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První Štaufové pocházeli z Bavorska, kde byli družiníci císaře Jindřicha II., a v první polovině 11. století si zde vytvořili sňatkovou politikou dobře zajištěnou  mocenskou pozici. Od sňatku Fridrichova praděda Fridricha z Bürenu se na území Alsaska vytváří druhé mocenské centrum rodu, majícího základnu moci již ve Švábsku. Důležitou událostí v historii rodu byl roku 1079 sňatek Fridrichova děda Fridricha von Staufen s Agnes, dcerou císaře Jindřicha IV. Tehdy se též stal švábským vévodou. Po smrti Fridricha si vzala Agnes za manžela Babenberka Leopolda IV., vévodu bavorského, a došlo tak k navázání příbuzenského vztahu Štaufů s Babenberky.
I Fridrich II. podporoval dalšího císaře Jindřicha V. Ten se rozhodl pověřit štaufského vévodu centrální říšskou agendou, což dokazuje důvěru mezi sálskou dynastií a Štaufy. Fridrich získal titul vévody alsaského a oženil se s Juditou z rodu Welfů, dcerou bavorského vévody.
Po smrti císaře Jindřicha roku 1125 vymřela sálská dynastie a Štaufové díky blízkému příbuzenství s královským rodem byli reálnými adepty na korunu. Pro odpor mohučského arcibiskupa ale nakonec zvítězil saský vévoda Lothar. To byl zárodek sporů mezi Štaufy a císařem především o říšský a rodový majetek. V prosinci 1125, když nechtěl vydat říšský majetek, byla na Fridricha dokonce uvalena klatba, jeho bratr Konrád byl zvolen vzdorokrálem, ale oba se nakonec museli císaři podřídit. Po smrti Lothara roku 1137 se snažili Štaufové opět o získání koruny, a tentokrát se to podařilo. Zvolen byl Konrád III., původní vzdorokrál. Svých nároků se však nevzdali ani Welfové.
V této rozvrácené době vystupuje poprvé do popředí Fridrich řečený Barbarossa – nalezneme jej na panovnických listinách jako svědka. O mládí Fridricha I. Barbarossy se neví téměř nic, ani se neví přesné datum jeho narození, snad šlo o prosinec 1122. Jeho vzdělání bylo vedeno v rytířském duchu – velký důraz byl kladen na zacházení se zbraní a tělesnou zdatnost. Byl bystrého rozumu, rychle se dokázal rozhodnout, měl mimořádné válečné štěstí, odpor vůči nespravedlnosti, byl štědrý a přístupný  a měl rétorické nadání, to o něm řekl v jeho třiceti letech opat Widabald ze Stavelotu a Corvey.
Někdy ve čtyřicátých letech byl Fridrich Barbarossa pasován na rytíře a od roku 1147, kdy slíbil účast na křížové výpravě, začal vystupovat jako vévoda švábský. Počátkem dubna 1147 převzal správcovské pravomoci po svém zemřelém otci a začal užívat též titul vévoda alsaský.
Na křížové výpravě se osvědčilo jeho válečné nadání. Poprvé též vstoupil na pole říšské zahraniční politiky, když  byl přítomen podepsání smlouvy mezi Konrádem a byzantským císařem Manuelem. Po návratu z křížové výpravy se Fridrich oženil s Adélou, dcerou markraběte Diepolda z Vohburgu a rozšířil své území dále na východ. 
Ihned po smrti jeho strýce Konráda III. začal jednat s knížaty, a připravil si tak diplomaticky půdu pro volbu krále ve Frankfurtu, která se konala 4. března 1152. Výhodou pro něj byl příbuzenský vztah s oběma významnými šlechtickými rody – Welfy a Štaufy. 
Barbarossa byl ve svém jednání nakonec úspěšný. Když se ujal vlády na jaře 1152 měl již bohaté politické i vojenské zkušenosti a byl mužem v nejlepších letech. Fridrich byl přesvědčen o tom, že převzal říši z boží vůle, za integrující součást či jádro své panovnické moci považoval neomezené vládnutí nad Římem. Korunován byl, jak bylo tradicí, 9. března 1152 v Cáchách. 
