirerade under 1960-talet till en mängd arbeten som utmanade den 
etablerade bilden av amerikansk utrikespolitik och kalla krigets inledningsskede. Denna 
revisionistiska våg, företrädd av historiker som Gar Alperovitz, Joyce och Gabriel Kolko, 
Lloyd Gardner och Barton Bernstein, var nära kopplad till kritiken av USA:s agerande på 
världsarenan. Framför allt bidrog Vietnamkriget till en stegrad kritik mot den amerikanska 
utrikespolitiken och en ny granskning av upprinnelsen till kalla kriget. I ljuset av USA:s 
krigföring i Vietnam framstod det som allt svårare att beteckna landets internationella 
agerande som oskuldsfullt.34 
 Revisionisterna35 fokuserade i synnerhet på två områden, dels frågan om Förenta staternas 
s.k. kärnvapendiplomati gentemot Sovjetunionen, dels dess användande av ekonomiska vapen 
för att främja sina diplomatiska och politiska intressen. Enligt revisionisterna användes 
atombomberna över Hiroshima och Nagasaki i augusti 1945 inte enbart för att framtvinga en 
japansk kapitulation, utan också för att rikta en varning till Sovjetunionen. Genom sitt 
kärnvapenmonopol trodde sig amerikanska ledare lättare kunna få igenom sina mål för den 
efterkrigstida världsordningen. Enligt revisionisterna slog dock denna politik helt fel och 
bidrog snarare till att öka spänningarna mellan Öst och Väst. 
 Revisionisterna betonade också frågan om USA:s utnyttjande av sin ekonomiska 
maktställning och menade att den amerikanska politiken efter andra världskriget hade gått ut 
på att använda bistånd och lån för att införa ett för USA gynnsamt system för internationell 
handel. Enligt Joyce och Gabriel Kolkos analys dikterades denna politik av storfinansens 
ekonomiska intressen och Förenta staterna hade i enlighet därmed ända sedan ryska 

                                                 
31 Edward Crapol (1987), ”Some Reflections on the Historiography of the Cold War”, The History Teacher 
20(2), s. 252f. 
32 Schlesinger (1967), s. 23. 
33 Crapol (1987), s. 254f. 
34 Greg Cashman & Arthur N. Gilbert (1977), ”Some Analytical Approaches to the Cold War Debate”, The 

History Teacher 10(2), s. 264. 
35 Även kalllade the New Left eller New Left Revisionists. The New Left är dock egentligen ett begrepp som har 
vidare implikationer utöver diplomatihistorian och bör följaktligen användas som benämning på en bredare 
rörelse inom amerikansk historieforskning. Lloyd Gardner har därtill föreslagit begreppet critical analysis som 
en bättre benämning än New Left. Lloyd Gardner (1999), ”’What Happened to the New Left,’ Notes on Robert 
Buzzanco’s Overwrought Lament for Bygone Times”, H-Diplo Commentaries, s. 1f. Tillgänglig Online 2008-
11-26: http://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl?trx=vx&list=h-
diplo&month=9910&week=d&msg=4NGm75NFZ460gmbrI7Xd6g&user=&pw= 
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revolutionen fört en politik som konsekvent gått ut på att motverka all form av 
vänsterpolitik.36 De revisionistiska historikerna underströk också USA:s överlägsna politiska 
och ekonomiska maktställning i förhållande till Sovjetunionen efter 1945. 

 Grundvalarna för det inledande kalla krigets amerikanska utrikespolitik låg således enligt 
revisionisterna i inhemska ekonomiska intressen, inte som traditionalisterna menade främst i 
yttre omständigheter.37 Sovjetunionen kunde således inte anses vara ensamt ansvarigt för kalla 
krigets utbrott. Den amerikanska politiken var ej som traditionalisterna menade enbart passiv 
före 1947. Istället följde Förenta staterna sin egen ekonomiska och strategiska dagordning. 
Kalla kriget kan inte sammanfattas såsom ”USA:s försvar för den fria världen mot 
kommunistisk aggression”. Dess politik kan inte karaktäriseras som oskyldig, enbart neutral 
och inriktad mot internationell rättvisa. I vissa fall var utrikespolitiken ett rent hyckleri som 
tillämpade skilda måttstockar, t.ex. när det gällde amerikanska intressen i Latinamerika.38 

Debatten mellan traditionalister och revisionister blev hård och bitter. Williams och andra 
revisionister blev kallade för ”kommunister” och ”pro-kommunister” av traditionalister som 
Schlesinger och Feis.39 Den ortodoxa motkritiken vände sig mot vad man uppfattade som 
revisionisternas ekonomiska determinism, liksom det som man såg som deras försök att 
använda historieskrivning som ett medel för samhällsförändring. Man riktade även in sig på 
det man såg som bristande vetenskaplighet och anklagade revisionisterna för ensidighet i 
citeringar och källanvändning.40 Exempelvis menade Schlesinger att Alperowitz i boken 
Atomic Diplomacy (1965) ”twists his material in a most unscholarly way”.41 På samma ställe 
kastar även Schlesinger med illa dold ironi tvivel över revisionisterna genom att framhålla att 
deras teser i vissa avseenden överrensstämmer med den officiella sovjetiska linjen: 

 
The fact that in some aspects the revisionist thesis parallels the official Soviet argument must not, of 
course, prevent consideration of the case on its merits, nor raise questions about the motives of the writers, 
all of whom, so far as I know, are independent-minded scholars.42 

 

Postrevisionisterna 

 
I takt med att debatten mellan traditionalister och revisionister i början av 1970-talet 
successivt svalnade kom flera forskare att inta ståndpunkter som befann sig någonstans 
emellan de båda lägren. Dessa s.k. postrevisionister eftersträvade mer eller mindre medvetet 
en medelväg, eller syntes, mellan traditionalism och revisionism. Enligt en av dess främsta 
företrädare, John Lewis Gaddis, var syftet med postrevisionismen att ta tillvara de starka 
sidorna av båda de föregående skolorna, förkasta de svagare inslagen och förankra 
tolkningarna i så mycket av primärkällor som då fanns att tillgå.43  

                                                 
36 Thomas Jonter (1995), ”En tänkbar tolkningsram för svensk-amerikanska studier under det kalla kriget”, i 
Sverige inför en ny världsordning, 1945-50: Formativa år för svensk utrikespolitik?, red. Charles Silva & 
Thomas Jonter, Utrikespolitiska institutet, Research Report 21 (Stockholm), s. 31, Göran Rystad (1979), Det 

kalla kriget, Problem i modern historia (Lund), s. 18f., Eden (1993), s. 190f. 
37 Eden (1993), s. 190f. 
38 Crapol (1987), s. 257. 
39 Cumings (1993), s. 542. I ett brev från 1954 kallade Schlesinger Williams för “[a] pro-Communist scholar”. 
1971 reste Feis starka invändningar när en redaktör hade ändrat ”Communist” till ”Marxian” i en text där Feis 
diskuterat The New Left. 
40 J. L. Richardson (1972), “Cold-War Revisionism: A Critique”, World Politics 24(4), s. 608. 
41 Schlesinger (1967), s. 24. 
42 Ibid. 
43 John Lewis Gaddis (1996), ”On Moral Equivalency and Cold War History”, Ethics & International Affairs 10, 
s. 137. Tillänglig Online 2009-03-10: http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/gaddis.htm 
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Postrevisionisterna anses allmänt i de flesta fall ha lagt sig närmare traditionalisterna än 
revisionisterna i sina tolkningar. Skolan har därför karaktäriserats som ”ortodoxi plus 
arkivforskning”. De accepterade traditionalisternas två grundläggande påståenden att det var 
Sovjetunionens expansionistiska politik som var den främsta orsaken till kalla kriget, samt att 
den amerikanska containment-politiken var mer sprungen ur oron över den sovjetiska 
politiken än över kapitalismens väl och ve. Liksom revisionisterna tog de dock upp 
ekonomiska faktorer i sina tolkningar och tog sin an frågan om USA:s expansionism efter 
andra världskriget. De medgav att amerikanerna hade använt ekonomiska instrument för 
politiska ändamål och gick delvis ifrån tanken att Stalin hade agerat efter en grundplan för en 
kommunistisk världsrevolution. Den sovjetiska diktatorn kom istället alltmer att betraktas som 
en opportunist som utnyttjade de tillfällen som gavs för att stärka det sovjetiska inflytandet. 
Också i linje med revisionisterna menade postrevisionisterna att den amerikanska regeringen i 
vissa fall överdrev hotet från kommunismen i syfte att stärka den interna sammanhållningen. 
Vidare accepterade man förekomsten av ett amerikanskt imperium, även om det i främsta 
rummet sågs som defensivt till sitt syfte och inte tvingade sig på andra stater (empire by 

invitation, enligt ett uttryck myntat av Geir Lundestad). Enligt Gaddis var det just i det att 
man accepterade förekomsten av ett amerikanskt imperium som postrevisionisterna som 
tydligast avvek från den ortodoxa tolkningen.44 

Dessa ståndpunkter parades med en delvis förändrad syn på kalla kriget i sig, som i allt 
mindre utsträckning kom att betraktas såsom huvudsakligen en ideologisk konfrontation 
mellan demokrati och totalitarism eller mellan kapitalism och kommunism. Istället anammade 
ledande postrevisionistiska forskare, som John Lewis Gaddis och Melvyn P. Leffler, ett 
perspektiv influerat av den ledande riktningen inom IR, realismen. Kalla kriget behandlades 
här som en konfrontation mellan två olika maktblock och som ett spel om olika strategiska 
intressen som delvis följde regelbundenheter och förutsägbara mönster. ”Den långa freden” 
blev Gaddis’ begrepp för att karaktärisera denna relativa stabilitet i det internationella 
systemet.45 
 Postrevisionisterna har kritiserats för att vara eklektiska och otydliga i sina 
orsaksförklaringar. Gaddis’ tes att den amerikanska utrikespolitiken formades av en blandning 
av inrikespolitiska faktorer, byråkratiska strukturer, individers infall, samt föreställningarna 
om Sovjets avsikter lämnar enligt Lynn Eden ingen tillfredsställande orsaksförklaring eller 
analys av vad som formade de i varierande grad korrekta eller inkorrekta föreställningarna om 
motparten.46 
 Trots detta kom postrevisionisterna under 1980-talet alltmer att betraktas som debattens 
vinnare.47 Särskilt revisionistskolan framstod som påtagligt försvagad med en markant 
nedgång i andelen publicerade revisionistiska forskningsbidrag.48 En ”konservativ hegemoni” 
kom att ta över fältet enligt revisionisten Robert Buzzanco.49 Samtidigt kom kalla-kriget-
forskningen alltmer att uppfattas som stagnerad. Liten förnyelse i frågeställningar och 
infallsvinklar kunde observeras och allt relevant och tillgängligt källmaterial tycktes uttömt. 
Diplomatihistorikerna kom i allt högre utsträckning att betraktas med indifferens av historiker 
med andra inriktningar och kritiserades av bl.a. socialhistoriker för sina gammaldags metoder 

                                                 
44 Crapol (1987), s. 258f. 
45 John Lewis Gaddis (2005), The Cold War: A New History (New York), s. 196. 
46 Eden (1993), s. 193. 
47 Lundestad (2000), s. 65f. 
48 Thomas J. McCormick (1982), ”Drift or mastery? A corporatist synthesis for American diplomatic history”, 
Reviews in American History 10, s. 318. 
49 Robert Buzzanco (1999), “What Happened to the New Left? Toward a Radical Reading of American Foreign 
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och sitt elitistiska fokus.50 Ethan B. Kapstein gick 1988 så långt som att fråga sig om det 
överhuvudtaget behövdes någon mer forskning om kalla kriget.51 Med Sovjetunionens fall 
och kalla krigets definitiva slut 1991 kom dock förutsättningarna för forskningen återigen att 
skrivas om. 
 

New Cold War History 

 
Kalla krigets slut förändrade inte bara i ett svep världspolitiken utan också förutsättningarna 
för forskningen om kalla kriget. För diplomatihistorikerna innebar det att de nu kunde greppa 
om hela konflikten från dess början till dess slut. Dessutom kom de nu att verka i en värld där 
inte längre den bipolära konflikten mellan kapitalism och kommunism, och mellan Öst och 
Väst, längre var central. Därtill började nu arkivmaterial och andra källor i det tidigare 
Sovjetunionen och Östeuropa bli tillgängliga för forskningen. Även om forskarnas tillgång på 
material från ryska och andra arkiv i det tidigare östblocket varit långt ifrån fullständig eller 
helt förutsägbar har det arkivmaterial som hittills gjorts tillgängligt tilldragit sig stort intresse 
inom kalla-kriget-forskningen.52 
 Exakt vilka slutsatser som kan dras av detta material har det rått delande meningar om 
bland forskarna. Traditionalister har tyckt sig kunna bekräfta sina egna teser.53 Andra har 
istället framhållit att det är traditionalisternas påståenden som i störst utsträckning fått se sig 
motbevisade.54 En flitigt omdiskuterad fråga som återigen kommit upp på dagordningen är 
ideologins roll under kalla kriget. Flera historiker har menat att forskningen under kalla 
krigets senare del undervärderat dess betydelse och att ideologi var en betydligt viktigare 
drivkraft för det sovjetiska ledarskapet än vad den dominerande realpolitiskt färgade 
forskningen antagit. En tydlig konsekvens av de nya källorna är hursomhelst att fokus inom 
kalla-kriget-forskningen alltmer förskjutits från Väst till Öst.  
 Eftersom man med dessa nya förutsättningar för kalla-kriget-forskningen ansågs ha nått en 
historiografisk vändpunkt myntades under 1990-talet begreppet New Cold War History. Flera 
ledande historiker tog upp denna tanke om en ny historieskrivning om kalla kriget, även om 
man inte alltid var enig om exakt vilken inriktning denna forskning skulle ha. Klart är dock att 
New Cold War History varken uppfattades som en enda ansats eller betraktades som en 
enskild skola. Odd Arne Westads (2000a) definition löd enligt följande: 
 

[N]ew Cold War history is Cold War history written after the conflict ended and with access to Warsaw 
Pact documents. It means the culmination, in a historiographical sense, of trends which matured during 
the 1980s toward making the study of the Cold War international history, rather than an outgrowth of the 
history of American foreign relations. New Cold War history is in its essence multiarchival in research 
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and multipolar in analysis, and, in the cases of some of its best practitioners, multicultural in its ability to 
understand different and sometimes opposing mindsets. 55 

 
Tanken är således att New Cold War History ger en mer komplett och mångfacetterad bild av 
kalla kriget än vad tidigare historieskrivning lyckades åstadkomma. 

Gaddis, som tillhör dem som varit mest aktiva med att sätta agendan för den nya 
forskningen, menar att New Cold War History kvalitativt skiljer sig från tidigare forskning, 
vilken han buntar samman under beteckningen Old Cold War History. Denna senare kategori 
innefattar även hans egen postrevisionistiska forskning.56 Gaddis (1996) menar att man med 
New Cold War History korrigerat vissa fel och brister som den tidigare forskningen lidit av. 
Den överdrivna fokuseringen på USA har man nu kommit ifrån, det tidigare försummandet av 
ideologins betydelse likaså. Ytterligare en dimension som saknats enligt Gaddis är den 
moraliska. Gaddis (1994) backar i stor utsträckning från sin tidigare postrevisionistiska 
ståndpunkt och menar att inflytandet från IR har haft den olyckliga effekten att historiker 
tenderat att tillskriva båda blocken, d.v.s. både demokratier och diktaturer, samma grad av 
legitimitet.57 Men kommunistiska regimer, såsom Sovjetunionen under Stalin och Kina under 
Mao Zedong, måste räknas till de värsta i historien, och historikerna bör enligt Gaddis på ett 
tydligare sätt erkänna detta faktum och placera dem i samma kategori som Tyskland under 
Hitler. Människor som drabbades av dessa totalitära systems brutalitet lade moraliska 
dimensioner däri och därför bör enligt Gaddis (1996) också historikerna göra det. Det sätt 
varpå man under decennierna före kalla krigets slut analyserade konflikten i amoraliska 
maktbalanstermer var ett onormalt sätt att skriva historia, menar Gaddis (1997), och denna 
historieskrivning följs nu av ett återvändande till en ”normal” historieskrivning.58 
 Gaddis (2007) själv medger att han på flera punkter ändrat uppfattning jämfört med hans 
tidigaste forskning, som i mångt och mycket innebar startskottet för postrevisionismen. 
Liksom den traditionalistiska skolan lägger han nu ansvaret för kalla krigets utbrott på 
Sovjetunionens och i synnerhet Stalins axlar. Hos den ”nye” Gaddis betonas skillnaderna 
mellan det auktoritära och förtryckande sovjetsystemet och det öppna, demokratiska 
amerikanska, vilket präglade respektive supermakts förhållande till sina allierade. Den 
amerikanska utrikespolitiken framställs som balanserad och klok, enstaka misstag – framför 
allt Vietnamkriget – till trots. 

