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Den 13 maj 1895 höll M ax Weber sin installationsföreläsning som professor i 
nationalekonomi och finansvetenskap vid Freiburgs universitet. Titeln på före
draget var Die Nationalität in der Volkswirtschaft; i den tryckta versionen skul
le den senare komma att heta Der Nationalstaat und die Volkswirtschaftspolitik 
— här översatt som Nationalstaten och den ekonomiska politikend  Det empiris
ka tema som föreläsningen tog sitt avstamp i var Weber väl förtrogen med: det 
handlade om transformationen av jordbruksekonomin, om hur framförallt lan
tarbetarnas situation förändrats av denna omvandling och om hur detta påver
kat migrationsströmmarna på den Västpreussiska landsbygden.2 Det är en tema
tik som sysselsatt Weber sedan 1892, då han fick i uppdrag av Verein für 
Sozialpolitik att ansvara för en undersökning av lantarbetarnas förhållanden i 
Västpreussen.

Bakgrunden var denna: Verein für Sozialpolitik hade bildats 1872, som en 
sammanslutning av reformsinnade vetenskapsmän, journalister, tjänstemän och 
företrädare för olika näringar (Lindenlaub 1967, Riesebrodt 1984). 
Utgångspunkten för föreningens verksamhet var övertygelsen om att socialpoli
tiska reformer var av nöden i Tyskland. I fokus för föreningens intresse stod där
för socialpolitiska frågor, i synnerhet den s k ”sociala frågan” eller ”arbetarfrå
gan”, och Verein für Sozialpolitik gjorde det till sin uppgift att finansiera och 
genomföra empiriska undersökningar som skulle kasta ljus över dem. Hit hörde 
även frågan om lantarbetarnas situation. År 1890 fattar föreningens utskott 
beslut om att genomföra en rikstäckande undersökning av lantarbetarnas situa-
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tion. En enkät konstruerades för ändamålet5, och distribuerades till lantarbetar
nas arbetsgivare som skulle ombesörja att den fylldes i.4 Med tanke på det 
insamlade materialets omfång -  och med tanke på att resultaten skulle presente
ras innan generalförsamlingens sammanträde i slutet av september 1892 -  beslöt 
man dela upp arbetet med att analysera och sammanställa enkätsvaren. Ansvaret 
för Västpreussen, eller rättare sagt för den del av regionen som ligger öster om 
Elbe, föll på M ax Webers lott.5

Just i denna region var, av skäl som vi ska återkomma till, lantarbetarfrågan 
särskilt viktig och politiskt känslig. Genom sin studie av lantarbetarnas förhål
landen öster om Elbe får nu Weber, närmast över en natt, rykte om sig som 
ledande expert i lantarbetarfrågan. Han skulle återkomma till den i en lång rad 
artiklar, recensioner, föredrag och debattinlägg under de närmast följande åren6, 
och det är dessa arbeten som till slut meriterar honom för professuren i nationa
lekonomi och finansvetenskap.

Det empiriska resonemang som M ax Weber utvecklade i sin installationsföre- 
läsning var i mångt och mycket ett kondensat av skrifter han redan publicerat i 
ämnet.7 Det är, som Weber själv konstaterar, endast i detaljer som han har något 
nytt att säga. Föreläsningen innehöll emellertid inte bara en redovisning och tolk
ning av empiriska data. Den empiriska delen är snarare utgångspunkten för en 
rad ”personliga, och i så måtto subjektiva” , politiska resonemang. Lejonparten 
av föreläsningen ägnar Weber således åt att presentera och rättfärdiga sin egen 
politiska åskådning, sin ”värdemässiga m åttstock”, och åt att kritisera sakernas 
tillstånd i tidens Tyskland.

Reaktionen från åhörarna blev häftig. I ett brev till brodern Alfred konstate
rar M ax Weber att han i sitt anförande ”chockerat” publiken med sina brutala 
åsikter.8 Wolfgang Mommsen menar i sin kommentar över händelsen, att det 
som chockerade åhörarna framför allt var det faktum att Weber så brutalt och 
oreserverat framställde den politiska sfären som en hänsynslös maktkamp 
(Mommsen 1984: 40). I Freiburger Antrittsrede framtonar -  för att parafrasera 
Clausewitz -  en bild av politiken och ekonomin som ”krigets fortsättning med 
andra medel” . Åsikternas ”brutalitet” torde dock inte vara det enda som gjorde 
åhörarna upprörda. Lika betydelsefullt var säkert att Weber gör sig till motstån
dare till snart sagt varje ekonomiskt och socialt skikt i det samtida Tyskland. I 
Tyskland, menade Weber, finns det ingen social klass som har den politiska mog
nad som krävs för att ta över den politiska ledningen av landet. Ett resultat av
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de starka publikreaktionerna är att Weber beslutar sig för att publicera föreläs
ningen, med vissa ändringar. Dels ändras titeln, dels skjuter Weber in ett stycke 
om värdenas plats i den nationalekonomiska forskningen9, ett avsnitt som i flera 
avseenden förebådar Webers senare diskussioner om ”värdefrihet” i socialveten
skaperna.

