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Förord
Jörgen Westerståhl var professor i statskunskap under tre årtionden, när-
mare bestämt innehavare av August Röhss professur i statskunskap vid 
Göteborgs universitet från 1952 till 1982. Hans forskning handlade om den 
moderna demokratins grundläggande problem, nämligen hur folkviljan 
kan förverkligas i ett samhälle med särintressen, rättigheter, kommuner, 
massmedier och politiska partier. Som statsvetare bidrog han också till de-
mokratins kunskapsförsörjning genom offentliga uppdrag, undervisning, 
handledning, institutionsbyggande och forskningsledning.

Det finns flera som kan konkurrera om positionen som den mest be-
tydelsefulle statsvetaren i Sverige. Rudolf Kjellén var en inflytelserik kon-
servativ ideolog vars geopolitiska scheman kom att påverka det politiska 
tänkandet i Europa och Latinamerika. Axel Brusewitz förde in statsveten-
skapen i den demokratiska eran. Herbert Tingsten spelade en ojämförlig 
roll som opinionsbildare. Nils Stjernquist ligger bakom stora delar av da-
gens grundlags- och kommunallagstiftning. I den nuvarande statsvetar-
generationen finns flera som har gjort bestående insatser, men med hög-
skolans expansion och diversifiering är det knappast längre möjligt för en 
enda person att så starkt påverka ett helt universitetsämne. Enligt min 
mening kan det inte råda något tvivel om att det är Jörgen Westerståhl som 
har haft allra störst inflytande. Under några avgörande årtionden var det 
han som mer än någon annan formade den svenska statsvetenskapens or-
ganisering, inriktning och självförståelse. Han verkade också i en tid med 
en stark efterfrågan på statsvetenskaplig forskning.

En bok om Jörgen Westerståhl blir en berättelse om demokratins år-
hundrade. Han föddes vid tiden för demokratins genombrott. Under sitt 
långa forskarliv kunde han följa hur demokratin i Europa slutligen segrade 
över diktaturen och hur det demokratiska samhället ställdes inför folksty-
relsens praktiska problem. Hans forskning tog upp ett antal problem som 
alltjämt är aktuella. Vilken roll har organiserade intressegrupper i ett de-
mokratiskt samhälle? Vilken slags grundlag behöver ett land som Sverige? 
Hur stor plats har den lokala självstyrelsen i en enhetlig välfärdsstat? Vad 
betyder massmedierna för opinionsbildningen? Hur stor makt har väljarna 
i en partidemokrati? Vilket utrymme bör folkomröstningar ha i en repre-
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sentativ demokrati? Hur kan samhällsforskare bidra till att lösa demokra-
tins problem?

Denna bok om Jörgen Westerståhl har tre syften. För det första är det en 
forskarbiografi, en skildring av Jörgen Westerståhls olika undersökningar 
och en diskussion av deras huvudresultat. För det andra handlar boken 
om statsvetenskapen som universitetsämne och som världsuppfattning. 
För det tredje handlar boken om 1900-talet, demokratins århundrade, den 
historiska period som blev Jörgen Westerståhls levnadstid och forsknings-
objekt.

När jag påbörjade mina studier i statskunskap vid Göteborgs universi-
tet hösten 1967 var det vid en institution som leddes av och präglades av 
Jörgen Westerståhl. Jag mötte honom som lärare, läroboksförfattare och 
examinator och efter det att min handledare Bo Särlvik flyttat till Eng-
land var det under Jörgen Westerståhls överinseende som jag avslutade 
mina studier med en doktorsexamen 1975. Efter min flytt till Uppsala hade 
vi kontinuerlig ehuru sporadisk kontakt där vi diskuterade gemensamma 
forskningsproblem. Ibland var vi överens, ibland inte, ibland inte alls. Vi 
samarbetade aldrig i några gemensamma forskningsprojekt, men vi deltog 
i ett antal gemensamma aktiviteter, exempelvis som kommentatorer vid 
riksradions valvakor. Det enda som vi skrev ihop var två debattartiklar om 
grundlagen, vilka publicerades kort före det att Jörgen gick bort vid 90 års 
ålder. Jag reste till Göteborg för hans begravning i mars 2006. Det var när 
jag satt där i Hagakyrkan som jag tänkte att någon måste skriva en bok om 
Jörgen Westerståhl.

Huvudkällan till detta arbete är Jörgen Westerståhls egna skrifter. Nå-
gon samlad bibliografi har hittills inte existerat men jag har nu samman-
ställt en så långt möjligt komplett förteckning över hans publikationer. 
Jörgen Westerståhl skrev ingen dagbok men mycket av hans yrkesmäs-
siga korrespondens har bevarats. Endast bråkdelar av källmaterialet finns 
tillgängligt på internet. Vid statsvetenskapliga institutionen i Göteborg 
förvaras åtskilliga hyllmeter av Jögen Westerståhls papper och Göteborgs 
universitets arkiv innehåller handlingar från statsvetenskapliga institutio-
nen. I övrigt kommer underlaget från många olika slags källor, vilka anges 
i slutet av boken.
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Många har hjälpt mig att skriva denna bok och jag vill tacka dem alla. 
Jörgen Westerståhls barn Dag, Anna och Olof har stött mitt projekt och 
bistått med upplysningar. Viveka Enander har generöst låtit mig använ-
da bandinspelningarna från sina samtal med Jörgen Westerståhl. Fakta-
uppgifter och synpunkter har lämnats av Bengt Owe Birgersson, Ingrid 
Carlberg, Ingvar Carlsson, Ulla Carlsson, Karin Dovring, Sverker Gus-
tavsson, Helena Hegardt, Sören Holmberg, Peter de Jánosi, Esbjörn Jan-
son, Folke Johansson, Lena Jonson, Rutger Lindahl, Elin Naurin, Lennart 
Nilsson, Henrik Oscarsson, Per-Anders Roth, Olof Ruin, Fredrik Sterzel, 
Lars Strömberg, Ingegerd Särlvik, Jonas Tallberg, Anders Vredin, Gunnar 
Wallin, Lennart Weibull och Torgny Wärn. Materialinsamlingen har un-
derlättats av tillmötesgående personal vid arkiv och bibliotek, däribland 
Lâle Svensson vid Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, Karin Petersson 
och Anna Thorén vid Göteborgs universitet, Per Clason vid Krigsarkivet, 
Eva Dahlman vid Kungliga Biblioteket, Fredrik Tersmeden vid Lunds uni-
versitet, Stephan Bergman vid Scanpix och Bror Lyckow vid Stockholms 
universitet.

Ett stort tack riktas också till Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse, In-
stitutet för Rättsvetenskaplig Forskning, Riksbankens Jubileumsfond och 
Wahlgrenska stiftelsen som genom tryckningsbidrag gjort det möjligt att 
ge ut denna bok.

Stockholm i mars 2011
Olof Petersson 
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