Gaddis’ steg mot en traditionalistisk uppfattning menar han har orsakats av det nya 
källmaterial som kommit fram sedan kalla krigets slut.59 Hans ställningstaganden har dock 
kritiserats av andra forskare. Leffler (2000) menar att den nya forskningen inte på ett 
tillfredsställande sätt har kunnat förklara hur t.ex. ideologiska faktorer samverkade med 
geopolitik och internationella system. Att enbart förklara kalla kriget med Stalins paranoia, 
kommunismens brutalitet och demokratins och konsumtionskulturens lockelse överförenklar 
enligt Leffler historiska processers komplexitet.60 Geir Lundestad, tidigare en nära 
postrevisionistisk allierad till Gaddis, kritiserar också det faktum att traditionalistiska 
uppfattningar har stärkt sina positioner.61 Där Gaddis i sin tidigare forskning var mycket 
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återhållsam med att hålla enskilda parter ansvariga för kalla kriget, sätter han nu moralisk 
skuld i centrum, påpekar Lundestad (2000). Att för en historiker skildra människors syn på 
kalla kriget som en kamp mellan ont och gott är inte detsamma som att anamma det 
perspektivet själv. Dessutom har betonandet av betydelsen av kommunistisk ideologi varit 
ganska ensidigt. Kopplingen mellan historikernas tolkningar och samtida politiska händelser 
är inom kalla-kriget-forskningen alltjämt mycket stark, enligt Lundestad, och Sovjetunionens 
kollaps och Västs seger i kalla kriget präglar mycket av dagens forskning. Många har 
resonerat som så att eftersom Sovjet förlorade kalla kriget och i processen också gick under 
som statsbildning, måste det också ha orsakat kalla kriget, samtidigt som det amerikanska 
politiska och ekonomiska systemet har bevisat sin överlägsenhet. Det finns därför ett olyckligt 
element av ”triumfalism” i New Cold War History, menar Lundestad. Dessutom understryker 
han att det finns en omfattande kontinuitet mellan tidigare kalla-kriget-forskning och New 

Cold War History. De kriterier (se s. 10) Lundestad tidigare ställt upp för att kategorisera 
skolor såsom traditionalism och revisionism är enligt honom fortfarande gångbara för att 
klassificera den nya forskningen. 

Det kanske fränaste angreppet på Gaddis’ successiva omsvängning stod dock Bruce 
Cumings för 1993.62 Gaddis har enligt Cumings (1993) alltmer entydigt utvecklats till en 
antirevisionist mer än någonting annat. Istället för att verkligen bemöta revisionisterna på en 
vetenskaplig nivå har kritiken mot dem gått ut på att fördöma deras politiska åsikter och 
stigmatisera dem med etiketter som ”radikala”, ”determinister”, ”neo-marxister” och 
”leninister”. Detta syftar enligt Cumings till att skilja ut revisionisterna från de ”verkliga” och 
”sakliga” historikerna. På så vis har debatterna inom kalla-kriget-forskningen mer kommit att 
handla om rubriker och etiketter än själva innehållet. Cumings kritiserade vidare Gaddis och 
andra postrevisionister för att vara teorilösa och betrakta all kalla-kriget-forskning som utgår 
från ett tydligt teoretiskt perspektiv som reduktionism. 
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4. Internationella relationer (IR) 
 
Enligt en ny svensk översikt över ämnet strävar man inom forskningsområdet internationella 
relationer efter ”att förklara och förstå det som sker på internationell nivå” genom att studera 
”sådant som uppkomsten av konflikt och samarbete, fördelningen av makt och resurser, 
betydelsen av normer och institutioner och skapandet av nationella identiteter”.63 Redan under 
antiken diskuterades sådana problem av den grekiske historieskrivaren Thukydides och under 
renässansen och senare av tänkare som Machiavelli, Hobbes, Kant, Adam Smith och Karl 
Marx. Dessa och några till kan alltså betraktats som IR:s anfäder. När det gäller 
militärstrategiska problem, som också spelat en stor roll inom IR, har teoretiker som Carl von 
Clausevitz och Sun Tzu varit inflytelserika. 

Den moderna IR-forskningen föddes dock inte förrän efter första världskriget, då den på 
allvar utvecklades till ett akademiserat ämne. I Storbritannien uppnådde IR status av egen 
disciplin, medan den i de flesta andra europeiska länder och USA kom att betraktas som en 
forskningsgren inom statsvetenskapen.64 Den engelskspråkiga benämningen på IR – 
International Relations Theory – skvallrar om dess teoretiska inriktning, vilket i 
sammanhanget innebär att spåra regelbundenheter och ställa upp modeller. IR-forskare är 
alltså sällan nöjda med att enbart skildra internationella förhållanden utan strävar efter att 
formulera generella förklaringar över hur det internationella systemet fungerar. 

 

De fyra debatterna 

 
IR:s utveckling brukar beskrivas som en serie på varandra följande debatter.65 Den första, som 
ägde rum från 1920- till och med 50-talet, stod mellan den realistiska och den idealistiska 
riktningen. Realistskolan hade uppstått som en reaktion mot vad man uppfattade som en 
alltför idealistisk och naiv syn på internationella relationer, där internationella organisationer 
och överenskommelser om normer ansågs kunna förhindra nya konflikter likt det första 
världskriget. Realisterna menade istället att relationerna mellan stater präglas av ständig 
maktkamp där varje nation uteslutande ser till sina intressen. Andra världskriget kom att 
stärka denna ståndpunkt inom IR, varför det realistiska perspektivet kom att dominera 
disciplinen.  

Den andra stora debatten sträckte sig från slutet av 1950-talet till slutet av 1960-talet och 
stod mellan traditionalister och behaviorister. Diskussionen handlade främst om 
metodologiska problem, där det traditionella, historiskt orienterade framställningssättet inom 
IR utmanades av behavioristernas mer kvantitativa och naturvetenskapligt inspirerade 
orientering. Den andra debatten kan beskrivas såsom att ha slutad oavgjord; realismen förblev 
den dominerande riktningen inom disciplinen samtidigt som debatten ledde till en större 
metodologisk medvetenhet.  

Perioden efter 1970 utvecklades till en omfattande diskussion mellan de tre perspektiven 
realism, liberalism och marxism. Realisternas verklighetsbeskrivning ansågs av många IR-
forskare utmanad av den samtida världspolitiska utvecklingen. Förekomsten av 
transnationella aktörer, såsom multinationella storföretag, visade att det inte bara var stater 
som spelade en viktig roll för de internationella relationerna. Andra faktorer än rent 
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maktpolitiska hade också visat sig spela en allt viktigare roll, t.ex. ekonomiska. Dessa faktorer 
underströks i synnerhet av liberalt orienterade forskare, som dessutom menade att det 
tilltagande ömsesidiga beroendet ledde till en ökande betydelse av internationella avtal och 
organisationer. Marxistiska teoretiker underströk istället främst den ojämlika fördelningen av 
resurser och beroendeförhållandena länder emellan. Ett viktigt inslag i debatten handlade om 
Kuhns relevans inom IR.66 

Den tredje debatten innebar att realismen i viss utsträckning omformulerades i enlighet 
med denna utveckling i de internationella relationerna. Samtidigt behöll den sin dominerande 
ställning inom disciplinen. 

Den fjärde debatten inom IR har präglat forskningsdiskussionen sedan 1980-talet och kan 
beskrivas som en motsättning mellan positivistiska och postpositivistiska perspektiv.67 
Liksom i många andra humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner har teoretiska 
riktningar som feminism och postmodernism utmanat den traditionella positivistiska 
kunskapssynen där verkligheten uppfattas som objektivt observerbar. Både realism och 
liberalism har blivit måltavla för sådan kritik. Ironiskt nog har alltså tidigare rivaliserande 
perspektiv plötsligt hamnat i samma kategori. Under inflytande av denna debatt har även 
teoretiska mellanpositioner – såsom konstruktivismen – fått ett ökat inflytande.  
 

Realismen 

 
IR-forskningen har således länge dominerats av realismen, som egentligen utgör av en hel 
grupp teorier men vars klassiska variant formulerades av Hans J. Morgenthau 1948.68 
Gemensamt för alla realistiska teorier är att de sätter makt i centrum för sina analyser och att 
de fokuserar på stater som aktörer.69 Traditionellt sett lägger man alltså liten tonvikt vid 
betydelsen av t.ex. ideologi.70 

Sedan den framlades av Kenneth Waltz 1979 har den variant som kallas för ”neorealism” 
eller ”strukturell realism” varit den dominerande. Neorealismen försöker ställa upp lagar på 
basis av återkommande mönster i relationerna mellan stater och betonar strukturell 
kontinuitet.71 Fokus ligger alltså inte på de inhemska faktorer som formar ett enskilt lands 
agerande internationellt. Neorealismen är, understryker Waltz (1988), inte någon teori för 
utrikespolitik, utan en teori för utrikespolitikens förutsättningar. De enskilda staterna i sin 
helhet betraktas som konstituerande enheter, d.v.s. som enhetliga aktörer.  

Neorealismens grundläggande antagande är att det internationella systemet präglas av 
anarki, d.v.s. att det inte finns något monopol på legitim makt. Stater måste därför konkurrera 
med varandra och anpassa sig efter varandra för att överleva och blomstra. Ett andra 
antagande är att alla stater eftersträvar säkerhet. Här kommer dock det s.k. säkerhetsdilemmat 
in i bilden, vilket påverkar staters och alliansers förhållande till varandra. Detta innebär kort 
och gott att åtgärder som stärker en viss stats säkerhet har en tendens att försvaga andra staters 
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säkerhet.72 I en konkret situation kan säkerhetsdilemmat t.ex. innebära att en stats stärkande 
av sitt militära försvar ofrånkomligen leder till motåtgärder i andra stater. Realisternas sätt att 
betrakta mellanstatliga relationer har liknats vid biljardbollar som stöter mot varandra i ett 
ständigt spel av reaktioner och motreaktioner. 
 Inom IR studerar man också allianssystem, och mera generellt s.k. internationella system. 
Realismen beskriver dessa system såsom antingen multipolära, som t.ex. var fallet under 
första halvan av 1900-talet, eller bipolära, vilket var fallet under kalla kriget. Antalet ”poler” 
likställs med antalet stormakter som interagerar med varandra i systemet. Det har dock alltid 
rått delade meningar bland realisterna om huruvida det är multipolära eller bipolära system 
som är mest krigsbenägna och instabila. Enligt neorealismen tenderar bipolära internationella 
system vara de stabilare, vilket anses vara en av förklaringarna till att kalla kriget aldrig 
utvecklade sig till ett hett krig mellan de båda supermakterna. Under kalla kriget fungerade 
enligt Waltz (1988) även kärnvapnen som en stabiliserande faktor, då kostnaderna för en 
kärnvapenmakt att utkämpa ett krig med en annan kärnvapenmakt även vid en seger kunde 
förmodas vara alltför stora.73 
 Enligt realismen kan uppkomsten till kalla kriget förklaras på följande vis.74 Andra 
världskrigets utgång hade rubbat den europeiska maktbalansen. Tyskland låg i ruiner, 
Storbritannien och Frankrike stod påtagligt försvagade och hade inte längre några möjligheter 
att balansera det sovjetiska inflytandet. Ett multipolärt internationellt system hade därmed 
avlösts av ett biopolärt system med två dominerande supermakter istället för som tidigare 
flera stormakter. Sovjetunionen riskerade därmed bli den dominerande makten på hela den 
eurasiska kontinenten, vilket i förlängningen kunde innebära ett hot mot USA:s intressen och 
säkerhet. Containment-politiken blev i denna maktpolitiska situation det naturliga 
amerikanska svaret. Ideologiska och politiska skillnader mellan de båda blocken spelade i 
sammanhanget en underordnad roll och frågan huruvida antingen Sovjetunionen eller USA 
bedrev en aggressiv, expansionistisk politik tar realisterna explicit inte ställning till. 
   

Efter kalla krigets slut 

 
Berlinmurens fall och Sovjetunionens upplösning ledde till en intensiv debatt inom IR 
angående giltigheten av fältets teoribildningar, realismens i synnerhet. Många forskare 
menade att utvecklingen stod i skarp kontrast med de lagar som realisterna hade formulerat 
om mellanstatliga relationer.75 En av realismens kritiker, Richard Ned Lebow, menade att 
flera bevis som kunde utvinnas ur utvecklingen sedan 1945 motsade flera av realisternas 
utsagor och argumenterade för alternativa synsätt inom IR. Lebow (1994) kritiserade bland 
annat begreppen multi- och bipolaritet för att vara grumliga och av realisterna otydligt 
definierade.76 Dessutom menade han att Sovjets tillbakadragande i Östeuropa och uppgivande 
av sin status som hegemonisk supermakt står i skarp kontrast med realismens förutsägelser för 
hur stormakter agerar i nedgångsfaser. För att kunna förklara denna utveckling måste man 
enligt Lebow söka sig utanför realistparadigmet.77 Därtill pekar det omfattande samarbetet 
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mellan dagens utvecklande demokratier, ledarskapets uppenbart centrala roll samt den 
fredliga uppgörelsen mellan USA och Sovjetunionen på att stater inte är strukturernas fångar, 
utan att säkerhetsdilemmat kan överbryggas.78 

Denna kritik av realismen har inte fått stå oemotsagd av realisterna själva. Dessa har 
avfärdat att en generell teori som realismen kan motbevisas utifrån ett enskilt fall. IR-teorier 
beskriver generella mönster och kan inte tillämpas på ett så specifikt händelseförlopp som 
kalla krigets slut. Stephen M. Walt (1997) har uttryckt det som så att ”criticizing realism for 
failing to anticipate the collapse of the Soviet Union is a bit like chiding it for failing to 
explain the Great Depression, the behavior of sub-atomic particles, or the causes of cancer”.79 
Sovjetunionens kollaps hade sina orsaker till stor del i inhemska faktorer, varför det ligger 
utanför realismen som teori. 

Debatten inom IR sedan början av 1990-talet har således varit intensiv. Anmärkningsvärt 
nog har realisterna och deras kritiker uppenbart haft olika uppfattningar om realismens 
anspråk och räckvidd. Detsamma tycks ha gällt för IR-forskningen som helhet visavi 
utomstående kritiker, som gärna påtalat de flesta IR-teoriers ”misslyckande” med att korrekt 
förutsäga kalla krigets plötsliga slut.80 
 

IR och diplomatihistorian 

 
IR-forskningens relationen till den historievetenskapliga kalla-kriget-forskningen har sällan 
varit problemfri. I USA var kopplingarna mellan IR och diplomatihistoria länge nästan helt 
obefintliga.81 Forskare inom IR har dessutom uttryckt sig kritiskt om debatten bland 
historikerna, och t.ex. fört fram synpunkten att den har varit alltför fokuserad på skuldfrågan. 
Den viktigaste frågan, menade Waltz (1988) med hänvisning till debatten mellan 
traditionalister och revisionister, är inte vem, utan vad som utlöste kalla kriget.82  

Även om realisternas sätt att betrakta kalla kriget som en realpolitisk maktkonfrontation 
snarare än som en ideologisk konflikt även satt sina spår inom historieforskningen har 
historikerna å sin sida i allmänhet aldrig varit särskilt benägna för inlån av IR-teori. Gaddis 
tillhör ett av undantagen och har försökt åstadkomma en ökad dialog mellan historia och IR, 
fastän med begränsad framgång.83 William Wohlforth har eftersträvat något liknande från IR-
vetenskapligt håll, bl.a. genom att argumentera för att IR-forskningen i större utsträckning bör 
ta till sig historieforskningens resultat.84 Men denna ambition att närma de båda disciplinerna 
varandra har knappast mötts med allmänt bifall från historikerkåren. Stephanson (1998) 
menar att ”[n]early all [diplomatic historians] felt discomfort about [Gaddis’] connection to 
the IR world, radically separate as it is from diplomatic history in the US academy”.85 IR-
forskarna har anklagats för att helt bortse från historieforskningens resultat. Deras i grunden 
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ahistoriska perspektiv har i sin tur angetts som ett av skälen till att IR-forskningen negligerats 
av andra samhällsvetenskaper.86 
 Trots att en så stor del av forskningen inom båda dessa discipliner ägnats kalla kriget har 
det alltså varit svårt att få till stånd en korsbefruktande, tvärvetenskaplig dialog. Detta tycks 
både ha sina orsaker i skillnader i teoretiska och metodologiska ansatser, liksom i den 
institutionella åtskillnaden mellan disciplinerna. Dominic Lieven (1994) har vidare spekulerat 
kring skillnader när det gäller politiska åsikter mellan amerikanska historiker och 
kremlologer, och menar att vänstersympatier har spelat en viktigare roll bland de förra.87 
Kanske kan det även finnas motsvarande motsättning mellan historikerna och IR-forskarna, 
vilket ytterligare förstärkt åtskillnaden mellan grupperna. Åtminstone är det bland historiker 
en förekommande uppfattning att IR-forskarna som grupp stått i ett närmare förhållande till 
makthavarna än de själva.88 
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5. Den diplomatihistoriska kalla-kriget-forskningen ur ett 
kuhnskt perspektiv 

 

En tidvis intensiv forskningsdebatt, starka motsättningar mellan olika skolor och en 
problematisk relation till andra historiediscipliner är kännetecken för den diplomatihistoriska 
kalla-kriget-forskningen. Dessutom har utvecklingen av kalla krigets historiografi varit nära 
kopplat till faktorer utanför forskningen, såsom det politiska och ideologiska klimatet. 
 Kan utvecklingen hos diplomatihistorian då förstås som en serie på varandra följande 
paradigm? Vilka är i sådana fall dessa paradigm? Och kan man tala om kriser och 
paradigmskiften inom disciplinen? 