Läsart och kontextualisering
M ax Webers skrifter om lantarbetarfrågan, nationalstaten och den ekonomiska 
politiken -  inklusive installationsföreläsningen i Freiburg -  finns nu utgivna i 
samlad form i M ax Weber Gesamtausgabe. När de två volymerna kom ut skrev 
Günther Roth i en recension, att man måste fråga sig i vilken utsträckning pub
liceringen kommer att skada Webers rykte (Roth 1993: 150). Frågan är befogad. 
Nationalstaten och den ekonomiska politiken innehåller åtskilligt som vid en 
första genomläsning fram står som stötande och politiskt m otbjudande. 
Problemen uppstår redan i avsiktsförklaringen. Weber skriver där att syftet i 
första hand är ”att, med ett exempel, åskådliggöra den roll som den fysiska och 
psykiska rasskillnaden mellan nationaliteter spelar i den ekonomiska kampen om 
tillvaron” . Det tycks alltså som om Weber förespråkar en rasistisk förklarings
modell, dessutom klädd i ett darwinistiskt språkbruk. Som om det inte var nog 
pläderar han för nationalismen och för den tyska nationens maktintressen. 
Kombinationen av darwinism, nationalism och förklaringar i termer av rasskill
nader är förvisso tillräckligt obehaglig för att det ska vara rimligt att fråga sig 
om Webers rykte som sociolog kan ta skada av läsningen.

Finns det då någon anledning för en sociolog idag att läsa M ax Webers instal- 
lationsföreläsning? Det finns det. I den kommenterande text som ackompanjerar 
installationsföreläsningen i M ax Weber Gesamtausgabe heter det, att 
Nationalstaten och den ekonomiska politiken hör till de mest betydelsefulla 
dokumenten över den tidige Webers politiska och vetenskapliga tänkande” 
(Weber 1993: 535). Wolfgang Mommsen talar om texten som det ”mest bety
delsefulla dokumentet över den unge Webers politiska filosofi” (Mommsen 
1984: 36). Såväl Arnold Bergstraesser som Albert Salomon och Wilhelm Hennis 
har dessutom i stor utsträckning lagt installationsföreläsningen till grund för sina 
respektive Weberläsningar (Bergstraesser 1957; Bergstraesser 1961; Salomon 
1934; Hennis 1984; Hennis 1988; Hennis 1989). Att Weberforskningen tillmä
ter föreläsningen stor verkhistorisk betydelse är förvisso inte ett tillräckligt skäl
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för att en modern sociolog ska intressera sig för den. Vad Weberforskningen 
däremot visar är att det finns anledning att inte nöja sig med en första, ytlig läs
ning. Detta kan behöva kommenteras något.

Wolfgang Mommsen och Wilhelm Hennis är, som vi konstaterade, överens om 
att Nationalstaten och den ekonomiska politiken är ett av Webers mest centrala 
arbeten. H är upphör emellertid likheterna. Deras tolkningar av vad texten fak
tiskt säger skiljer sig åt på en rad avgörande punkter. Ett strategiskt valt exempel 
ger en uppfattning om vad det handlar om.

”N ationalekonom in”, skriver M ax Weber, ”är en politisk vetenskap” . 
Mommsen och Hennis närmar sig det påståendet från två olika tolkningshori
sonter. Mommsen läser det mot bakgrund av sin övergripande tes -  att politiken, 
inte bara den praktiska politiken utan politik i en vidare mening, är central för 
Webers liv och verk. Således menar han att Weber i sitt påstående understryker 
att nationalekonomin inte får vara opolitisk. Wilhelm Hennis utgångspunkt är 
en helt annan: man måste förstå Weber mot bakgrund av den tyska historiska 
skolan inom nationalekonomin. Med denna startpunkt får, menar Hennis, 
Webers påstående en annan innebörd:

W hat did it mean for a German economist in 1895 to state that his science was a “political” one. 
An assurance, delivered in national-imperialistic tones, that it should not be “unpolitical” ? N ot 
at all. In the terminology of Weber's time the opposite to 'political' is not “unpolitical” , but 
”cosmopolitical” . (Hennis 1989: 32)