K papeži Evženovi III. vyslal po korunovaci poselstvo, které mu předalo dopis, v němž formuloval vzájemný vztah jako rovnoprávný, založený na učení o dvojí moci – světské a církevní. Během návštěvy v Utrechtu, krátce po korunovaci, dal ale najevo, že si chce ponechat vliv na korunovaci biskupů v říši.

Jeho prvním úkolem ale bylo uklidnit napjatou vnitřní situaci v říši. Vydal se proto na okružní jízdu po zemi, při níž se mu podařilo vyřešit nejeden spor a posílil tak vlastní panovnickou pozici. Ve vnitřních záležitostech stavěl hlavně na přátelství se strýcem Welfem VI. 
Již pět měsíců po svém zvolení se mohl pochlubit mnoha úspěchy a na zemském sněmu v Ulmu vyhlásil zemský mír. Vztahy s papežem si však od začátku své vlády rozházel, když byl zvolen za magdeburského arcibiskupa Wichmann. Roku 1153 byla po jednáních s papežem uzavřena tzv. kostnická smlouva – Fridrich se v ní zavazoval k podpoře římské církve proti hnutí římských měšťanů, sicilskému králi Rogerovi a eventuální byzantské expanzi do Itálie, papež na oplátku přislíbil císařskou korunovaci, exkomunikaci nepřátel říše a podíl na zásahu proti expanzivním silám Byzance v Itálii. Vztah s papežem byl poté na čas vynikající. 
Druhou polovinu roku 1153 se Barbarossa věnoval přípravám na tažení do Itálie.  Roku 1154 vytáhl s nejmocnějšími knížaty přes Brennerský průsmyk na jih. Koncem listopadu se pak usadil nedaleko Piacenzy, ležící na Pádu. Zde se též konal první dvorský sněm na italské půdě. Na  vojenské akce proti vzpurnému Milánu, ale neměl dostatečnou sílu, a tak se omezil na menší akce. Úspěšný byl ale při obléhání Tortony, spojence Milána, a město bylo zničeno. V Pávii na řece Ticino se po triumfu nechal Fridrich okázale korunovat.
Poté táhl s vojskem na Řím, kde se měl setkat s papežem. Mezi císařem a papežem ale panovala i přes velké množství poselství nedůvěra. Císařská korunovace proběhla 18. června 1155 v chrámu sv. Petra v Římě pod silnou ochranou vojska a po ukončení ceremoniálu propukly ve městě boje. 
Do léta 1155 byla jeho politika v podstatě určována spory s Normany , ve kterém měl však podporu papeže i Byzance. Po urovnání sporů v červnu 1156 slavil svatbu s neteří byzantského císaře Viléma Beatrix, dědičkou burgundského hrabství.
Situace v Itálii se ale začala komplikovat, říši především znepokojovaly bojové akce Řeků v jižní Itálii a neposlušnost Milána. To pohnulo říšská knížata k souhlasu k tažení do Itálie. Koncem května 1156 navíc porazil sicilský král Vilém I. Byzantince a papež Hadrián IV. uzavřel s Vilémem I. smlouvu. To vše značně omezovalo další východiska Fridrichovi politiky.
Na říšském sněmu ve Wormsu na přelomu března a dubna 1157 přislíbila říšská knížata  svou účast na novém tažení do Itálie, přítomni byli i někteří italští odpůrci Milána. Nyní se Fridrich snažil o zajištění širší podpory plánované akce. Podpořili ho český kníže Vladislav, uherský král Gejza II., polský král Boleslav IV., anglický král Jindřich II. a přísahu složili i italští reprezentanti vysokého říšského duchovenstva. Nedůvěru vyjadřoval francouzský král Ludvík VII., proti byl i papež. Milán se však ani pod tlakem nepodvolil
Následující měsíce charakterizovala výrazná diplomatická aktivita císařských legátů na jihu a  řada středoitalských měst podpořila Fridricha financemi i vojenskými oddíly. Pro spolupráci byla nakonec získána i Piacenza – tradiční spojenec Milána. Pak ustoupil i papež Hadrián IV. a lenní svrchovanost potvrdil přísahou dánský král Waldemar.