De olika skolorna traditionalism, revisionism och postrevisionism är förstås uppenbara 
kandidater till paradigm inom diplomatihistorian, varför det kan vara lämpligt att utgå från 
dessa i den fortsatta diskussionen om diplomatihistorian.  

 

Traditionalism som paradigm 

 
Det traditionalistiska, eller ortodoxa, paradigmet beskrivs ofta som harmonierande med 
tidsandan i USA i slutet av 1940- och under 1950-talet. En förhållandevis progressiv period 
under 1930-talet, exemplifierad av New Deal-politiken och Franklin D. Roosevelts 
presidentskap, följdes efter kriget av dominans av konservativa värderingar och en stark 
antikommunism, bäst exemplifierad av senator Joseph McCarthys häxjakt på kommunister 
inom olika delar av den amerikanska samhällskroppen. Utrikespolitiskt dominerades perioden 
av den tilltagande antagonismen mellan USA och Sovjetunionen. Containment-politiken, som 
utvecklats ur diplomaten George F. Kennans tankegångar och som fick sin utrikespolitiska 
formulering i Trumandoktrinen, innebar att det kommunistiska hotet på alla sätt skulle 
begränsas och motverkas, t.ex. genom att ge aktivt stöd till regimer som ansågs hotade av 
kommunistiskt maktövertagande och överhuvudtaget till grupperingar som ansågs bidra till 
kampen mot världskommunismen. 

I denna situation dominerades också forskningen av en tolkning som nära anslöt till den 
officiella utrikespolitiska ståndpunkten. Hotet från kommunismen i allmänhet och Sovjet i 
synnerhet sågs som reellt och överhängande. Bland de historiker som lade fram den ortodoxa 
tolkningen hade flera av de ledande, såsom Herbert Feis och Louis Halle, arbetat som 
tjänstemän i statliga departement.89 Schlesinger, som står för en mer liberal variant av 
traditionalismen, var rådgivare till president John F. Kennedy.90 Detta, har det framhållits, 
innebar också att traditionalistiska framställningar inte sällan hade en ögonvittneskaraktär. 
Dessa traditionalistiska historiker kunde stödja sig på personliga hågkomster, muntliga 
överläggningar med makthavare och ibland på dokument som inte var offentligt tillgängliga. 
Detta, framhåller Crapol (1987), innebar också ett objektivitetsproblem. Ofta saknade de 
traditionalistiska historikerna tillräcklig kritisk distans till sitt ämne, vilket har fått vissa 
kritiker att kalla dem för ”hovhistoriker”.91 Traditionalisternas arbeten har uppfattats som 
inlagor i kalla kriget på det intellektuella planet.92 Dessutom, framhåller Westad (2000a), var 
generationen traditionalisthistoriker verksamma under 1940- och 50-talen påverkade av den 
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misslyckade eftergiftspolitiken gentemot Nazityskland under 1930-talet och tenderade därmed 
i Stalin se en ny Hitler.93  

Den amerikanska politiken under det begynnande kalla kriget tolkade traditionalisterna 
som i grund och botten defensiv, som ett legitimt och rättfärdigt svar på sovjetisk aggression. 
Statsvetaren Lynn Eden har framhållit att detta innebar att de traditionalistiska historikerna 
kom att fokusera på yttre faktorer i sina förklarningar, vilket påtagligt skiljer dem från 
revisionisterna.94 

Fram till 1960-talet var denna tolkning av kalla kriget den allmänt accepterade. Avvikande 
åsikter kunde lätt avfärdas eller ignoreras både i forskningssammanhang och i 
samhällsdebatten över lag.95 Under denna period tillhörde dessutom diplomatihistorian 
historieforskningens mest tongivande grenar och bedrevs utifrån vad som har karaktäriserats 
som lätt modifierade klassiska rankeanska perspektiv och metoder.96 Innan revisionisterna 
klev in på scenen och samtidigt diplomatihistorians perspektiv alltmer kom att utmanas av 
nya, metodologiskt nyskapande historieforskningsgrenar ansågs dessa metoder beprövade och 
väl etablerade. Något rivaliserande paradigm fanns egentligen inte. Här är det alltså möjligt att 
dra paralleller till Kuhns beskrivning av ordnad, ackumulerande forskning utifrån ett rådande 
paradigm. Situationen närmar sig alltså något som kan kallas för normalvetenskaplig.  
 

Revisionism som paradigm 

 
Om traditionalismen utgjorde ett ”etablissemangsparadigm” så innebar revisionismen en 
medveten utmaning mot detta etablissemang. I forskningshänseende är genombrottet för 
revisionismens ansatser och perspektiv nära förknippat med William Appleman Williams och 
dennes studie The Tragedy of American Diplomacy från 1959. Den ”tragedi” som Williams 
talade om bestod enligt honom i den amerikanska utrikespolitikens oförmåga att leva upp till 
sina ideal. Williams utgick från ett marxistiskt perspektiv och underströk ekonomiska faktorer 
och använde klass som ett analytiskt begrepp.97  

Utan tvekan tjänar Williams forskning som ett föredöme ännu för dagens revisionistiskt 
influerade diplomatihistoriker. Detta verk skulle därför kunna betraktas som ett idealexempel, 
d.v.s. ett arbete som etablerar mönster och ramar för fortsatt forskning, vilket enligt Kuhn är 
en aspekt av paradigmbegreppet. Revisionisternas gemensamma syfte blev att analysera de 
ekonomiska och materiella grundvalarna för Förenta staternas utrikespolitik.98 De 
revisionistiska historikerna är ur ett bredare samhälls- och ideologiperspektiv förknippade 
med ”1960-talsandan”, som också gav upphov till en uppflammande Vietnamrörelse och 
medborgarrättsrörelse. Revisionismen var således starkt fokuserad på USA medan studier av 
Sovjetunionen och östblocket aldrig utgjorde ett centralt inslag i den revisionistiska 
forskningen. Revisionisterna var historisk-materialistiska i sin grundsyn och anammade ett 
kritiskt samhällsperspektiv. 

Som vi sett anklagades flera revisionister av sina motståndare för att vara kommunister 
eller pro-kommunister. Debatten vilade med andra ord tungt på ideologiska grundvalar. 
Buzzanco (1999) menar vidare att en ideologiskt driven kritik inom diplomatihistoria ofta har 
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förklätts till kritik av metodologi.99 Att debatten lade sig på en politisk nivå har alltså 
inneburit att metodologiska eller teoretiska forskningsfrågor har hamnat i skymundan, eller 
blivit intimt sammankopplade med ideologi. Traditionalisterna och revisionisterna var i stor 
utsträckning också oeniga om vilka drivkrafter som är avgörande för ett lands utrikespolitik, 
vilka kontexter som borde läggas på kalla kriget och vilket förhållningssätt en historiker borde 
ha till sin forskning. Eden (1993) har visat att revisionisternas ståndpunkter inte kan uppfattas 
som ett försök att korrigera eller komplettera den traditionalistiska förklaringen. Deras 
epistemologiska ställningstagande skiljer sig på avgörande punkter från traditionalisternas.100 

Traditionalisterna och revisionisterna delade dock också flera drag. De var i stor 
utsträckning fokuserade på kalla krigets bakgrund och inledande år och båda skolorna menade 
att den ena av parterna mer än den andra kunde anses som skyldig till konfliktens uppkomst. 
På så vis kom skuldfrågan att hamna i centrum för båda skolornas historieskrivning. 
Dessutom har ett genomgående tema i debatten mellan traditionalister och revisionister 
åtminstone under de senaste decennierna varit en sorts belägringsmentalitet, där båda 
grupperna betraktat sig som en minoritet i opposition mot majoriteten. Exempelvis 
traditionalisten John Earl Haynes menar att revisionister ännu idag dominerar den akademiska 
forskningen och ser sig själv som en utmanare av detta etablissemang.101 Revisionisterna har 
av sina motståndare anklagats för att ha utvecklats till en ny ortodoxi inom 
historieforskningen, ett påstående som nog måste tas med en nypa salt.102 Revisionister som 
Robert Buzzanco och Lloyd Gardner däremot betraktar sig själva som undanträngda från 
forskningsdebatten och samhällsdebatten över lag. De idag mest allmänt erkända historikerna 
inom diplomatihistorian, hävdar Buzzanco (1999), tillhör samtliga den konservativa falangen 
eller mittenfalangen medan vänstern lyser med sig frånvaro.103 

IR-forskare som Waltz och även andra historiker har haft uppfattningen att denna debatt 
mellan traditionalist- och revisionistforskare har varit bristfällig ur vetenskaplig synvinkel. 
Flera diplomatihistoriker har däri sett den främsta orsaken till diplomatihistorians långa kris. 
En kuhnsk tolkning av detta skulle kunna vara att rivaliteten mellan de två paradigmen 
traditionalism och revisionism ledde till ett kristillstånd inom disciplinen. Eftersom debatten i 
grund och botten vilade på politiska och ideologiska grundvalar fanns det inga strikt 
vetenskapliga kriterier för att lösa denna konflikt. De olika paradigmen talade i stor 
utsträckning förbi varandra och kristillståndet kunde i slutändan bara lösas genom faktorer 
utanför forskningssamfunden. Revisionismens nedgång under 1980-talet har kopplats till en 
högervridning av samhällsklimatet under Reagan-åren och framåt. Man kan därtill lägga att 
vänsterorienterade diplomatihistoriker sökt sig nya vägar som delvis avvikit från den klassiska 
revisionismen, t.ex. genom att fokusera på genus, postmoderna analyser och ideologi snarare 
än på ekonomiska och materiella faktorer.104  
 

Postrevisionism som paradigm 

 
Diplomatihistorians tredje paradigm framstår ur ett kuhnskt perspektiv som något mer 
motsägelsefullt än sina två föregångare. Å ena sidan har Gaddis, tidigare en av 
postrevisionismens förgrundsgestalter, framhållit att avsikten var att låna det bästa från både 
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traditionalismen och revisionismen. Å andra sidan har postrevisionismen för många framstått 
som en reviderad och förfinad traditionalism. Man tog förvisso revisionisternas teman och 
påståenden under beaktande, men avvisade deras centrala teser. Postrevisionisterna tog också 
intryck av det realistiska synsättet inom IR och beskrev kalla kriget som ett naturligt resultat 
av två supermakters maktkonfrontation. De politiska och ideologiska motsättningarna kom 
därmed att i stor utsträckning behandlas som effekter på ytan. Karaktäristiskt för 
postrevisionisterna var också att de ogärna lutade sig mot förklaringar beroende av enskilda 
faktorer, såsom traditionalisterna, som hade fokuserat på ideologi, och revisionisterna, som 
hade fokuserat på ekonomi. 

Postrevisionismen framstår därför, som dess kritiker gärna framhållit, som eklektisk till sin 
natur. I en dialektisk tolkning av kalla krigets historiografi blir den till syntesen mellan tesen 
traditionalism och antitesen revisionism. Enligt Göran Rystad (1979) var postrevisionismen 
ett resultat av dels traditionalisters och revisionisters nyansering av sina tidigare tolkningar, 
dels framträdandet av en yngre generation historiker.105 Bland de senare kan 
postrevisionismens främste portalfigur under 1970-talet, John Lewis Gaddis, räknas. 
Lundestad skriver att Gaddis med sin avhandling The United States and the Origins of the 

Cold War från 1972 ”more or less single-handedly established post-revisionism as a school of 
interpretation” och att dennes övergivande av postrevisionismen under 1990-talet till förmån 
för en neotraditionalistisk tolkning ledde till att postrevisionismen gick upp i rök ”nästan över 
en natt”.106 Lundestad tillmäter således Gaddis’ auktoritet stor betydelse för både 
postrevisionismens uppgång och fall. När denna samlande gestalt övergav den skola han 
skapat fanns det inte längre någonting för andra forskare att stödja. Gaddis kan alltså i någon 
mening betraktas som postrevisionismens idealexempel på samma vis som Williams var det 
för revisionismen. 
 Som var fallet revisionismen hade också den världspolitiska situationen mycket med 
postrevisionismens utveckling att göra. Denna mindre ideologiskt färgade tolkning av kalla 
kriget uppstod således samtidigt med avspänningen mellan USA och Sovjetunionen och den 
amerikanska normaliseringen av relationerna till folkrepubliken Kina under 1970-talet. 
Östblocket framstod i ljuset av denna utveckling som mindre monolitiskt och i mindre grad 
ideologiskt sammanhållet, vilket satte sin prägel på forskarnas tolkningar. Så också när det 
gäller kalla krigets slut. Nästan över en natt förpassades detta 1991 till historien. De gamla 
skiljelinjerna tycktes inte längre relevanta. Historiska processer hade visat sig mindre 
förutsägbara och regelbundna än vad man kunnat föreställa sig. Ett realistiskt perspektiv på 
kalla kriget måste förkastas eller åtminstone modifieras, en insikt som i än högre grad kom att 
drabba den statsvetenskapliga kalla-kriget-forskningen. Mark H. Lytle (1996) menar att kalla 
krigets slut orsakande en ny kris inom diplomatihistorian. Med över hälften av 
diplomatihistorikerna sysselsatta med efterkrigstiden riskerade upplösningen av den bipolära 
världen att beröva kalla-kriget-forskningen både fokus och relevans.107 Samtidigt ledde den 
nya situationen till att historikerna fick tillgång till nya källor att granska, varigenom nya 
perspektiv öppnade sig. Kommunismens fall i Europa väckte återigen en ideologisk syn på 
kalla kriget till liv. När nu endast ett alternativ, kapitalismen, återstod var det uppenbart för 
alla att konflikten faktiskt handlat om ideologiska motsättningar. Termer som realpolitiska 
maktkonflikter och strategiska intressen, som realisterna inom IR hade talat om och 
postrevisionisterna delvis anslutit sig till, framstod som ett otidsenligt perspektiv. 
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New Cold War History som paradigm 

 
Olika forskare har länge understrukit behovet av en internationalisering av den 
diplomatihistoriska kalla-kriget-forskningen. Under 1990-talet tog denna diskussion mer 
konkret form och debatten kom nu att handla om hur en ny kalla-kriget-forskning borde se ut 
som en följd av fältets nya förutsättningar. Samtidigt väcktes bland forskarna allt konkretare 
förhoppningar om att diplomatihistorians ”långa kris” nu började lida mot sitt slut. Hunt 
(1995) observerade ett nyvunnet självförtroende inom disciplinen, en tillväxt av antalet 
forskare verksamma inom fältet och en mera livaktig forskningsdebatt i tidskriften Diplomatic 

History.108 
Vilka egenskaper har då New Cold War History som gör att man skulle kunna tala om 

denna som ett nytt paradigm inom kalla-kriget-forskningen? 
 En central fråga i sammanhanget är huruvida övergången från Old Cold War History till 
New Cold War History innebär ett mer fundamentalt paradigmskifte än dem mellan 
traditionalism, revisionism och postrevisionism, som ju inneburit en successiv supplering 
snarare än riktiga skiften av paradigm. Gaddis betonar när det gäller New Cold War History 
faktorer som ett förändrat fokus inom forskningen, tillgången på tidigare icke tillgängligt 
källmaterial samt möjligheten att överblicka hela kalla kriget från dess början till dess slut. 
Medan kalla kriget ännu pågick, konstaterar han, var det svårt att veta vad som egentligen 
skedde. Gaddis har i flera sammanhang lånat ett citat av Groucho Marx för att illustrera sin 
poäng: ”Outside of a dog, a book is a man’s best friend. Inside a dog, it’s too dark to read”.109 
New Cold War History anses därmed representera en högre nivå på forskningen. 
 Enligt Gaddis’ beskrivning utgör traditionalism, revisionism och postrevisionism snarare 
olika grenar av ett och samma paradigm, vilande på samma förutsättningar och med liknande 
perspektiv (uteslutande arbetande med källmaterial från och fokus på Västsidan och på frågan 
om vilken part som ”startade” kalla kriget). Westad (2000a) menar att beteckningar som 
traditionalism, revisionism och postrevisionism blir alltmer överspelade och förutspår 
framväxten av nya skiljelinjer i forskningsdebatten där inte längre frågan om vem som 
startade kalla kriget är den centrala. Han menar också att New Cold War History innebär ett 
närmande historiker och statsvetare emellan samt en tilltagande internationalisering av 
forskningsfältet, både när det gäller forskarkåren och perspektiven. Han anknyter också till 
Gaddis’ resonemang om möjligheten att överblicka hela kalla kriget, och menar att detta 
innebär en ny narrativ form när historikerna berättar om konflikten.110 