Den historiska skolan inom nationalekonomin definierade sig i motsatsställning 
till den klassiska nationalekonomin. Den klassiska nationalekonomin, menade 
man, var ohistorisk i sitt sökande efter universella lagar som styr ekonomin. Det 
finns så stora variationer -  från en historisk epok till en annan och från en nation 
till en annan -  att en och samma lagbundenheter inte kan gälla för alla nationer 
och epoker. Friedrich List gav, i Das nationale System der politischen Ökonomie  
(1842), ett namn åt detta förmenta misstag: den klassiska nationalekonomin är 
kosmopolitisk. Den historiska skolan skulle istället vara politisk, d v s  den skulle 
ta hänsyn till det nationellt och historiskt specifika när den studerar det ekono
miska livet (Agevall 1999: 53). På samma sätt ville man ersätta den klassiska 
nationalekonomins konstruerade individ, homo oeconomicus, med människans 
konkreta personlighet, sådan den manifesterar sig i specifika historiska situa
tioner (Salomon 1934: 152). Det begreppsliga spänningsfältet går alltså inte mel
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lan politisk/opolitisk utan mellan politisk/kosmopolitisk, och i Hennis händer 
blir installationsföreläsningen utgångspunkten för en helt annan Webertolkning 
än den som Mommsen levererade: nationalekonomin ska inte förstås som en 
kosmopolitisk vetenskap, utan som en ”vetenskap om m änniskan”10 (Hennis 
1989).

Vilka slutsatser ska man dra av detta? Om inte annat visar det att kontextua- 
liseringen är avgörande också för vad det faktiskt står i Webers text. Samma text, 
rentav samma mening, visar sig ju kunna ge upphov till motsatta läsningar. Vi 
kan också se att Mommsen och Hennis, som en följd av skillnaderna mellan 
deras respektive tolkningsram, kommer fram till olika slutsatser om vad som i 
förstone framstår som ett ”darwinistiskt” språkbruk: "Züchtung”, ”kamp om 
tillvaron”, ”ras” . I Mommsens tolkning är det just darwinismen, eller social
darwinismen, som Weber anknyter till när han använder sådana termer:

Weber did not hesitate to employ the Darwinist terminology of the “struggle for existence” and 
the ”survival” of the fittest, in order to describe the inexorable character of this ”struggle of man 
with m an” for ”elbow room ” (Mommsen 1984: 41).

N är Hennis läser samma text är det en helt annan bild som framträder. Det är 
inte Darwin vi ska tänka på när Weber talar om ”odling” (tyskans Züchtung, 
engelskans breeding), och Hennis hänvisar här till att Weber själv understryker 
detta i en not:

It is possible to associate Weber with Social Darwinism on the basis of such terminology only if 
his precise clarification is consistently ignored. He has as little to do here with Social Darwinism 
as had Nietzsche, i.e. nothing, but it is patently Nietzsche's conception of moral “breeding” that 
Weber here has in mind. He points out “the irrelevance ... of the disputes in natural science over 
the significance of the principles of selection, or over the general application in natural science of 
the concept of 'breeding', and all the discussion which have taken this as their starting point. This 
is in any case not my field.” He hopes, quite in vain, as the Weber literature shows, “that a misun
derstanding of their meaning is impossible for anyone who knows our literature.” The idea of 

breeding” was characteristic of even the Platonic state. When Weber characterizes economics as 
a science of man, we are placed not on the terrain of a (pseudo-) natural science, but on the most 
ancient ground of political science; the m utual relation of 'conditions of existence' (political in the 
older context, social in the modern) and the quality ('virtue') of man (Hennis 1989: 38).

Hur Webers resonemang kontextualiseras är återigen avgörande för hur texten 
tolkas. Wolfgang Mommsen läser in ett socialdarwinistiskt program i texten, i
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linje med just den nationalistiska politik som han menar genomsyrar Webers liv 
och verk. Wilhelm Hennis ser det istället som en programförklaring av helt annat 
slag: eftersom nationalekonomin är en vetenskap om människan är dess uppgift 
att undersöka hur ekonomiska och sociala existensbetingelser formar, och for
mas av, människornas egenskaper.