Tažení zahájil Fridrich roku 1158 přechodem Brennenského průsmyku. Tentokrát měl k dispozici rozsáhlou vojenskou sílu. Díky činnosti císařských legátů byl prvotní postup rychlý a bezproblémový a na konci července došlo k prvním bojům u břehu Addy. Prvním klíčovým vítězstvím bylo dobití hradu Trezzo ležícího mezi Milánem a Brescií. Dne 6. srpna zahájily říšské jednotky obléhání Milána, k nim se připojily i kontingenty z říšské části Itálie. Na konci srpna bylo obléhání zastaveno a začalo se jednat. Kapitulace Milána byla vyjednána  1. září 1158. Milán musel zaplatit vysokou pokutu (9120 hřiven stříbra), byla mu odňata regália a zakázána stavba falce, město si mohlo nechat opevnění a podrželo si právo volit své konzuly, které však musel potvrdit císař.
V listopadu 1158 svolal císař na Roncaglijská pole u Piacenzy sněm. Ústředním tématem bylo uspořádání vztahů mezi císařskou mocí a italskými městy. Císař vyhlásil připravený program, který měl řídit normy vzájemných vztahů. Dosavadní praxí bylo, že císař uzavřel spojenectví s jednou skupinou měst proti druhé, novým programem byla zdůrazněna nejvyšší autorita říše vůči komunám jako celku. Přijaty byly tři zákony – zákon o vedení jurisdikce a výkonné moci říše, zákon umožňující císaři budování falcí a zřizování úřadů všude, kde to uzná za vhodné, a zákon definující jednotlivé druhy daní. Snaha o aplikaci těchto zákonů tvořila páteř Fridrichovy politiky v následujících letech.
Situace se ale znovu zkomplikovala, když Milánští zpět dobili hrad Trezzo a na město byla opět uvaleno klatba. Mezitím ještě císař stačil uniknout atentátu, který zosnovali Milánští. Pak se zhoršili i Fridrichovi vzájemné vztahy s papežem kvůli sporu o nástupnictví na arcibiskupský stolec v Ravenně. Fridrich zrušil kostnická ustanovení a papež uzavřel spojenectví s císaři nepřátelskými městy
Papež však 1. září 1159 zemřel. Novým papežem se měl stát dosavadní kancléř Roland jako Alexandr III. Fridrich však prosadil na církevním koncilu v Pavii proštaufského Viktora IV. Rozhodnutí z Pavie odmítli Francie a Anglie.
V Miláně se na přelomu let 1161-62 opět měnila situace. Především k tomu vedl fakt, že město už bylo vyčerpáno bojem, a tak Milánští nabídli sami podmínky kapitulace – nabízeli zboření hradeb, poskytnutí rukojmí, přijmutí lombardského nebo německého správního úředníka, zaplacení finanční pokuty, postavení falce na vlastní náklady a zřeknutí se regálií, hodlali též ukončit styky s dosavadními spojenci a vyhostit z města 3000 obyvatel. Císař ale rozhodl o bezpodmínečné kapitulaci – byly strženy hradby a císařské vojsko vpadlo do města. Dne 19. března byl vydán rozkaz k opuštění města a Milán byl srovnán se zemí. Po porážce Milána se ocitl Fridrich Barbarossa na vrcholu své moci. 
Po pacifikaci Milána teď Fridricha nejvíce trápilo papežské schizma. Vzdoropapež Alexandr III. unikl do Francie a celý spor se měl řešit smírčím soudem, jemuž měla předcházet schůzka s Ludvíkem VII. v Burgundsku. Plán na potvrzení Viktora IV. v úřadu papeže realizoval Fridrich v září 1162, ale schůzka s Ludvíkem skončila krachem. Teprve v srpnu 1163 se na dvorském sněmu v Norimberku objevili vyslanci Alexandra III. a zahájili jednání, které však na nátlak Ludvíka VII. ztroskotalo. Situace se pak opět změnila po smrti Viktora IV. V dubnu 1164 císařský legát ihned a bez předběžné porady s Fridrichem prosadil zvolení nového Alexandrova protivníka Paschala III. a tím se rozplynuly jakékoliv vyhlídky na ukončení schizmatu.