Men istället för att tala om New Cold War History som ett paradigm har Westad (1995, 
2000) diskuterat hur denna kommer att bestå av flera olika paradigm. Hans definition av 
paradigmbegreppet lyder ”patterns of interpretation”, vilka kan existera sida vid sida. Westad 
(1995) menar att en trend i dagens forskning är att gå bortom det realistiskt färgade 
paradigmet. Sådant som utforskandet av individers synsätt, storskaliga ekonomiska 
omvandlingar och effekterna av teknisk utveckling låter sig således inte så lätt integreras med 
en realistiskt färgad tolkning. Westad (2000) föreslår tre möjliga paradigm inom den nya 
historieskrivningen om kalla kriget.111 Dessa utgörs av ”ideologi”, ”teknologi” och ”tredje 
världen”. 
 Den ideologiska aspekten har ofta förbisetts inom kalla-kriget-forskningen, enligt Westad 
(1997, 2000b), eller givits en alltför snäv betydelse. Under inflytande av det realistiska 
perspektivet kom ideologins betydelse att tonas ner i forskningen under kalla krigets senare 
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del och konflikten kom alltmer att betraktas som en realpolitisk maktkonfrontation.112 
Dessutom har ideologiperspektivet i regel bara reducerats till begrepp som ”marxism-
leninism”, vilket dels inneburit att man enbart fokuserat på den ena sidan i konflikten, dels 
bortsett från andra komponenter i sovjetisk ideologi än marxism-leninism.113 Ideologi har 
blivit något man tillskrivit ”de andra”, medan den egna sidan uppfattats som icke-ideologisk 
och förnuftsdriven. Ideologin bör dock lyftas fram i ett mycket vidare perspektiv än så, anser 
Westad. Sovjetisk ideologi var mer komplex och bestod av fler komponenter än enbart 
marxism-leninism. Även amerikanska beslutsfattares ideologi bör analyseras, liksom deras 
förmåga att formulera en konsekvent idé om USA:s roll och syfte i världen och att stöpa sina 
allierade i sin egen avbild. Det var amerikanska idéer som formulerade föreställningen om 
kalla kriget, och ideologi var ett minst lika viktigt inslag i formuleringen av den amerikanska 
utrikespolitiken som i den sovjetiska.114 
 Både de sovjetiska och amerikanska ideologiska komplexen var på sitt sätt revolutionära, 
”högmodernistiska” projekt menar Westad (2000b), då båda strävade efter att omforma 
världen i sin egen avbild. Dessutom hämtade de mycket av sin legitimitet ur förmågan att 
kontrollera naturen, både den mänskliga och den fysiska världen. Teknologi kom därför att 
utgöra ett koncentrat av båda ideologierna. I konfliktens inledningsskede stod 
kärnvapenteknologin i centrum och Sovjetunionens strävan efter att komma ikapp USA i 
kärnvapenkapacitet utgjorde en central aspekt i Moskvas världsbild. Även kärnkraft för 
energiproduktion blev till en tävling mellan de båda supermakterna. Kalla kriget har dessutom 
varit av enormt stor betydelse för finansieringen av nästan all typ av forskning, inte minst 
inom elektronik och kommunikationsteknik. Det var denna typ av teknik som i störst 
utsträckning orsakade de globala samhällsförändringarna och var en bidragande faktor till hur 
kalla kriget slutade.115 Persondatorn och Internet hör dessutom till de viktigaste produkterna 
av kalla krigets teknikutveckling. 
 Teknikaspekten på kalla kriget är enligt Westad (2000b) i liten utsträckning utforskad. 
Syftena bakom utvecklingen av ny teknik, liksom de miljöer i vilket detta skedde behöver 
studeras ytterligare, liksom hur militär-tekniska motiv drivit på den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen i vissa riktningar. Just samspelet mellan politik och teknik menar 
Westad kan vara en mycket givande ansats inom den kommande kalla-kriget-forskningen. 

Westads tredje paradigm utgörs av ”tredje världen”, ett begrepp som i sig har blivit intimt 
sammankopplat med kalla krigets världsbild. Avkoloniseringen bidrog till den politiska 
instabiliteten i många länder och skapande en ny grovgrund för supermaktsrivaliteten. Lokala 
eliter i tredje världens länder anammade i stor utsträckning kalla krigets ideologiska rivalitet, 
men för den stora massan förblev dessa ideologier likgiltiga. Detta orsakade enorma 
splittringar i många länder, vilket enligt Westad var till stor skada för dessa länders politiska 
utveckling. När kalla kriget alltmer stabiliserades i Europa var tendensen den motsatta i tredje 
världen. Hade inte denna utveckling ägt rum är det mycket möjligt att kalla kriget hade ebbat 
ut redan under 1960-talet, menar Westad. När supermakterna lierade sig med olika regimer 
eller deras motståndare, fungerade USA lika ofta som Sovjet som en kraft för revolutionär 
förändring. 

Westads tre föreslagna paradigm innebär införandet av aspekter som i stor utsträckning 
tidigare legat utanför den ganska snäva diplomatihistoriska kalla-kriget-forskningen och 
innebär således en vidgning av fältet. Hans program för en ny kalla-kriget-forskning kan 
uppfattas som ett svar på den sedan länge förekommande kritiken mot diplomatihistorians 
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perspektiv och metoder. Westad vill inte begränsa kalla-kriget-forskningen till 
supermakternas spel kring olika ekonomiska eller strategiska intressen, vilket han menar är 
reduktionistiskt. Kalla kriget samverkade med många olika faktorer i den generella 
samhällsutvecklingen. Efterhandsperspektivet har därför enligt Westad vidgat perspektiven på 
konflikten, liksom frigjort nya. Den kalla-kriget-forskning som han ser framför sig är således 
mycket mer diversifierad än vad man kunde föreställa medan konflikten ännu pågick. Kalla 
kriget blir en lins varmed man betraktar annan historisk utveckling.  

New Cold War History innebär enligt Westad således två utvecklingar av fundamental 
betydelse för forskningsfältet, dels en paradigmmässig omstrukturering, dels att det 
historievetenskapliga studiet av kalla kriget inte längre helt kan inrymmas inom 
diplomatihistorian. 

Det paradigmbegrepp Westad använder sig av är uppenbart inte av det inkommensurabla 
slaget. Tvärtom understryker han att de olika paradigmen inom New Cold War History 
kommer att kunna verka sida vid. Vidare indikerar hans framställning att de olika paradigmen 
kan fungera samverkande. Det fanns under kalla kriget med Westads synsätt således starka 
kopplingar mellan t.ex. ideologi och teknik och mellan ideologi och utvecklingen i tredje 
världen, och dessa kopplingar bör också forskningen tydliggöra. 
 Det finns dock dem som rest invändningar mot att New Cold War History skulle innebära 
något så fundamentalt nytt som bl.a. Gaddis och Westad hävdar. Geir Lundestad framhåller 
istället att kriterierna för de olika traditionella skolorna fortfarande är gångbara. En kritik som 
riktats mot New Cold War History är att den bara skulle vara en ny traditionalism i förklädnad 
och innebära inslag av ”triumfalistiska” stämningar (betoning av Sovjets och Stalins ansvar 
för kalla krigets utbrott, kapitalismens överlägsenhet över kommunismen etc.). Trots Westads 
strävan att gå bortom de klassiska stötestenarna har hans egen forskning klassificerats som 
revisionistisk i sin anda.116 En tänkbar utveckling är således uppkomsten av en ny cykel av 
lätt modifierade varianter av de gamla skolorna, d.v.s. neotraditionalism, neorevisionism och 
neopostrevisionism.  
 Kanske är det ännu för tidigt att avgöra vad New Cold War History faktiskt innebär för 
diplomatihistorian och om det är relevant att tala om den som ett nytt paradigm inom kalla-
kriget-forskningen, eller att den skulle innebära uppkomsten av flera olika nya paradigm 
istället för traditionalism, revisionism och postrevisionism. Även bland de forskare som varit 
mest villiga att använda begreppet, t.ex. Gaddis och Westad, skiljer sig synen på dess innehåll 
åt på viktiga punkter. Medan ett centralt inslag i Gaddis’ version är återvändandet till gamla 
tolkningar och vad han kallar en ”normal” historieskrivning, innebär Westads New Cold War 

History en vidgning till nya perspektiv och horisonter. Särskilt när det gäller Gaddis’ tolkning 
finns det, som Lundestad framhåller, en viss risk för kronologisk imperialism. Gaddis själv 
har också framhållit att efterhandsperspektivet på kalla kriget nu är det enda möjliga.117 
Kunskapen om utgången av ett händelseförlopp kan dock också innebära att historikerna 
inläser denna utgång redan i inledningsskedet. Kalla krigets slut riskerar alltså i alltför hög 
grad färga tolkningarna av dess inledningsskede. 
 

Paradigm, normalvetenskap, kriser och paradigmskiften 

 
De olika skolorna traditionalism, revisionism och postrevisionism är alltså paradigm inom 
diplomatihistorian i den meningen att de fungerat organiserande för forskningens inriktning 
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och strukturerande av forskningsdebatten. De är någorlunda sammanhållna grupperingar kring 
gemensamma ståndpunkter och historiesyner, de har uppstått i specifika politiska och sociala 
situationer och de har befunnit sig i ett antagonistiskt förhållande till varandra. De är 
problemgenererande paradigm i den meningen att de har högst oliks grundsyn på vilka 
drivkrafter som styr ett lands utrikespolitik och på vilket fokus och vilken räckvidd 
forskningen bör ha. Dessa ståndpunkter kan i sin tur i stor utsträckning härledas till olika 
politiska åsikter. De enskilda skolorna har därtill avlöst varandra i att dominera den historisk-
vetenskapliga debatten om kalla kriget, dock aldrig till den punkt att de helt trängt undan 
konkurrerande skolor. 

Utvecklingen under 1990-talet och 2000-talet framstår som mindre klar. Medan vissa 
forskare understrukit kontinuiteten i förhållande till tidigare forskning har andra menat att de 
tidigare skolorna alltmer växer bort till förmån för helt andra skiljelinjer i forskningsdebatten. 
En alternativ kategorisering skulle i sådana fall kunna vara att betrakta Old Cold War History 
respektive New Cold War History som paradigm inom den diplomatihistoriska kalla-kriget-
forskningen. Denna övergång skulle kunna karaktäriseras som en revolutionär utveckling, då 
ett traditionellt paradigm avlöses av ett nytt i form av New Cold War History. 

Paradigmbegreppet kan således appliceras på åtminstone två olika nivåer inom den 
diplomatihistoriska kalla-kriget-forskningen. Traditionalism, revisionism och postrevisionism 
kan antingen betraktas som separata paradigm eller som olika grenar av ett och samma 
traditionella paradigm (Old Cold War History enligt Gaddis’ terminologi). 

Om nu de olika skolorna, liksom New Cold War History, kan kallas för paradigm inom 
diplomatihistorian, kan man då också tala om normalvetenskap, kriser, paradigmskiften och 
vetenskapliga revolutioner inom disciplinen? Begreppet kris har utan tvekan utgjort ett 
centralt inslag i forskningsdebatten inom diplomatihistorian. Detta krisbegrepp har också i 
stor utsträckning kopplats till rivaliteten mellan olika paradigm. Man har även talat om kriser i 
samband med omvälvande yttre händelser, t.ex. kalla krigets slut. Men för den skull kan man 
inte säga att ett kuhnskt perspektiv har genomsyrat denna debatt. Snarare har det funnits en 
tendens att lägga ett dialektiskt perspektiv på den historiografiska utvecklingen av fältet. 
Utvecklingen kan inte heller sägas ha tagit sig uttryck i konkreta paradigmskiften. Snarare har 
styrkeförhållandena mellan de olika paradigmen ständigt genomgått förskjutningar. Istället för 
att tala om en utveckling bestående av flera revolutioner ligger det närmare till hands att 
erinra Kjørups beskrivning av hur paradigmen inom humaniora oftast genomgår en successiv 
suppleringsprocess. Istället för att tränga undan andra paradigm blir varje nytt paradigm ett av 
flera, existerande sida vid sida. 

Av denna anledning blir det också problematiskt att tala om någon egentlig 
normalvetenskap inom diplomatihistorian. Däremot kan man urskilja växlande perioder av 
förändring och mera statiska perioder. De senare, såsom när de traditionalistiska eller 
postrevisionistiska paradigmen dominerade debatten, har vissa karaktäristika för 
normalvetenskap.  

Den kanske mest anmärkningsvärda utvecklingen under senare år är postrevisionismens 
snabba borttynande. Faktorer som ett förändrat ideologiskt klimat, det nya källmaterialet från 
Öst och den samlande ledargestalten Gaddis’ övergivande av postrevisionismen har åberopats 
för att förklara denna utveckling. Forskare med rötter i det forna Östblocket, kunde 
amerikanska och västeuropeiska historiker med viss förvåning konstatera, tenderade i många 
fall luta åt en mer traditionalistisk tolkning än de själva. Flera forskare har dock understrukit 
att källorna i sig inte kan anses ha gett upphov till en ny konsensus i synen på kalla kriget. 
Lebow (1998) menar att plötsliga tillskott av stora mängder nytt källmaterial snarare har en 
tendens att sporra till fler, inte färre, kontroverser.118 Det finns därför anledning att misstänka 
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att de politisk-sociala faktorerna precis som tidigare i kalla-kriget-forskningens utveckling 
spelat en viktig roll för forskarnas tolkningar. 

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att utvecklingen från Old Cold War History 
till New Cold War History har flera kännetecken på en revolutionär period som i större 
utsträckning harmonierar med Kuhns beskrivning än utvecklingen från traditionalism till 
postrevisionism. Samtidigt har skolorna traditionalism, revisionism och postrevisionism i stor 
utsträckning strukturellt fungerat som paradigm i den diplomatihistoriska forskningen. 
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6. Den IR-vetenskapliga kalla-kriget-forskningen ur ett 
kuhnskt perspektiv 
 

Paradigmperspektiv på IR-forskningen 

 
IR-forskarna har på ett mer explicit sätt än diplomatihistorikerna tagit upp Kuhns perspektiv 
och terminologi när de diskuterad sin egen disciplin. Detta gäller bl.a. Michael Banks (1985), 
Michael Nicholson (1985) och Steve Smith (1995). Precis som när det gäller diplomatihistoria 
har det inom IR funnits rivaliserande skolor, vilka dock i än högre utsträckning har kallats för 
paradigm. Realism och strukturalism är två sådana exempel och som den historiografiska 
skildringen visade har det förra paradigmet länge dominerat disciplinen. Hur har man då inom 
IR sett på paradigmbegreppet och Kuhns teori? Skiljer sig IR-forskarnas syn från 
historikernas? 

Michael Banks (1985) menar att den korrekta benämningen på skolorna inom IR är 
paradigm, men att de också hänvisas till såsom ”perspectives”, ”approaches”, ”world views”, 
”frameworks” och ”general theories”.119 Paradigmbegreppet har också blivit det gängse när 
man beskrivit IR-forskningens utveckling.120 Michael Nicholson (1985) betraktar 
paradigmbegreppet såsom fruktbart applicerat på IR, men framhåller samtidigt att det är vagt 
definierat.121 Olika forskare som utgått från Kuhn när de diskuterat IR-debatten har lagt fram 
divergerande modeller för vilka disciplinens paradigm varit. Följande citat ger en klar 
föreställning om den begreppsförvirring som tycks råda inom IR angående detta: 
 

There are disagreements over how to classify the contending approaches to international relations and the 
nature of the international system. Pettman, for instance, suggests two main paradigms, the pluralist and 
the structuralist. Michell introduces a triad: first, Behaviouralism which predominates in North America; 
second, Traditionalism, a preserve of the British; and third, Marxism. Wight has identified several main 
traditions, including Hobbesian anarchy, a global community that can be traced to medieveal [sic] 
Christianity and a Kantian conception of world society. Maghroori and Ramberg, on the other hand, 
present a dual typology—Globalism and Realism. This ‘Third Debate’ has antecedents in the debates of 
the 1950s and 1960s, namely Realism versus Idealism and Traditionalism versus Behaviouralism. Similar 
to Michell, Willetts suggests three contending paradigms: the realist or the state-centric model; the 
functionalist, which employs models characterized by a diversity of actors and issue domains; and the 
Marxist. The latter is concerned with the origin, character and consequences of economic exchanges and 
inequality caused by the world capitalist system.122 

  
Det är alltså uppenbart att det inte råder någon enighet bland IR-forskarna hur man ska 
klassificera de olika paradigmen inom disciplinen. Beroende på vilken synvinkel man ålägger 
kan man alltså komma fram till olika resultat. 
 Förutom paradigmbegreppet har man även i stor utsträckning anammat Kuhns övriga 
terminologi när man diskuterat IR-forskningens utveckling. De “stora debatterna” inom 
disciplinen har enligt Banks (1985) stått mellan olika rivaliserande paradigm. Dessa debatter 
har kallats för revolutionära perioder, även om realistparadigmet under de två första 
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debatterna aldrig utmanades på allvar. I den tredje debatten under 1970- och 80-talet kom 
också diskussionen om Kuhns teori att spela en allt viktigare roll, där flera forskare lade fram 
sina förslag på hur många paradigm det egentligen hade funnits inom IR. 
 De olika paradigmen utgår enligt Banks från helt olika grundantaganden och representerar 
var för sig en sammanhängande tolkning av systemet bakom de internationella relationerna. 
De motsäger dock varandra, bland annat när det gäller vilka drivkrafter och aktörer som är 
betydelsefulla. De olika paradigmens teoretiska antaganden leder också till olika ståndpunkter 
när det gäller IR-forskningens spännvidd. Realister t.ex. har ett förhållandevis snävt 
perspektiv, inriktat mot stater som aktörer och föredrar ofta begreppet internationell politik 
framför internationella relationer. Pluralister inkluderar därutöver multinationella företag, 
marknader, olika etniska grupper och nationalism i sina analyser. Strukturalisternas fokus är 
enligt Banks ännu vidare och inkluderar alla dessa nivåer. Den mellanstatliga nivån behandlas 
ofta som ett ytfenomen.123  En stor orsak till förvirring, framhåller Banks, är att de olika 
paradigmen har olika hantering av begrepp. Vissa begrepp är mer eller mindre unika för 
enskilda paradigm, andra har ungefär samma betydelse inom alla paradigm medan ytterligare 
andra begrepp har helt olika betydelse inom olika paradigm. 
 Debatterna inom IR har enligt Banks främjat forskningen och befriat disciplinen från 
realismens totala dominans. Dessa behöver därför inte betraktas som oförsonliga 
konfrontationer mellan oförenliga perspektiv. De olika paradigmen kan också sägas 
komplettera varandra.124 
 

Realism som paradigm 

 
Realismen har av Robert Alexander Kraig (2002) utnämnts till den moderna 
samhällsvetenskapens kanske framgångsrikaste paradigm. Med detta menar han inte att 
realismen skulle förklara internationella förhållanden bättre än sina medtävlare utan avser 
dess ställning inom IR som forskningsområde. Realismen har bibehållit sin dominans inom 
disciplinen. Något paradigmskifte tycks, trots den kritik som utvecklats efter kalla krigets slut, 
inte vara nära förestående. Ännu så länge framstår alternativa paradigm som alltför svaga för 
att på allvar kunna utmana realismen.125 
 Realismen som paradigm kännetecknas av en viss räckvidd, dess uppsättning 
karaktäristiska begrepp samt dess grundläggande antaganden. Realismen fokuserar på stater 
och makt och bortser från faktorer som kultur, ekonomi och ideologi.126 Dess centrala begrepp 
är säkerhetsdilemmat, maktbalans och polaritet. Som de tidigare inblickarna i IR-debatten 
visat kan vissa internationella förhållanden och ageranden förklaras utifrån realismen, andra 
ligger utanför dess ramar. På basis av vissa antaganden om den mänskliga naturen ställer 
realismen upp de förutsättningar som stater har att agera utifrån i utrikespolitiska 
sammanhang. Det realistiska perspektivet är således ahistoriskt till sin natur och förutsätter att 
dessa antaganden är oberoende av tid och rum. 