Det finns mycket som talar för Wilhelm Hennis tolkning, och för att 
Nationalstaten och den ekonomiska politiken inte kan läsas som ett socialdar- 
winistiskt credo.11 På samma sätt kan man då fråga sig hur det förhåller sig med 
Webers nationalism och, framför allt, med hans ”rasistiska förklaringsmodell” ? 
Om resonemangen ovan har visat något, så är det att enskilda utsagor bör tol
kas med stor försiktighet. De betydelselager som en gång omgav Webers tanke
gångar har sjunkit undan och är inte längre omedelbart tillgängliga för oss. Vad 
händer med läsningen om vi rekonstruerar den kontext som Nationalstaten och 
den ekonomiska politiken var inbäddad i?

Det råder inget som helst tvivel om att M ax Weber var nationalist. På den 
punkten har Wolfgang Mommsen rätt. Ett av Mommsens stora bidrag är att han 
givit oss en bättre förståelse för särdragen i Webers nationalistiska övertygelse. 
Det är som ekonomisk nationalist som Weber presenterar sig i sitt installation- 
stal. Han har inget till övers för dem som bekänner sig till en ”mystisk nationa
lism” -  tron på en metafysisk folksjäl eller på Blut und Boden. I ett annat sam
manhang gick Weber också till storms mot vad han föraktfullt kallade student
föreningarnas ”zoologiska nationalism” (Mommsen 1984: 65). Det distanserar 
honom från det slags nationalism som skulle få så ödesdigra konsekvenser läng
re fram i den tyska historien, men det gör inte att hans ekonomiska nationalism 
är acceptabel -  han var t ex en varm anhängare av en tysk kolonialpolitik -  som 
politisk åskådning. Detta är en politisk, och i så måtto ”subjektiv”, hållning. 
Syftet med att kontextualisera och nyansera bilden av en författare kan heller 
inte vara att, med hänvisning till ”tidsandan” eller ”kontexten”, ursäkta och 
släta över sådant vi själva inte håller med om. Vad en kontextualisering kan bidra 
med är istället att vi kan få syn på sak- och förklaringssammanhang som inte kan 
avläsas direkt ur texten.

Frågan huruvida det finns ett sådant dolt förklaringssam m anhang i 
Nationalstaten och den ekonomiska politiken är i sista hand avgörande för om 
det finns anledning för en modern sociolog att läsa texten. En första läsning ger 
ju vid handen att Weber förespråkar en förklaring i termer av rasskillnader. Detta

so c io lo g isk  fo rskn ing  3 -4 /2001 1 5 3



Ola A gevall

är naturligtvis problematiskt -  inte bara för att det förefaller vara uttryck för en 
”vetenskaplig rasism”, utan också för att förklaringar i termer av rasskillnader 
är antitetiska till ett sociologiskt tänkesätt. Det passar dessutom dåligt med inne
hållet i Webers andra texter, i synnerhet då resonemangen om etniska grupper i 
Ekonom i och samhälle (Weber 1983: 274-285). Där avvisar Weber emfatiskt alla 
typer av förklaringar i termer av ”objektiva” skillnader mellan ”raser” . Etniska 
grupper och nationer är föreställda gemenskaper som inte behöver motsvaras av 
några reella -  ”rasmässiga”, språkliga eller andra -  skillnader i egenskaper mel
lan grupperna. Hans-Walter Schmuhl har rentav föreslagit att Webers resone
mang i Ekonom i och samhälle förser oss med verktygen att förstå inte bara etnis
ka relationer utan också rasismen (Schmuhl 1991). Det finns fler exempel på 
M ax Webers motstånd mot rastänkande, och då särskilt mot den rasbiologi som 
höll på att etableras som vetenskap. I det här sammanhanget citeras ofta hans 
angrepp på den tyska rasbiologins grundare, Alfred Ploetz (Guillaumin & 
Poliakov 1974; Ay 1993).12

H ur ska vi se på den bristande överensstämmelsen mellan den annonserade 
”rasförklaringen” i Nationalstaten och den ekonomiska politiken och de tankar 
som Weber utvecklar senare i sina mer kända skrifter? Är det så att Weber änd
rade sig på den här punkten? Det är inte uteslutet. I Gutachten zur 
Werturteilsdiskussion im Ausschuss des Vereins für Sozialpolitik säger Weber om 
sin installationsföreläsning i Freiburg att den i flera hänseenden var ”omogen”13, 
och att han på många punkter inte längre kan stå för resonemanget (Weber 1913: 
127). Kanske är förklaringar i termer av rasskillnader en av dessa ”omogna” 
aspekter som han inte längre kan stå för? Det finns kommentatorer som ställt sig 
bakom den tolkningen (Manasse 1947). Nationalstaten och den ekonomiska 
politiken får i så fall betraktas som en ungdomsförseelse, och som sådan saknar 
den värde för alla utom för dem som forskar i Webers liv och verk.