Na jaře 1165 změnil Fridrich vztah k západním královstvím – především dosáhl dohody s Anglií, která do té doby podporovala Alexandra III., spojenectví potvrdil sňatkem anglické princezny se svým synem Fridrichem. V květnu se pak císař zavázal, že nikdy neuzná Alexandra III. za papeže, k přísaze se připojili i angličtí vyslanci a některá říšská světská i duchovní knížata. Povinně byla přísaha uložena všem říšským knížatům a císař tvrdě zakročil proti těm, kteří přísahu odmítali složil
V listopadu se Fridrichovi narodil druhý syn – Jindřich, který se měl stát jeho nástupcem.
Po březnu 1166 začal Fridrich plánovat znovu tažení na jih. Pro tažení byly i příznivé podmínky – v květnu totiž zemřel sicilský král Vilém I. Císař chtěl tentokrát udeřit veškerou silou, a definitivně tak pokořit normanskou říši, zároveň chtěl zakročit proti Alexandrovi, který se mezitím přestěhoval zpět do Říma.
Na tažení vyrazilo velké vojsko v říjnu 1166 – poprvé byli součástí vojska také žoldnéři. V Itálii ale mezitím stále více sílila kritika říšské správy a  některá města se sjednotila do tzv. Veronské ligy, ke které se přidal i Milán. Vzbouřená města se s velkým úsilím Fridrichovi podařilo pacifikovat, ne však nadlouho.
Na konci července 1167 dorazil císař do Říma, kde propukli těžké boje, ale Alexandrovi se nakonec podařilo uniknout, alespoň ale nastolil papežem Paschala III. Pak ale stihla Fridrichovo vojsko katastrofa – epidemie malárie  a za oběť padla část vojska i některá knížata. V této situaci povstala opět italská města – zvláště odbojní Milánští a císař se dostal do těžké pozice. Fridrich se potřeboval stáhnout z Itálie, ale všechny průsmyky byly obsazeny, vsadil tedy na vyjednávání a dohodnul se se savojským hrabětem Humbertem, že mu bude dělat přes průsmyk společnost. S jeho pomocí se mu podařilo v přestrojení z Itálie uprchnout. Touto porážkou se zhroutil rocaglijský systém, problematickou zůstala i církevní otázka a krize Fridrichovi vlády v Itálii se projevila i v německých oblastech.
V září 1168 zemřel štaufský vzdoropapež Paschal III. a ještě koncem roku obnovil Fridrich kontakt s kruhy kolem Alexandra III., dohodnout se však nedokázali. Docílil však alespoň toho, že byl na říšském sněmu v Bamberku roku 1169 zvolen za krále jeho čtyřletý syn Jindřch. V té době také uznal za papeže Calixta III., zvoleného kardinály – přívrženci zesnulého Paschala III.. Mladý král byl korunován v Cáchách 15. srpna 1169.
Roku 1170 se rozhodl navázat kontakty s Byzancí – těžištěm jednání se stala sňatková politika. Rozhovory se táhly až do roku 1174. Fridrich si též uspořádal vztahy s Anglií a diplomatické styky navázal s Ludvíkem VII.
Na základě znovu upevněné moci  v říši mohl již roku 1172 znovu uvažovat o tažení do Itálie – rozvinul širokou diplomatickou aktivitu, protože bylo potřeba zajistit finanční krytí celé operace, a také pacifikovat ohniska neklidu. O materiální základnu se nemusel Fridrich strachovat, pokladna byla totiž nedlouho před tím naplněna vysokým tributem z Polska, k tomu přistupovala též četná dědictví, získaná z pozůstalostí po vymřelých šlechtických rodech. 
V září 1174 vypálila císařská vojska město Susa a podrobila se města Turín a Asti, a na území Piemontu se tak znovu podařilo nastolit moc říše. Na přímou konfrontaci s Lombardskými městy však nemohl pomýšlet. Při ústupu u Montobella byl konfrontován s nepřátelskými vojsky a nezbylo mu nic jiného než vyjednávat. Mírem, uzavřeným v dubnu 1175, byly boje ukončeny a císař své vojsko rozpustil a dokonce se uvolil jednat s Alexandrem III. Jednání u Motobella byla ale nakonec neúspěšná a boj byl ještě téhož roku obnoven.