Realismen kan för historiker framstå som ganska ensidig i sitt fokuserande på stater som 
aktörer och med sitt ahistoriska perspektiv ta för lite hänsyn till det unika i varje 
händelseförlopp. Kritiker av realismen har också gärna framhållit att de regelbundna mönster 
som realisterna ställt upp stämmer dåligt överens med hur kalla kriget faktiskt slutande. 
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 Utifrån ett kuhnskt perspektiv kan IR-debatten om kalla krigets slut tolkas på flera olika 
vis. Antingen ligger förloppet utanför realismens räckvidd. Då Sovjetunionens förändrade 
politik under 1980-talet och sedermera upplösning uteslutande hade inrikespolitiska orsaker 
omfattas denna utveckling inte av realistiska teorier, som ju enbart behandlar mellanstatliga 
relationer. Realismen kan då heller inte klandras för att den inte kunde förutsäga denna 
utveckling. Med Sovjetunionen föll också det bipolära internationella systemet och därmed 
gäller helt andra förutsättningar för realistiska analyser. Ett alternativt förhållningssätt är att 
behandla kalla krigets slut som en anomali som åtminstone för tillfället kan skjutas åt sidan 
och som inte ännu har betraktats som så pass graverande att den har orsakat det realistiska 
paradigmets fall. Världen, kan realister framhålla, har ju trots allt ännu bara genomlidit ett 
enda kallt krig på global supermaktsnivå, vilket gör dess slut till en unik händelse i 
världshistorien. Det är förvisso helt möjligt för enskilda makthavare och stater att agera rakt 
emot realistiska principer, d.v.s. mot sina egna intressen, men i så fall till en kostnad av 
allvarliga negativa konsekvenser. Det hör dock till undantagen att stater agerar på ett sådant 
sätt, vilket i normala fall gör deras strategier i stor utsträckning förutsägbara. En tredje ansats 
kan vara att medge att realismen kan behöva modifieras till följd av denna anomali, men att 
detta inte befogar något så drastiskt som ett övergivande av hela paradigmet. 
 Som Kraig framhåller är dock realismen inte bara ett vetenskapligt paradigm utan också en 
politisk och social filosofi. Det finns, realismens skenbara objektivitet till trots, ett starkt 
normativt inslag i realismen. Realister har således ofta klandrat stater och makthavare som de 
inte ansett inse de realpolitiska förutsättningar man verkat under. 
 

Those who do not see this underlying order of things are idealists or amateurs. Such people have no 
standing in debate because they do not see the intractable scene that dominates human action. Dialogue is 
permissible within the parameters of the presumed order, but those who question the existence or 
universality of this controlling scene are beyond debate.127 

  
Till realismens styrkor hör dess övertygande terminologi och retorik. Realisterna talar om 
intressen, som om dessa vore oproblematiska, och framställer världen i positivistisk anda som 
objektivt observerbar om man bara besitter tillräckliga kunskaper om hur världen fungerar. 
Realister arbetar med ett kraftfullt symbolspråk och framställer sig själva såsom sittande i en 
exklusiv expertposition. Detta innebär att perspektiv på de internationella förhållandena som 
står i konflikt med realismen enkelt kan bortförklaras som naivt eller inkompetent. Debatten 
inom IR, framhåller Smith (1995), har dessutom till överväldigande del förts på realismens 
villkor. Genom att agendan och terminologin inom IR bestämts av realismen har 
konkurrerande perspektiv varit starkt missgynnade när de utmanat de realistiska perspektiven. 
De har helt enkelt tvingats anpassa sig efter realisternas agenda, varför debatternas utgång på 
förhand varit given.128 
 Realismen måste alltså sägas vara ett starkt, om än inte exklusivt, paradigm inom IR. Dess 
terminologi och perspektiv har länge dominerat disciplinen. De anomalier som inte kunnats 
inordnas inom en realistisk tolkning har ännu inte kunnat åstadkomma en revolution inom IR 
eller ens kunnat rubba realismens dominans. 
 

Steve Smiths kritik mot Kuhns modell 

 
Steve Smith intar en mer kritiskt ståndpunkt än den gängse när det gäller tillämpningen av 
Kuhn på IR. Det finns enligt Smith (1995) flera problem med att t.ex. karaktärisera idealismen 
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och realismen som delar av ett gemensamt traditionellt paradigm, de olika faserna då 
idealismen, realismen respektive behaviorismen dominerade som perioder av 
normalvetenskap och att kalla de stora debatterna däremellan för krisperioder.129  
 Ett centralt problem bottnar i att Kuhns beskrivning av vetenskaplig utveckling i sig inte är 
oproblematisk och okontroversiell. För det första, framhåller Smith, är Kuhn väldigt oprecis i 
sin användning av paradigmbegreppet. För det andra avser Kuhns beskrivning endast 
”mogna” eller paradigmatiska vetenskaper. För det tredje är frågan om Kuhns relativism 
mycket mer akut när det handlar om samhällsvetenskaper och humaniora än om 
naturvetenskaper. Kuhns försvar mot anklagelser om att vara relativist bemöter han enligt 
Smith med påståendet att det finns en yttre verklighet varemot enskilda paradigm kan testas. 
Detta resonemang är nog så problematiskt när det handlar om naturvetenskaper, menar Smith, 
men blir det i ännu högre grad när det appliceras på samhällsvetenskaper, där man ju studerar 
sociala verkligheter. Och vad är, kan man fråga sig, verkligt när det handlar om sådana? 
Smith nämner exempel som frågor om samhället, familjen och maskulinitet, och konstaterar: 
 

In short, if Kuhn sees relativism avoided by recourse to a notion of a reality, even if our theories of it see 
it in different ways, then dealing with a reality is much more problematic; hence Kuhn’s view that his 
arguments applied only to the natural, or, as he termed them, mature sciences.130  

 
Till dessa allmänna problem med att utgå från Kuhns modell, finns enligt Smith även 

specifika problem när den tillämpas på IR.  För det första framstår disciplinens utveckling 
därmed som mycket mer klinisk än vad som faktiskt varit fallet. De olika faserna följde i 
själva verket inte så oproblematiskt på varandra. Beskrivningen förtiger mycket av hur 
debatterna och konflikterna mellan de olika tolkningarna gestaltade sig till förmån för att helt 
enkelt utse debattens vinnare. Ett andra problem är att paradigmen inom IR aldrig varit så 
enhetliga som beskrivningen vill göra gällande. Både realismen och idealismen innehöll en 
mängd varierande ståndpunkter och kan inte enkelt indelas i olika separata fack. Mångfalden 
och komplexiteten kommer därmed bort.  

Förutom att överförenkla processen kommer denna kronologi också att implicera 
successiva teoretiska framsteg, likt inom naturvetenskaperna. Men denna beskrivning är enligt 
Smith helt enkelt felaktig när det gäller IR. Inget paradigm inom IR kan sägas vara ”bättre” än 
något annat. Ytterligare ett problem med den kuhnska beskrivningen är att den utelämnar så 
mycket. Att beskriva disciplinen som en utveckling från idealism till realism och behaviorism 
är för smal och dessutom politisk. Begrepp som t.ex. klass, etnicitet och kön hamnar helt 
utanför denna beskrivning. Ett sista problem är att denna version av IR:s utveckling 
överbetonar de stora debatternas roll. ”Debatterna” var enligt Smith i själv verket inget annat 
än en serie av programförklaringar och endast politiska eller sociologiska faktorer avgjorde 
vilka ståndpunkter som för tillfället blev hörda. Realismens ”seger” över idealismen var enligt 
Smith ingen egentlig debatt alls.131 

Denna kritik kan dock såsom jag ser det inte riktas mot Kuhns modell i sig, utan tycks 
snarare understryka modellens relevans, där ju inkommensurabilitetsproblemet ligger 
inbäddat i paradigmbegreppet. Smiths beskrivning av konfrontationerna mellan de olika 
paradigmen tycks i stor utsträckning harmoniera med Kuhns. Att olika paradigm inte 
kommunicerar med varandra och att debatterna dem emellan lätt blir ensidiga och 
utomvetenskapliga framstår tvärtom som en av Kuhns centrala poänger. Att vissa begrepp och 
perspektiv osynliggörs tycks också vara förenligt med ett kuhnskt perspektiv på forskningen 
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och är dessutom oberoende av vilken modell man väljer för att beskriva forskningen. Alla 
analysmodeller har ju sina blinda fläckar. 

Det finns dock enligt Smith även förtjänster med ett kuhnskt perspektiv på IR, framför allt 
kan det vara pedagogiskt. De olika paradigmen kan på ett överskådligt sätt därigenom skiljas 
från varandra. Varje paradigm kan analyseras utifrån hur det besvarar frågor om vilka som är 
de huvudsakliga aktörerna och de viktigaste frågorna i internationell politik, vilka processer 
som driver utvecklingen och vad deras resultat blir. De olika paradigmen ger helt olika svar 
på sådana frågor och kan på så vis beskrivas i förhållande till varandra.132 

Det råder således ingen tvekan om att Kuhn framstått som relevant för IR-forskarna, som 
varit synnerligen villiga att ta till sig dennes perspektiv och terminologi. Det råder dock viss 
oenighet om hur en sådan applikation bör se ut. Kan t.ex. de stora debatterna karaktäriseras 
som egentliga krisperioder i Kuhns mening? Hur många paradigm har det egentligen funnits 
inom IR och vilka är de? Smith framhåller flera betydande problem med att tillämpa Kuhns 
modell på IR. Dessa problem kan vara viktigt att ha i åtanke även med hänsyn till 
diplomatihistorian och man kan också fråga sig om IR, såsom IR-forskarnas villighet att 
anamma Kuhn indikerar, verkligen lämpar sig bättre till att beskrivas enligt Kuhns modell än 
diplomatihistoria. 
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7. Kalla kriget som kalla-kriget-forskningens paradigm 
 
Den hittillsvarande undersökningen har fokuserat på hur olika skolor inom diplomatihistoria 
och IR kan uppfattas som paradigm och hur forskarna anknutit till paradigmbegreppet. På en 
högre nivå finns det dock vissa gemensamma antaganden som gäller för nästan all forskning 
om kalla kriget, sådana som kan hänföras till kalla kriget som bild eller struktur. Denna bild 
eller struktur skulle i sig kunna uppfattas som ett paradigm. 

 

Anders Stephansons analys 

 
Senare tiders diplomatihistoriska forskning har framhållit att kalla kriget inte bara kom att 
fungera strukturerande för relationerna mellan Öst och Väst under perioden 1945–1991 utan 
också kom att inkorporera nationella och regionala konflikter, vilka egentligen hade föga med 
den övergripande konflikten att göra. Odd Arne Westad skildrar i boken The Global Cold 

War: Third World Interventions and the Making of our Times (2005) hur kalla kriget kom att 
utgöra en ram för många och väldigt olikartade politiska och sociala frågor och konflikter i 
tredje världen.133 Ett bipolärt, eller dikotomiserande, tänkande tenderade alltså att tränga 
undan andra tankesätt. 
 Kalla-kriget-begreppet vilar på en uppsättning antaganden och bilder som strukturerar våra 
tankar om en viss tidsperiod. Detta begrepp har med hjälp av semantik- och ideologianalyser 
utforskats av den amerikanske diplomatihistorikern Anders Stephanson. Stephanson (1996a) 
visar att kalla kriget har blivit en så självklar periodisering att det riskerar fungera som en 
förståelsemässig tvångströja. Att t.ex. relationen mellan USA och Sovjetunionen varierade 
under perioden kan därmed osynliggöras. Enligt Stephanson (1996b) borde begreppet kalla 
kriget reserveras för perioden före omkring 1963, då de antagonistiska elementen verkligen 
dominerade relationen mellan Förenta staterna och Sovjetunionen och ingen verklig diplomati 
mellan de båda länderna upprätthölls.134  

Detta förhållande att kalla kriget har blivit en så dominerande periodbeteckning innebär att 
alternativa periodiseringar, såsom ”avkoloniseringen”, ”Japans och Tysklands ekonomiska 
uppsving” eller ”spridningen av den europeiska nationalstatsmodellen”, antingen blir 
inneslutna i eller underordnade kalla-kriget-modellen. Denna problematik är enligt 
Stephanson i regel historiker medvetna om, vilket innebär att när de konfronteras med 
pusselbitar som inte tycks passa in i mönstret tvingas de till att modifieringar i sina ansatser. 
De undviker dock i det längsta att omvärdera begreppet som sådant: 

 
Historians, meanwhile, discomforted by this flattening out of the historical ’real,’ tend to modify the image, 
not by re-examining the nature of the concept itself, but by adding all sorts of ancillary aspects designed to 
make the epoch ‘fuller,’ more ‘realistic,’ more ‘accurate.’ One way, worthy in itself, of achieving this 
‘reality effect’ is to reintroduce on stage the extras of old times, now as part of an extended main cast. 
Another is to widen the stage itself. A third option, perhaps the preferred one, is to focus on the archival 
findings made possible by the ‘end,’ sources located in the east and so ensuring by default that re-
investigation of the real will henceforth be framed in terms of Soviet (and Chinese) pathologies. These 
efforts, while generating important empirical knowledge, are simultaneously duplicitous in attenuating the 
very historical specificity of the cold war they were intended originally to attain. They fill in the ‘blanks’ 
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but the picture is expanding and always will. For there is no final or ‘real’ cold war out there in the archives 
waiting to be discovered or uncovered.135 

 
Ansatsen att fokusera på tidigare biaktörer och att “vidga scenen” känns t.ex. igen från den 
ovan återgivna diskussionen av Westad angående införande av paradigmen ideologi, 
teknikhistoria och tredje världen i kalla-kriget-forskningen. Ansatsen att fokusera på 
arkivfynd känns bland annat igen från Gaddis’ motivering till sitt ”avfall” från 
postrevisionismen till traditionalismen och överhuvudtaget mycket av den forskning som 
bedrevs under perioden efter kalla krigets slut. Det vilar således i Stephansons resonemang en 
ganska stark kritik mot hela forskningsfältet. 

Forskarna hyser alltså enligt Stephanson en stark motvilja mot att gå ifrån begrepp som 
kalla kriget och istället välja andra strukturerande begrepp. Man kan förstås fråga sig varför 
begreppet i så fall lever kvar om det nu finns bättre, alternativa periodiseringar och 
perspektiv. Är det av ren bekvämlighet forskarna bibehåller ett redan känt och väl definierat 
begrepp, som dessutom ligger till grund för ett helt forskningsfält? Det vore förstås osannolikt 
att dem som definierar sig som kalla-kriget-forskare i gemen skulle vara villiga att dra undan 
mattan för sitt eget forskningsområde.  

Men det är enligt Stephanson (1996a) inte av bekvämlighet som kalla-kriget-begreppet har 
blivit det dominerande för tankarna om en hel period. Detta begrepp bygger på underliggande 
ideologiska och idémässiga föreställningar, vars ursprung Stephanson spårar hos olika tänkare 
och politiska ledare, i litteratur och populärkultur. Många forskare har intresserat sig för kalla 
kriget ur ett ideologiskt perspektiv, främst då hur ideologi påverkade supermakternas 
agerande, i synnerhet hur marxism-leninismen vägledde Sovjetunionens politik. Men kalla 
kriget formulerades inte av Sovjetunionen. Stephansons slutsats är istället att kalla kriget var 
ett amerikanskt projekt och att det var djupt rotade i amerikanska föreställningar som 
etablerade kalla kriget som en kamp mellan demokrati och totalitarism, eller mellan frihet och 
slaveri. I en passage som tycks närmast formulerad i direkt opposition mot Schlesingers (se s. 
11) formulering av den ofrånkomliga fiendskapen mellan USA och Sovjet skriver 
Stephanson: 
 

For the United States, communism was the equivalent of war and the communist HQ lay in Moscow. There 
could be no real peace, consequently, with the Soviet Union, indeed no real peace in the world as such, 
unless the Soviet union ceased being the Soviet Union and communism ended. For the Soviet Union, on 
the other hand, there could be peace with the United States but not until the influence of ‘reactionary, 
warmongering monopoly capitalism’ had been neutralized and the regime assumed a more ‘normal’ 
bourgeois character.136 

 
I denna version är USA, istället för som hos Schlesinger Sovjetunionen, den nation inte 
tolererar någon konkurrens. Kalla-kriget-bilden blir därmed en helt annan. Ett kallt krig såsom 
det gestaltade sig var aldrig i Sovjetunionens intresse, så om man vill lägga ansvaret för kalla 
kriget på Stalins axlar måste man enligt Stephanson (2000) utgå från att han agerade rakt emot 
sina egna intressen.137 
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Kalla kriget ett paradigm? 

 
Vad har då detta resonemang för relevans i ett paradigmperspektiv på kalla-kriget-
forskningen? Utan att konkret anknyta till Kuhn kan Stephansons kritik i stor utsträckning 
omformuleras utifrån en kuhnsk terminologi. Kalla kriget, eller den dominerande bilden 
därav, blir då till ett paradigm. Denna bild styrs av en mängd antaganden som ligger till grund 
för den normalvetenskapliga forskningen. Kopplad till denna bild är också tanken att kalla 
kriget kan utforskas ungefär som en paleontolog utforskar ett fossiliserat dinosaurieskellett. 
Med hjälp av nytt arkivmaterial och annan dokumentation kan kalla kriget rekonstrueras bit 
för bit så att forskarna med gemensamma ansträngningar till slut kan presentera den 
fullständiga bilden av kalla kriget. Men alla pusselbitar passar inte in i det övergripande 
mönstret. Ställda inför sådana anomalier måste historikerna ständigt modifiera eller utvidga 
paradigmet.    
 Kalla kriget blir därför i mycket vad man gör det till. Vad som hör till kalla kriget och vad 
som inte hör till går knappast att entydigt definiera. Kalla-kriget-bilden styr dock i stor 
utsträckning historikernas tolkningar och åtskilliga värderingar och antaganden är så att säga 
inbyggda i detta begrepp, t.ex. genom en uppsättning dikotomier som går igen i den politiska 
debatten, i populärkulturen och i forskningen. I och med att kalla kriget som begrepp 
etablerades av (främst) amerikanska politiska ledare återspeglar det en amerikansk världsbild. 
Detta begrepp och denna världsbild har sedan tagits över av forskarna, vilka varit antingen 
ovilliga eller oförmögna att bryta sig ur paradigmet.  

Stephanson manar forskarna till att i högre utsträckning utmana och kritiskt granska 
begrepp och föreställningar som kan tyckas självklara och av sig själv givna, att utmana 
etablerade intellektuella hegemonier. Kalla-kriget-forskarna har länge verkat utifrån ett 
paradigm de av allt att döma varit endast halvt medvetna om. Det finns dock inga definitiva 
svar och sanningar om kalla kriget att finna i arkiven. Snarare riskerar forskarna, ställda inför 
ett hav av nytt källmaterial, bara söka och finna bekräftelser på sina egna föreställningar och 
förutfattade meningar. 

 

IR-forskningen, kalla krigets slut och normalvetenskapens 
begränsningar 

 
Ett mer konkret exempel på hur kalla kriget har fungerat som ett paradigm kan hämtas från 
IR-forskningen. Som skildrats ovan utlöste kalla krigets slut en omfattande debatt inom IR om 
vad denna utveckling hade för implikationer för IR-forskningen och dess olika teoretiska 
riktningar. Hur stämde utvecklingen överens med vad de olika teorierna hade förutspått? På 
vilka sätt behövde teorierna modifieras i enlighet med vad som faktiskt hade ägt rum? Varför 
hade nästan alla IR-forskare tagits på sängen av Sovjetunionens sammanbrott och kalla 
krigets slut?  

I en artikel i tidskriften International Security 1992-93 granskade Gaddis som utomstående 
betraktare tre teoretiska riktningar inom IR och försökte bedöma hur pass väl de hade lyckats 
förutsäga det förlopp som ledde till Sovjetunionens kollaps och kalla krigets slut. Hans 
slutsats var att ingen av riktningarna hade lyckats särskilt väl. Enligt Gaddis (1992/93) hade 
de ”behavioristiska”, ”strukturella” och ”evolutionära” ansatserna samtliga misslyckats med 
att ens i närheten korrekt förutsäga den politiska utvecklingen.138 Dessa olika teoribildningar 
var, menar Gaddis, alltför stelbenta och fokuserade i alltför hög utsträckning på enskilda 
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faktorer. För att kunna åstadkomma mer korrekta analyser hade man behövt ta hänsyn till 
många olika omständigheter och gett ett större utrymme åt idéers betydelse.  

Gaddis har i sin text en hänvisning till Kuhns The Structure of Scientific Revolutions, och 
hans artikel visar på ett visst inflytande från dennes paradigmteori. Både historiska och 
teoretiska (d.v.s. IR-) analyser har, skriver Gaddis, en tendens att överbetona kontinuitet, och 
har svårt att integrera diskontinuitet i teorier och metoder.139 Han menar också att de 
teoribaserade meningsskiljaktigheterna inom disciplinen har förhindrat IR:s utvecklande till 
en verklig vetenskap (”impeded efforts to build a ’science’”).140 IR-forskningen har i likhet 
med andra statsvetenskapliga discipliner genom sitt användande av kvantitativa metoder i 
alltför hög grad försökt efterlikna naturvetenskaperna och på så vis blivit mer 
”naturvetenskapliga” än discipliner som fysik, biologi och matematik, inom vilka man i allt 
högre utsträckning kommit att ta hänsyn till sådant som obestämbarhet, oregelbundenheter 
och oförutsägbarhet.141 Det har istället, påpekar Gaddis, ironiskt nog visat sig lättare att ändra 
på supermakternas politik gentemot varandra än att ändra fokus inom behavioristiska IR-
forskningsprojekt.142 

Gaddis’ teser om IR-forskningen bemöttes av Ted Hopf, som i stor utsträckning förkastade 
Gaddis’ kritik av fältet. Hopfs inlägg spinner vidare på Gaddis’ hänvisning till Kuhn. Att IR-
forskarna inte lyckades förutsäga kalla krigets slut berodde inte som Gaddis menar på 
teoretiska eller metodologiska brister, enligt Hopf (1993). Problemet var mycket mer 
grundläggande än så, nämligen att man aldrig tog sig an frågan. Orsaken till detta menar Hopf 
var den rådande intellektuella hegemonin. Forskningsinstitutioner, stiftelser och myndigheter 
utövande en hegemoni som inte uppmuntrade till forskning kring möjligheten av ett fredligt 
avvecklande av det sovjetiska imperiet. Hur Sovjetunionen på fredlig väg skulle avveckla sitt 
imperium i Östeuropa var överhuvudtaget inte en fråga som beforskades, enligt Hopf, och 
därför kunde heller inte IR-forskningen förutsäga en sådan utveckling. Felet låg helt enkelt i 
normalvetenskapens begränsningar. Syftet med de olika teoribildningarna inom disciplinen 
har aldrig varit att förutsäga hur kalla kriget skulle sluta, utan beskriva mönster för krig och 
fred, samarbete och konflikter. Frågan fanns helt enkelt inte på agendan: 
 

Can anyone imagine a senior international relations scholar applying to the Carnegie Endowment in 
1972 for a research grant to investigate the conditions under which Moscow would most likely 
voluntarily relinquish control over Eastern Europe? Predicting the end of the Cold War was an 
unimaginable research question during the Cold War. But, had it been asked, no methodological or 
theoretical barriers would have stood in the way of formulating an answer.  

Another way of looking at this problem is to see the study of war and peace as “normal” political 
science during the Cold War. Looked at from this perspective, it becomes clear that investigating how 
the Cold War might end, or how the Soviet Union might dissolve, would not be part of the daily 
concerns of a researcher [...]. Instead, one would have to operate outside the paradigm to ask such 
questions. And operating outside the paradigm in the domain of “revolutionary” science is risky, as the 
rewards are not as certain as working within the comforting confines of familiar questions and tried and 
true methods.143 

 
Uppenbart tänker sig Hopf att kalla kriget som sådant – eller rättare sagt föreställningarna 
därom – styrde den normalvetenskapliga forskningen om konflikten och därmed fungerade 
som ett paradigm. Här är det också värt att notera att Hopf menar att denna inte främst var 
etablerad av forskarna själva utan av aktörer utanför det vetenskapliga samfundet. Det mest 

                                                 
139 Gaddis (1992/93), s. 52. 
140 Ibid., s. 11. 
141 Ibid., s. 54. 
142 Ibid., s. 25. 
143 Ted Hopf (1993), ”Correspondance: Getting the End of the Cold War Wrong: To the editors”, International 

Security 18(2), s. 207f. 



 41 

intressanta i sammanhanget är dock hur Hopf använder Kuhns terminologi för att förklara 
IR:s ”misslyckande”. Denna förklaring tycks samtidigt som den framhäver IR:s 
naturvetenskapliga karaktär också skjuta ansvaret för misslyckandet utanför 
forskningsdomänen. IR-teoriernas räckvidd och syften hade uppenbarligen missförståtts av 
lekmän och expertis utanför IR-forskningen. Detta vittnar om inte annat om ett stort 
pedagogiskt problem för IR som forskningsområde. Debatten mellan Gaddis och Hopf är 
dessutom ytterligare ett talande exempel på den problematiska dialogen mellan IR-forskarna 
och diplomatihistorikerna. Trots att båda i viss utsträckning anammar ett kuhnskt perspektiv 
är det svårt att frigöra sig från känslan att Gaddis och Hopf talar förbi varandra. 
 Det går alltså att argumentera för att det mest paradigmlika i Kuhns mening inom kalla-
kriget-forskningen är kalla kriget i sig, eller åtminstone en viss föreställning om kalla kriget. 
Detta tycks vara det som forskarna hade svårast med att bryta sig ur medan kalla kriget ännu 
pågick. Det som på något vis inte passade in i mönstret blev heller inte beaktat av 
forskningen. 
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8. Diskussion 
 

Kuhns modell tillämpad på kalla-kriget-forskningen 

 
En tillämpning av Kuhn på kalla-kriget-forskningen innebär ett steg bort från den traditionella 
förståelsen av fältets historiografi. Istället för att enbart kartlägga hur de olika tolkningarna 
avviker från respektive harmonierar med varandra på ett rent empiriskt plan adderas ett 
sociokulturellt perspektiv. Försöken att kartlägga de olika skolorna utifrån ett dialektiskt 
perspektiv har starkt kritiserats och debatten mellan dem har inte till fullo kunnat infångas på 
ett rent empiriskt plan.144 
 Kuhns modell sätter fingret på förhållandet mellan kontinuitet och diskontinuitet inom 
forskningen och på betydelsen av olika skolbildningar och traditioner. Den får oss att 
undersöka forskningsområdets paradigmatiska grundvalar, d.v.s. vilka mer eller mindre 
outtalade premisser och kategorier forskningen vilar på. Den får oss också att ställa frågor om 
framstegens natur inom forskningen och hur olika discipliner förhåller sig till varandra. 
 Ska man hitta svagheter med denna ansats så bör man i första hand nämna att den tenderar 
överbetona de olika traditionernas eller skolornas roll och osynliggöra den forskning som inte 
uppenbart kan förses med en viss etikett, t.ex. ”revisionistisk” eller ”postrevisionistisk”. Det 
bör understrykas att det alltid funnits forskare som motsatt sig sådan etikettering eller 
ifrågasatt dess grunder. Alternativa kategoriseringar har återkommande framlagts och 
diskuterats. Ett andra problem kan vara att discipliner som diplomatihistoria och IR kan 
framstå som mer lika naturvetenskaperna än vad som faktiskt är fallet. Detta kanske i 
synnerhet bör has i åtanke när man diskuterar sådant som kriser och paradigmskiften i en 
humanistisk och samhällsvetenskaplig kontext, vari de framstår som långt mindre entydiga 
och definierbara. 
 

Kalla-kriget-forskningens utveckling ur ett kuhnskt perspektiv 

 
På ett grundläggande plan finns det dock åtskilliga överensstämmelser mellan Kuhns 
beskrivning och historieforskningen, t.ex. när det gäller hur forskarkåren är organiserad.145 
Både diplomatihistorikerna och IR-forskarna påminner således om Kuhns vetenskapliga 
samfund. De ingår i akademiska organisationer och forskar enligt systematiska principer. De 
har väl utvecklade strukturer för informationsutbyte i bl.a. tidskrifter och webbfora. 
Paradigmbegreppet har också införts i både den diplomatihistoriska och IR-vetenskapliga 
forskningsdebatten och är också tillämpbart i de tre betydelserna idealexempel, samfund som 
utgörs av anhängarna av enskilda idealexempel samt en övergripande och konsistent 
helhetssyn över ett forskningsområde. I Olika sammanhang framträder dessa aspekter av 
paradigmbegreppet i skiftande grad. För t.ex. revisionismen och postrevisionismen utgjorde i 
stor utsträckning William Appleman Williams’ respektive John Lewis Gaddis’ arbeten 
idealexempel. Hans J. Morgenthau och Kenneth Waltz kan nämnas på liknande sätt i samband 
med realismen inom IR. Anhängarna av dessa idealexempel har också utgjort mer eller 

                                                 
144 Dessa svårigheter har kraftfullast påpekats av Cumings (1993): ”But it turns out that we do not know the 
thesis (what is the orthodox view?), the antithesis is badly understood, and the synthesis struts forth as a Whig 
attempt on a Chinese menu (to mix several metaphors), choosing one from Column A and one from Column B 
only to produce a dish that resuscitates ‘orthodoxy’ for an new generation.” (s. 540) 
145 Hollinger (1973), s. 378. 
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mindre utskiljbara grupperingar i form av ovan nämna skolor. Dessa har också företrätt 
övergripande och konsistenta helhetssyner över sina respektive forskningsområden, inom IR i 
synnerhet. Detta har bl.a. gällt på vilka aktörer man fokuserat, vilka drivkrafter man studerat 
och vilka begrepp man arbetat med. 
 De paradigmbegrepp forskarna inom diplomatihistoria och IR själva laborerat med i 
forskningsdebatten är dock ofta mer lösa och allmänna. Odd Arne Westad, vars definition 
medvetet avviker från Kuhns, talar om paradigm inom diplomatihistoria som ”patterns of 
interpretation” som kan existera sida vid sida. IR-forskaren Michael Banks har flera 
synonymer för paradigm, däribland ”perspectives”, ”frameworks” och ”general theories”. Till 
skillnad från Westad understryker han att paradigmen inom IR är inkommensurabla.  

Forskningsdebatten återspeglar alltså att båda dessa discipliner kan beskrivas såsom 
bestående av flera rivaliserande paradigm. De har präglats av tidvis stark konkurrens mellan 
dessa paradigm, tidvis av dominans av enskilda paradigm, även om ingen av disciplinerna 
någon gång styrts av ett enda paradigm. Inom IR har man dock kommit närmast en sådan 
situation. Då både diplomatihistoria och IR med andra ord strängt taget är att hänföra till 
kategorin förparadigmatiska vetenskaper förutsätter Kuhns modell att någon egentlig 
normalvetenskap inte etablerats inom dessa discipliner. Tillståndet skulle alltså kunna 
karaktäriseras som ständigt revolutionärt. 