V květnu 1176 obdržel císař dlouho očekávané posily, ale při přibližování vojsk byl Fridrich u Legnana poražen. Další období je pak vyplněno diplomatickými jednáními. Opět se začalo jednat o míru s Alexandrem III. – oba se dohodli na kompromisu v otázce svěcení, přijatému v době schizmatu a  24. července 1177 se nakonec na náměstí sv. Marka v Benátkách Fridrich smířil s papežem, proti kterému vedl po 18 let boj. Kromě míru s papežem byl v Benátkách uzavřen též mír s lombardskými městy a mír se sicilským králem Vilémem II. Nová politická kostelace přece jen vedla k posílení autority císaře na území celé říše.
Po tažení v Itálii se Fridrich věnoval vnitropolitické situaci, především pak sporu se silným Welfským vévodou Jindřichem Lvem, který byl nucen se císaři v polovině listopadu 1181 podvolit. Z celého majetku mu byly ponechány jen rodové statky, v rámci klatby byl odsouzen do vyhnanství a uložena mu byla povinnost vykonat pouť do Santiaga de Compostella. Nejvýznamnější odpůrce Fridrichovi vlády byl tímto potlačen.
Během roku 1184 se už do politiky začal prosazoval následník Jindřich VI. a v tomto roce vyrazil z pověření otce na tažení do Polska. V témž roce začal Fridrich jednat se sicilským králem Vilémem II. o spojenectví na základě sňatků a tato jednání dovedl do úspěšného konce – teta normanského krále Konstancie byla zasnoubena s Jindřichem VI., v létě se pak konala ještě jednání s Angličany a snad již v srpnu byl dohodnut sňatek Richarda Lví srdce s jednou z císařových dcer.
V říjnu 1184 byl Fridrich informován o smrti své dcery Agnes, manželce uherského krále Bély III. a také o smrti své manželky Beatrix, koncem listopadu navíc zemřela Fridrichova další dcera, zasnoubená s Richardem Lví srdce. Konec roku 1184 tak strávil Fridrich sklíčen hlubokým zármutkem
Vysoká politika mu však neumožňovala odpočinek, následujícího roku vedl opět spor s papežem, ale úspěšný byl v jednání se severoitalskými městy, zvláště pak s Milánem, se kterým navázal velmi dobré vztahy. 
V červenci 1187 utrpělo vojsko západních rytířů těžkou porážku ve svaté zemi v bitvě u Hattínu, o něco později byla dobyta města Acon, Sidon a Bejrút, pádu se nevyhnul ani Jeruzalém a koncem října se  papež Řehoř VIII. obrátil na německé biskupy s výzvou k osvobození Božího hrobu. Papež mezitím ustoupil a uvolil se jednat o nástupnictví Jindřicha VI., a tak Fridrich jeho výzvu k tažení do Svaté země přijal. Před chystanou výpravou do Malé Asie se císař věnoval zabezpečení uspořádání mocenských poměrů v říši, ještě před začátkem výpravy se mu podařilo rozmnožit rodové državy a upevnit v nich rodovou moc a v prosinci 1187 přislíbil nový papež Kliment III. korunovaci následníka trůnu.
Počet shromážděných bojovníků se odhaduje v dobových pramenech na sto tisíc, v každém případě se ale jednalo o 12-15 tisíc mužů. Vojsko vyrazilo roku 1189 přes Uhry směrem do Byzance a v květnu 1190 dorazil Barbarossa před seldžucké hlavní město Ikonium, které křižáci dobili. Koncem května dosáhlo vojsko arménské hranice. Císaře však v neděli 10. června 1190, když se chtěl schladit ve vlnách Salefa  v Arménii, schvátil tepelný šok a zemřel. I přes Fridrichův vysoký věk to byla neočekávaná událost. Po Fridrichově smrti se křížová výprava rozhodla k předčasnému návratu domů.