Man kan samtidigt konstatera att kalla-kriget-forskningens utveckling precis som i högre 
grad paradigmatiska vetenskaper växelvis präglats av både kontinuitet och diskontinuitet. 
Större omvälvningar kan i regel kopplas till omvälvningar i den politiska utvecklingen i 
samhället över lag. Vid de tillfällen kalla kriget tagit sig nya uttryck eller tyckts förändra 
karaktär har detta också lett till uppkomsten av nya tolkningar av konflikten. Till exempel 
underblåste Vietnamkriget ett mer polemiskt samhällsklimat och därmed också debatten 
mellan traditionalister och revisionister, liksom avspänningen under 1970-talet sammanföll 
med en mer avpolitiserad tolkning av kalla kriget. Inom senare kalla-kriget-forskning har 
kalla krigets slut varit en händelse som starkt påverkat forskarnas tolkningar och framstått 
som ett betydande brott mot de etablerade mönstren. Efter 1991 kom forskarna återigen att 
framhäva ideologins betydelse i Öst-Väst-konflikten. Det faller sig naturligt att de forskare 
som då var sysselsatta med kalla kriget uppfattade händelser som Berlinmurens fall och 
Sovjetunionens upplösning som ”revolutionära” händelser som stod i konflikt med den 
etablerade kontinuiteten. I ett efterhandsperspektiv på kalla kriget däremot är det inte lika 
självklart att uppfatta dessa händelser som ett brott mot tidigare utveckling. Tvärtom ligger 
det närmare till hands att ju längre från dessa händelser man kommer desto mer fokusera på 
hur utvecklingen kom att leda till kalla krigets slut omkring 1990. Forskningen kommer alltså 
troligen att lägga allt större tonvikt på den kontinuitet i utveckling som man utan tvekan kan 
hitta spår efter. På så vis blir ”revolutionerna” inom kalla-kriget-forskningen mindre synliga, 
vilket kan tolkas harmoniera med Kuhns tes att varje vetenskaplig revolution osynliggörs med 
etableringen av ett nytt paradigm. 
 Det område där Kuhn är som mest relevant för kalla-kriget-forskningen gäller relationerna 
mellan de olika skolorna. Flera historiografiska kommentatorer har påpekat de påtagliga 
svårigheter de har haft med att kommunicera med varandra.146 Traditionalisterna och 
revisionisterna talar på olika ”våglängder” och de politiska värderingarna skolorna grundar sig 
på görs inte explicita i de modeller man arbetar efter. Därför kan heller inte dessa premisser 
underställas verifiering och ingen konstruktiv dialog dem emellan föras. Mellan dessa olika 
paradigm föreligger alltså något som i ett kuhnskt sammanhang kan kallas för ett 
inkommensurabilitetsproblem. 

                                                 
146 Cashman & Gilbert (1977) , s. 278, McCormick (1982), s. 319, Eden (1993), s. 191. 
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Kuhn påtalar vidare att vetenskapen inte är något slutet system som bedrivs helt på egna 
grundvalar utan koppling till utomliggande faktorer. Detta är också som vi sett i hög grad 
relevant när det gäller Kalla-kriget-forskningen. Då olika paradigm i stor utsträckning talar 
förbi varandra kan konflikterna dem emellan inte lösas genom vetenskaplig bevisföring. Att 
ett paradigm blir dominerande inom en forskningsgren måste därför i stor utsträckning vara 
ett resultat av utomvetenskapliga interventioner. Denna förklaring kan kopplas till 
förhållandet mellan de olika skolorna inom kalla-kriget-forskningen och hur 
styrkeförhållandet dem emellan genomgår successiva förskjutningar. 

Forskningen bedrivs med andra ord i ett socialt och politiskt sammanhang och både 
påverkas av och är en del av detta sammanhang. Ett pessimistiskt omdöme skulle kunna vara 
att kalla-kriget-forskningen utgör ett nedslående exempel på det pöbelvälde som Kuhns 
positivistkritiker menade hans modell föreskriver.  
 

Kriser och paradigmskiften 

 
Begreppet kris är vanligt förekommande i forskningsdebatterna om kalla kriget. Inom IR har 
krisbegreppet använts för att karaktärisera de olika stora debatterna inom disciplinen. 
Amerikanska diplomatihistoriker präglades länge av ett krismedvetande angående sin egen 
disciplins tillstånd. Denna kris, som i mångt och mycket kan sammanfattas med orden brist på 
teoretisk och metodologisk förnyelse, tycktes för vissa inom disciplinen gå mot sin 
upplösning först samtidigt som kalla kriget upphörde. Det har ofta påståtts, men inte konkret 
påvisats, att den ständiga konflikten mellan traditionalister (och senare postrevisionister) och 
revisionister skulle ha varit orsaken till denna kris. Den underförstådda betydelsen tycks 
därmed vara att diplomatihistorian skulle ha varit mera framgångsrik utan revisionisterna. 
Mot bakgrund av vad diplomatihistorian kritiserades för av andra historiker – dess ateoretiska, 
statscentrerade perspektiv och dess konservatism m. m. – är det dock svårt att försvara en 
sådan ståndpunkt. Likaväl som att vara en orsak till kristillståndet kan ”inbördeskriget” tolkas 
som ett uttryck för ett kristillstånd inom disciplinen. Debatten handlade i stor utsträckning om 
traditionalismens möjlighet att fungera som en tillräcklig förklaring på kalla kriget. När 
samtida politiska händelser ansågs underminera den ortodoxa förklaringen var det 
ofrånkomligt att alternativa förklaringar uppstod.  

Detta leder till frågan var kalla-kriget-forskningen står idag. Den traditionalistiska 
tolkningen stod under 1990-talet starkare än på länge och många historiker har framhållit 
omöjligheten att återvända till en revisionistisk tolkning. Samtidigt blev nya källor 
tillgängliga för forskningen och forskarsamfundet stod under påtaglig förändring. Genom att 
forskningsdebatten alltmer internationaliserades genomgick forskningens inriktning också 
förändringar. Begreppet New Cold War History har tagits upp av historiker för att signalera att 
fältets förutsättningar och inriktning har förändrats. Samtidigt har begreppets introducering 
inneburit en omfattande diskussion om denna forsknings innehåll och det är uppenbart att 
någon enighet annat än på mycket grundläggande punkter inte kunnat uppnås. Debatten om 
New Cold War History har därmed också varit en paradigmatisk diskussion, där olika 
kandidater till paradigm förts fram. Det finns i denna debatt också en viss motsättning mellan 
olika ståndpunkter angående i vilken grad gamla paradigm bör eller kan bibehållas, eller helt 
överges. 

Begrepp som kriser, paradigmskiften och vetenskapliga revolutioner i den mening Kuhn 
lade i dem är sammanfattningsvis mer problematiska att applicera på diplomatihistoria än 
paradigmbegreppet. Istället för skiften av paradigm kan disciplinernas utveckling bättre 
beskrivas som successiva förskjutningar av styrkeförhållandena mellan olika paradigm. 
Kjørups beskrivning av hur paradigm inom humaniora inte avlöser utan supplerar varandra 
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framstår här som i hög grad relevant. Samtidigt uppvisar utvecklingen vissa cykliska, eller 
spiralartade drag. Trots att alltså tillståndet inom discipliner utan någon etablerad 
normalvetenskap närmast liknar ett permanent kristillstånd finns det också mönster som liknar 
dem i paradigmatiska vetenskaper. 

Undersökningen har samtidigt visat att utvecklingen inom både diplomatihistoria och IR 
kan tolkas på flera alternativa sätt inom en kuhnsk ram. Beroende på vilka faktorer och vilken 
nivå man fokuserar är det möjligt att betrakta realism och liberalism som två olika paradigm 
inom IR, liksom som olika delar av ett och samma gemensamma paradigm. En liknande 
problematik återfinns även inom diplomatihistoria, där det inte är givet huruvida 
traditionalism, revisionism och postrevisionism utgör de mest tydligt avgränsbara paradigmen 
utan om övergången från Old Cold War History till New Cold War History utgör ett mer 
fundamentalt paradigmskifte. 

Spontant kan detta tyckas förvirrande och inkonsekvent. Hur kan sådana paradigmatiska 
förändringar äga rum på olika nivåer, ibland simultant inom ett och samma 
forskningsområde? Kuhn beskriver dock hur paradigmskiften också kan vara små och lokala, 
t.o.m. i den grad att de bara är kännbara för de forskare som berörs direkt.147 Det är alltså fullt 
i linje med Kuhn att paradigmatiska förändringar kan äga rum både inom lokala delområden 
inom kalla-kriget-forskningen, inom diplomatihistoria och IR, liksom inom hela kalla-kriget-
domänen som sådan. 

 

Diplomatihistoria och IR 

 
Betraktade ur ett kuhnskt perspektiv finns det uppenbara paralleller mellan dessa två 
discipliner när det gäller skolbildningars betydelse och konkurrenssituationen mellan olika 
skolor. Emellertid föreligger en betydande skillnad mellan diplomatihistoria och IR när det 
gäller forskarnas villighet att anamma Kuhns perspektiv inom respektive område. IR-
forskarna har i betydligt större utsträckning varit benägna att tillämpa Kuhn på sitt eget 
forskningsområde än historikerna när det gäller sitt. Man kan i sammanhanget också 
framhålla skillnaden i användningen av paradigmbegreppet mellan Westad och Banks. Medan 
Banks understrukit IR-paradigmens inkommensurabla karaktär framstår Westads föreslagna 
paradigm inom ramen för New Cold War History både som lyckligt samexisterande och 
sammanlänkade.  

Innebär detta att IR är en mer paradigmatisk, mer utvecklad, vetenskap än 
diplomatihistoria? Onekligen finns det epistemologiska skillnader. Lynn Eden har framhållit 
att historieforskningen är mer kumulativ än statsvetenskapen, detta eftersom historikerna 
ägnar större energi åt ren empirisk forskning och denna kan tänkas vara mer bestående än 
olika typer av analyser (vad som ska förklaras och synen på drivkrafter), vilka i större 
utsträckning varierar.148 Med största sannolikhet har dock också forskarnas syn på sin egen 
disciplin, deras självbild, varit en viktig faktor för Kuhns större genomslag inom IR. IR-
forskarna har således i större utsträckning än diplomatihistorikerna sett naturvetenskaperna 
som en förebild, i större utsträckning eftersträvat att spåra regelbundenheter och ställa upp 
lagar. Därför har det för dem också framstått som mer lockande att beskriva sitt eget 
forskningsområdes utveckling såsom harmonierande med det inom naturvetenskapliga 
discipliner. Anammandet av Kuhn kan alltså tolkas som ett led i ett forskningsområdes 
legitimering. 

                                                 
147 Kjørup (1999), s. 100. 
148 Eden (1993), s. 181. 
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Kuhns modell erbjuder en möjlighet att förklara den bristande samverkan och det 
begränsande utbytet mellan diplomatihistoria och IR, vilket också kan anknytas till anlagda 
domänperspektivet på kalla-kriget-forskningen. Denna domän har länge varit ganska 
underutvecklad och fragmenterad. Informationsutbytet mellan diplomatihistoriker och IR-
forskare har varit begränsat. Respektive forskargrupp har i stor utsträckning hållit sig inom 
sina fora. En av tradition institutionell åtskillnad cementerade denna uppdelning. Historiker 
som forskat om kalla kriget har dessutom gjort det inom en tydlig diplomatihistorisk kontext 
och stått tämligen isolerade i förhållande till andra historiediscipliner. Efter kalla krigets slut 
har detta alltmer förändrats. Historievetenskaplig kalla-kriget-forskning behöver inte längre 
vara strikt diplomatihistorisk.  

Historikerna och IR-forskarna har alltså utifrån ett kuhnskt perspektiv verkat inom skilda 
paradigm, med sina respektive forskningsobjekt, metoder, terminologier, jargong och 
uppfattningar om sina roller som forskare. Det har med andra ord funnits en betydande 
inkommensurabilitetsproblematik i detta förhållande. Medan historikerna studerar en historisk 
period kallad kalla kriget, studerar IR-forskarna kalla kriget som ett internationellt system. 
Realismens i grunden ahistoriska perspektiv står i motsättning till historikernas intresse för 
det partikulära och tidsbundna. Vissa forskare har siat om att denna problematik kommer att 
kunna överbryggas i den framtida kalla-kriget-forskningen. Ett krav är i så fall att 
diplomatihistoria och IR närmar sig varandra i dessa avseenden. Kanske vore det också lättare 
att överbrygga glappet om IR inte längre dominerandes av realismen. 
 

Groucho Marx’ hund 

 
En tillämpning av Kuhn på kalla-kriget-forskningen ger även upphov till mer överraskande 
resultat, såsom att kalla kriget i sig kan betraktas som ett paradigm. Diskussioner som förts av 
forskare som Stephanson, Gaddis och Hopf pekar i denna riktning. Detta är bland annat en 
faktor som kan förklara att inga IR-forskare tycktes kunna förutsäga kalla krigets slut och hur 
detta skulle äga rum. Både historiker och IR-forskare har konfronterats med anomalier som 
inte passat in i kalla-kriget-modellen. Kalla kriget har alltså på sitt sätt fungerat som kalla-
kriget-forskningens mest grundläggande paradigm. En egentlig revolution inom kalla-kriget-
forskningen blir då den som förorsakades av kalla krigets slut, d.v.s. övergången mellan vad 
Gaddis kallar Old Cold War History och New Cold War History. Den förra – innefattandes 
skolor som traditionalism, revisionism och postrevisionism – var en sorts 
”inomparadigmatisk” historieskrivning, ett preliminärt försök att beskriva och tolka ett 
förlopp som ännu pågick. Kopplingarna mellan historieskrivning och dagsaktuell politisk 
debatt var därmed ofrånkomligen mycket starka. 

Gaddis har för att karaktärisera denna övergång använt Groucho Marx-citatet ”Outside of a 
dog, a book is a man’s best friend. Inside a dog, it’s too dark to read”. Förutom dess 
humoristiska innebörd har citatet betraktat i en kuhnsk kontext den implikationen att först 
med New Cold War History kan historikerna närma sig kalla kriget med ett utifrånperspektiv. 
Vad detta utifrånperspektiv sedan konkret innebär finns det dock olika uppfattningar om. 
Westad t.ex. betonar borttynandet av de gamla tolkningskategorierna traditionalism, 
revisionism och postrevisionism och skuldfrågans allt mindre relevans. Gaddis däremot 
betonar den moraliska dimensionens återkomst och därmed återvändandet till en ”normal” 
historieskrivning. Gaddis’ egen neotraditionalistiska produktion efter kalla krigets slut har av 
denna anledning kritiserats just för att vara inget mer än ett eko av den gamla kalla-krigs-
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debatten.149 Genom att betona Sovjetunionens och Stalins skuld till kalla krigets uppkomst 
och USA:s i grunden sunda och rättfärdiga politik, har Gaddis paradoxalt nog återvänt till ett 
inomparadigmatiskt perspektiv på kalla kriget. 

Vilka kategorier forskningen utgår från och arbetar med får också betydelse för 
forskningens resultat. Likaledes får kategoriseringen av själva forskningen betydelse för hur 
debatten struktureras och utvecklas. Sådana faktorer har uppmärksammats av bl.a. Stephanson 
och Cumings och är synnerligen viktiga i ett forskningssammanhang som kalla kriget. Hur 
kalla kriget har fungerat som ett paradigm för beslutsfattare, allmänhet och forskare framstår 
utan tvekan som ett intressant område värt ett djupare studium. 
 

Framsteg? 

 
Slutligen kan det också finnas anledning att beröra en fråga som Kuhns modell indirekt manar 
oss att ställa, nämligen i vilken grad man kan tala om framsteg inom kalla-kriget-forskningen. 
Det finns onekligen något oroande över hur Kuhn beskriver vetenskaplig utveckling, inte 
minst när denna beskrivning appliceras på ett forskningsområde som kalla kriget, där det inte 
alltid är tydligt vilka mekanismer som ligger bakom olika paradigms status och deras 
förhållande till varandra. Enligt Kuhn kan framsteg endast göras inom respektive paradigm. 
Ett paradigmskifte innebär alltid ett brott med tidigare forskning. Varje nytt paradigm börjar 
om från noll.  

De flesta historiker skulle nog hålla med om att den ackumulerande historiska forskningen 
lett till framsteg när det gäller empiriska resultat. Historiker vet således mer om t.ex. 
Cubakrisen idag än man gjorde 1963. Genom tillgången på källor från båda lägren kan man 
ge krisen en fullare belysning än vad som tidigare varit möjligt. I fråga om tillgången på 
källor och den en större distans till konflikten som tiden innebär har förutsättningarna för 
forskningen på flera sätt förbättrats. Historikerna är dock mindre eniga om huruvida varje ny 
skola från traditionalism till postrevisionism och vidare till New Cold War History faktiskt 
inneburit ett framsteg. I IR-sammanhang har Steve Smith avfärdat föreställningen att nya 
paradigm inneburit framsteg i förhållande till de föregående. Varje paradigm ser på sitt sett en 
helt annan verklighet jämfört med ett annat. Det går därför heller inte att säga att de olika 
paradigmen lagda sida vid sida skulle komplettera varandra och därmed ge en fullständig bild 
av den internationella politiken. 

Forskare som Gaddis och Westad tycks, trots att de betonar olika aspekter av utvecklingen, 
vara eniga om att New Cold War History faktiskt innebär ett framsteg i förhållande till 
tidigare forskning. Det finns dock också bland revisionister och postrevisionister en kritik mot 
att New Cold War History inneburit att traditionalistiska ståndpunkter stärkt sina positioner. 
Man varnar också för kronologiskt imperialism, där kalla krigets utgång i alltför stor 
utsträckning färgar av sig på tolkningarna av tidigare skeden av konflikten. Medan 
traditionalister velat hävda att de nya källorna från Öst stärker deras slutsatser menar Anders 
Stephanson att traditionalister snarare bara tagit med sig sina tolkningar ner i arkiven och där 
funnit belägg för det de redan trodde sig veta. Alternativa tolkningar och ansatser har därmed 
hamnat i skymundan. Ett så omfattande källmaterial som kalla-kriget-forskarna nu har att 
arbeta med är aldrig entydigt utan kan alltid stödja mycket olika tolkningar och uppfattningar. 
Att de traditionalistiska tolkningarna blivit dominerande måste därför ha även med annat att 
göra än enbart källorna. 

                                                 
149 Michael S. Sherry (1997), ”The Triumph of Democratic Capitalism—Without the Democracy and the 
Capitalism”, Reviews in American History 25(4), s. 533. 
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Kjørup talar om att bedöma hur säkert och elegant respektive paradigm löser sina uppgifter 
samt att värdera själva syftena. Frågan är dock om man på neutral grund kan värdera de olika 
paradigmen inom diplomatihistoria på ett sådant sätt. Dessa har i stor utsträckning haft olika 
syften. Med revisionismen infördes ett samhällskritiskt moment där etablerade uppfattningar 
och åsikter utmanades. Postrevisionismen införde ett mer distanserat, till synes avpolitiserat 
perspektiv och drog fördel av att allt mer arkivmaterial från Västsidan nu hade gjorts 
tillgängligt. Med New Cold War History tillkommer en breddning av perspektiven, fokusering 
på fler olika aktörer och användandet av källmaterial också från Öst. Kopplat till denna 
utveckling är också utvecklingen av forskarsamfundets sammansättning. Den ursprungliga 
forskningen om kalla krigets uppkomst föregick nästan exklusivt i en amerikansk kontext. 
Kalla kriget beforskades inom ramen för USA:s diplomatihistoria av forskare med nära 
anknytning till det politiska etablissemanget. Revisionisternas inträde i forskningsdebatten 
innebar en utmaning mot detta perspektiv och representerade snarare grupper som stod i 
opposition mot detta etablissemang. Med postrevisionismen kom successivt kalla-kriget-
forskningen att alltmer internationaliseras. Framför allt västeuropeiska historiker deltog nu allt 
flitigare i forskningsdebatten och introducerade därmed också nya perspektiv. Ett exempel 
utgör norrmannen Geir Lundestad och dennes empire by invitation-tes, som kom att anammas 
av amerikanska forskare. Denna utveckling har fortsatt och accelererat med New Cold War 

History, som också inkluderat historiker från Östeuropa liksom andra stater inom det f.d. 
östblocket. Kalla-kriget-forskningen har därmed alltmer frigjort sig från den amerikanska 
kontexten och också från den renodlade diplomatihistoriska kontexten. Kalla kriget som 
forskningsobjekt är idag även en angelägenhet för historieforskare som inte självklart kan 
underställas etiketten ”diplomatihistoriker”, t.ex. kulturhistoriker. 

Denna utveckling har naturligtvis spelat en roll för synen på kalla kriget, även om de 
grundläggande dikotomierna associerade med kalla kriget alltjämt lever kvar som ett arv från 
den tidigaste kalla-kriget-forskningen. 

Frågan om framsteg i kalla-kriget-forskningen har följaktligen inte bara med empiri att 
göra utan också med synen på forskningens mål, syften och möjligheter. I vilken mån är det 
historikerns uppgift att kritiskt granska maktstrukturer och ifrågasätta samhällsordningen? 
Vilken relevans har historikernas resultat för den samtida samhällsdebatten? Vilka 
möjligheter har man att inta en neutral och objektiv position i förhållande till sitt ämne? 
Traditionalisternas, revisionisternas och postrevisionisternas mål och syften skiljde sig när det 
gäller dessa faktorer och utanför respektive paradigm är det förstås svårt att säga att det ena 
syftet är bättre än det andra. Slutsatsen härvidlag tycks alltid falla tillbaka på 
utomvetenskapliga åsikter.  

Såsom konstaterades inledningsvis är alltså diplomatihistoria och IR närmast att hänföra 
till kategorin förparadigmatiska vetenskaper. Ett sådant konstaterande implicerar dock att 
sådana vetenskaper någon gång i framtiden kan utvecklas till paradigmatiska, eller ”mogna”, 
discipliner. Detta antagande ligger exempelvis bakom Gaddis’ påstående att de teoretiska 
motsättningarna inom IR har förhindrat dess utveckling till vetenskap. Liknande tankegångar 
har uttryckts i diplomatihistoriska sammanhang, där man kunnat tolka inbördeskriget mellan 
traditionalister och revisionister som ett tecken på att diplomatihistorian obevekligen varit fast 
i ett förparadigmatiskt permanent kristillstånd. En vanlig uppfattning är att detta inbördeskrig 
har varit en betydande faktor i vägen för teoretiska och metologiska framsteg inom 
disciplinen. Den konstanta krisen inom diplomatihistorian skulle i så fall ha förhindrat 
etablerandet av något som liknar normalvetenskapliga framsteg. Eftersom debatten mellan 
traditionalister och revisionister aldrig kunde ta steget bortom frågan om vilken part som bar 
huvudansvaret för kalla kriget, kunde forskningen aldrig gå på djupet i sin historiska 
förståelse. Det är dock inte självklart att kalla-kriget-forskningen skulle ha gjort större 
framsteg om en situation där något enskilt paradigm hade varit allenarådande hade kunnat 
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etableras. Postrevisionismen, som kanske tydligast gjort försök att gå bortom skuldfrågan, 
framstod länge som mer framgångsrik än sina föregångare. Idag, utifrån ett 
efterhandsperspektiv på kalla kriget, är det dock postrevisionismen som för många framstår 
som det mest överspelade paradigmet.  

När det gäller humaniora och samhällsvetenskap är det inte utan vidare självklart att en 
utveckling mot ett enda paradigms dominans skulle vara möjlig eller ens eftersträvansvärd. 
Tvärtom kan man se rivaliserande perspektiv och ståndpunkter som potentiellt berikande för 
forskningen. Det är knappast sannolikt att den diplomatihistoriska kalla-kriget-forskningen 
skulle ha varit mer framgångsrik om ett enskilt paradigm hade nått hegemoni inom 
disciplinen. Man kan därför fråga sig om diplomatihistoria och IR överhuvudtaget bör sträva 
efter att lösas från sin paradigmmångfald och bli paradigmatiska vetenskaper. Det har i andra 
sammanhang diskuterats huruvida man inom humanistiska discipliner bör framtinga en 
situation där ett paradigm dominerar.150 Bland diplomatihistorikerna kan man misstänka att en 
sådan ståndpunkt inte är särskilt utbredd. Detta framstår kanske som tydligast i Westads 
diskussion om möjliga paradigm inom New Cold War History. Denna kommer om Westad får 
rätt närmast representeras av flera olika paradigm. Westads paradigm är istället en sorts 
forskningsteman som gladeligen existerar sida vid sida med andra paradigm. 
Paradigmrikedom blir så snarast något önskvärt och är knappast ett tecken på att 
historievetenskapen skulle vara underutvecklad. Implicit i detta resonemang vilar 
ståndpunkten att humanvetenskaperna inte överhuvudtaget bör sträva efter att ta sig ur sitt 
förparadigmatiska tillstånd, d.v.s. som naturvetenskaperna eftersträva att domineras av 
enskilda paradigm. 

Huruvida denna ståndpunkt också är representativ för IR-forskarna är det utifrån denna 
undersöknings resultat svårt att ha något entydig uppfattning om. Statsvetare tycks i viss 
utsträckning ha betraktat sin egen disciplin som mer vetenskaplig än historieforskningen 
eftersom man lagt större tonvikt vid förklaringar och generaliseringar. Historieforskningens 
narrativa drag har därmed setts med kritiska ögon och som ett tecken på dess vetenskapliga 
efterblivenhet. Men detta drag är också något av historieforskningens särart. Hollinger har 
konstaterat: 

 
[…] Kuhn would surely defend the reluctance of historians to put aside narratives, even though this 
reluctance creates ambiguities in “historical explanation” that diminish the standing of history in the eyes 
of some philosophers and scientists, who would prefer that explanation by covering laws proceed in a 
more forthright fashion.151 
 

 Att IR skulle ha bättre förutsättningar än diplomatihistorian att kunna utvecklas till en 
paradigmatisk vetenskap har jag dock personligen svårt att se, även om kanske många IR-
forskare så skulle önska. Eftersom denna forskning precis som historieforskningen studerar 
mänskliga, sociala och därmed ytterst komplexa, verkligheter är det svårt att föreställa sig att 
några absoluta lagar därom skulle kunna formuleras. 

                                                 
150 Hollinger (1973), s. 384. 
151 Ibid., s. 387f. 
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9. Sammanfattning 
 
Denna undersökning anlägger ett sociokulturellt perspektiv på kalla krigets historiografi och 
tillämpar Thomas Kuhns paradigmbegrepp och perspektiv på forskningsfältet. Med 
utgångspunkt i denna ansats studeras och jämförs två av forskningsfältets tongivande grenar, 
diplomatihistoria och internationella relationer (IR). Fältets utveckling, främst med fokus på 
perioden efter 1991, tecknas utifrån ett studium av de vetenskapliga debatterna inom dessa 
båda discipliner såsom de gestaltats i fältets viktigaste tidskrifter. 

Ett jämförande perspektiv på diplomatihistoria och IR ger vid handen att de inte bara har 
kalla kriget som centralt forskningsobjekt gemensamt utan att de delar flera kännetecken när 
det gäller sin utveckling. Båda disciplinerna har varit markant uppdelade i olika 
skolbildningar och deras utveckling har bestått av serier av intensiva debatter mellan dessa 
skolor. De olika skolorna – traditionalism, revisionism och postrevisionism när det handlar 
om diplomatihistoria och bl.a. realism när det handlar om IR – kan betecknas som paradigm i 
den betydelsen att de fungerat problemgenererande i fråga om synen på den internationella 
politikens drivkrafter, samt på forskningens räckvidd och ändamål. Både diplomatihistoria 
och IR har också tidvis dominerats av enskilda paradigm, även om dessa dominanter för det 
mesta stått under utmaning av rivaliserande paradigm. En av Kuhns definitioner av 
paradigmbegreppet, paradigm såsom idealexempel, har också relevans för diplomatihistoria 
och IR. Forskare såsom Hans J. Morgenthau och Kenneth Waltz har således spelat en stor roll 
för realismen inom IR och William Appleman Williams och John Lewis Gaddis för 
revisionismen respektive postrevisionismen inom diplomatihistoria. 

Paradigmbegreppet kan inom diplomatihistoria appliceras på flera olika nivåer. De olika 
skolorna kan betraktas som konkurrerande paradigm som successivt supplerat varandra utan 
att resultatet blivit en regelrätt revolution i Kuhns mening. Vissa forskare, t.ex. Gaddis, har 
istället framhållit övergången från Old Cold War History  till New Cold War History som av 
fundamental betydelse för forskningsfältet. Medan Old Cold War History innefattar samtliga 
skolor som uppstått före kalla krigets slut, innebär New Cold War History ett genombrott i 
fråga om perspektiv, källmaterial och forskningsdebattens internationalisering. Utifrån 
Gaddis’ resonemang skulle denna övergång kunna beskrivas som en vetenskaplig revolution 
för forskningsfältet. Dagens historiker kan således överblicka hela kalla kriget från början till 
slut, de har tillgång på källmaterial även från östsidan, forskarkårens breddning innebär att 
även historiker från f.d. östblocket nu på allvar för första gången deltar i den internationella 
forskningsdebatten. Dessutom innebär New Cold War History på flera sätt en förändrad syn 
på kalla kriget. Återigen understryks ideologins roll, kalla kriget beforskas inte längre utifrån 
en avgränsad diplomatihistorisk kontext och sätts in i en mer mångfacetterade och komplexa 
perspektiv än vad som tidigare varit fallet. Vissa historiker, däribland Odd Arne Westad, har 
understrukit att New Cold War History innebär att de gamla skolorna och skiljelinjerna växer 
bort till förmån för andra kategorier inom forskningsdiskussionen. Paradigmen inom denna 
nya historieskrivning om kalla kriget kommer således att se helt annorlunda ut jämfört med de 
gamla skolorna traditionalism, revisionism och postrevisionism. 

 Undersökningen har också visat att kalla kriget i sig kan betecknas som ett paradigm. 
Detta paradigm styrde under pågående öst-västkonflikt forskarnas perspektiv och antaganden. 
Den forskning som bedrevs under kalla kriget styrdes av vissa grundläggande antaganden och 
har inom IR-debatten liknats vid normalvetenskap. Ett av dessa antaganden var att kalla kriget 
fungerade som ett stabilt och förändringsobenäget system, vilket innebar att kalla krigets slut 
inte förutsågs av IR-forskningen. Inom diplomatihistoria har kalla kriget av Anders 
Stephanson ifrågasatts som dominerande tolkningsram för perioden 1945–1991. Historiker 
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har stött på åtskilliga anomalier som inte kunnat inordnas i en kalla-krigs-kontext, men i det 
längsta undvikit att omvärdera denna kontext för sina tolkningar. 

I synnerhet inom IR har förloppet som avslutade kalla kriget haft påtagliga implikationer 
inom forskningsdebatten. Sättet varpå kalla kriget slutade har uppfattats som en utmaning mot 
IR-forskningens teoribildningar, i synnerhet för realismen. När det gäller realisternas hållning 
gentemot denna problematik är Kuhns modell i högsta grad tillämplig: kalla krigets slut 
”bortförklaras” med att det antingen ligger bortom realismen som teori eller att en enskild 
händelse varken kan bevisa eller motbevisa en hel teoribildning som realismen. Ur ett kuhnskt 
perspektiv kan man alltså säga att realisterna antingen förskjuter problemet utanför disciplinen 
eller att man behandlar det som en anomali som för tillfället kan skjutas åt sidan, vilket för 
Kuhn är ett förutsägbart förhållningssätt när forskare konfronteras med anomalier. Inom 
diplomatihistorian borde kalla krigets slut snarare ha inneburit en möjlighet; hela konflikten 
kunde nu överblickas och dörrar öppnades för tillgång till tidigare icke tillgängliga källor, 
men även här ledde utvecklingen till förvirring kring forskningens fortsatta inriktning. Initialt 
svepte en våg av ”triumfalism” över kapitalismens och västvärldens seger fram och stärkte 
många av traditionalismens tolkningar, vilket alltså innebar en återgång till gamla tolkningar. 

Undersökningen understryker betydelsen av den politiska och sociala situationen för 
forskningsfältets utveckling. De olika paradigmens uppkomst och utveckling har i regel 
uppstått i nära koppling till politiska omvälvningar i omvärlden, såsom första och andra 
världskriget (IR), Vietnamkriget (diplomatihistoria) och kalla krigets slut (båda). Sådana 
händelser har fungerat som katalysatorer för omprövningar av teorier och tolkningar. 
Dessutom har forskningsdebatterna, särskilt inom diplomatihistoria, haft påtagliga politiska 
övertoner. Debatterna har tenderat föra sig på en politisk-ideologisk snarare än på en 
vetenskaplig nivå, vilket illustrerar Kuhns tes att olika paradigm har svårt att föra någon 
konstruktiv vetenskaplig diskussion med varandra eftersom de har olika syn på forskningen, 
arbetar med från varandra avvikande begrepp och brottas med olikartade problem och 
frågeställningar.   

Undersökningen visar med andra ord att diplomatihistoria och IR är två forskningsfältfält 
som kan fångas inom en kuhnsk teoretisk ram. Enligt en strikt tillämpning av en sådan 
befinner sig både diplomatihistoria och IR i ett förparadigmatiskt tillstånd. Ett kuhnskt 
perspektiv på den egna disciplinen har dock främst nyttjats av IR-forskarna. 
Diplomatihistoriker har i allmänhet varit mindre benägna att åtminstone explicit luta sig mot 
Kuhns perspektiv och terminologi när de diskuterat sin egen disciplin. Denna skiljelinje 
mellan diplomatihistoria och IR återspeglar en mer generell brytpunkt mellan humaniora och 
statsvetenskap, där forskarna inom den senare på ett tydligare sätt har eftersträvat ett mer 
”naturvetenskapligt” förhållningssätt. Denna faktor kan också ha bidragit till svårigheterna i 
förhållandet mellan diplomatihistoria och IR. Utifrån en kuhnsk terminologi innebär detta att 
diplomatihistoria och IR i stor utsträckning varit inkommensurabla vetenskaper som styrts av 
divergerande paradigm. Diplomatihistorikerna och IR-forskarna representerar åtminstone i ett 
amerikanskt sammanhang också separata sociala strukturer. Detta i sin tur har lett till mycket 
avvikande teoretiska och metodologiska traditioner inom de båda områdena. 

Utvecklingen mot att uppnå statusen av paradigmatisk vetenskap har följaktligen varit ett 
mer uttalat mål inom IR än inom diplomatihistoria. Det går dock att ifrågasätta om en sådan 
utveckling överhuvudtaget är uppnåelig och eftersträvansvärd för humanistiska och 
samhällsvetenskapliga forskningsdiscipliner, vilka också har sin särart att bejaka och inte 
nödvändigtvis vinner någonting på att efterlikna naturvetenskaperna. 
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