Detta är emellertid inte den enda tänkbara tolkningen. Som vi konstaterade 
inledningsvis är den empiriska delen av Nationalstaten och den ekonomiska poli
tiken i mångt och mycket ett kondensat av Webers andra skrifter i ämnet. Han 
har redan utvecklat förklaringsmodeller för hur man ska förstå de skeenden som 
skildras, och sådant som utvecklats i detalj i andra skrifter passeras i installa- 
tionsföreläsningen i en enda mening. Det är värt att pröva tanken att det är just 
dessa implicita och halvt fördolda argumentationsied som i själva verket driver 
resonemanget, och som står för det egentliga förklaringsarbetet. Det kontextua-
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liseringsarbete som måste utföras handlar därför om att lösa resonemanget ur 
dess kondenserade form, om att fylla ut framställningen med de tankeled som 
Weber etablerat i andra skrifter men nu passerar i förbigående. Om man gör så 
framträder en mer intressant sociologisk förklaringsmodell, en som moderna 
sociologer har större skäl att ta på allvar. Pierre Bourdieu hör till dem som har 
tagit Webers förklaringsansats på allvar. I Konstens regler skriver Bourdieu, en 
passant, att den förändring av det konstnärliga fältet som han skildrar kan ses...

” ...i analogi med den välanalyserade övergången från livegna tjänare, personligt bundna till en 
familj, till fria arbetare (som Webers lantarbetare är e tt speciellt exem pel pä), befriade från alla 
beroendeförhållanden som begränsar eller hindrar dem att fritt sälja sin arbetskraft och öppna sig 
för marknaden och dess anonyma tvång och sanktioner, ofta mer obarmhärtiga än patriarkatets 
mjuka våld (Bourdieu 2000: 101, min kursivering).

H är får vi samtidigt en fingervisning om arten av det förklaringssammanhang vi 
söker. Det handlar inte om en förklaring i termer av rasskillnader. Vad Bourdieu 
tar fasta på hos Weber är en analys av de sociala följderna av en transform a
tionsprocess, där en patriarkalisk organisering av arbetet snabbt ersätts av en 
kapitalistisk. Det handlar, för att använda Karl Polanyis terminologi, om en soci
al urbäddning och om de sociala konsekvenserna av en sådan urbäddning. Pierre 
Bourdieu är inte heller ensam om att läsa in detta resonemang i Webers text -  
samma tankegång finns bland annat i Munters (1972), Tribe (1983), Riesebrodt 
(1989) och Torp (1998). För att M ax Webers resonemang i Nationalstaten och 
den ekonomiska politiken  ska framträda måste vi nu gå in mer i detalj på vad det 
är han vill förklara, på hur de enskilda förklaringsleden ser ut, och på hur dessa 
förklaringsled hänger samman.

Migrationsprocesser, social urbäddning och social förändring
Vad är det M ax Weber vill förklara i Nationalstaten och den ekonomiska politi
ken? Han konstaterar till att börja med att befolkningstalet minskar på den 
Västpreussiska landsbygden. Detta var inget okänt fenomen -  det var tvärtom 
sammanflätat med några av de stora politiska stridsfrågorna i Tyskland. De frå
gor som M ax Weber sysslat med sedan 1892 -  lantarbetarnas förhållanden och 
migrationsprocesserna på den Västpreussiska landsbygden -  var därför politiskt 
sprängstoff. Detta kan behöva kommenteras något innan vi går vidare.

Från och med 1850- och 1860-talen såg man från offentligt håll med oro på
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att landsbygden avfolkades i provinsen. Det var dels en följd av en tilltagande 
emigration, framför allt till USA, och dels en följd av att landsbygdsbefolkning
en i allt större utsträckning flyttade in till städerna för att arbeta i industrin. Det 
var emellertid inte bara politiker och tjänstemän som oroade sig över de vikan
de befolkningstalen. Arbetsgivarna i provinsen, som var godsägare ur junker- 
ståndet, klagade över ”Leutenot” , d v s  över svårigheterna att få tag på arbets
kraft (Riesebrodt 1984: 5). Godsägarnas problem förvärrades dessutom av den 
kris som drabbade den tyska jordbruksekonomin från 1880-talet och framåt. 
Billigt amerikanskt vete höll priserna nere i Europa, framför allt efter 1879, och 
även Ryssland, Kanada och Argentina exporterade stora mängder spannmål till 
Europa. Mellan 1880 och 1886 sjönk således priset på preussiskt vete från 221 
mark/ton till 157 mark/ton (Wehler 1991: 60). Godsägarna ville därför se en 
politik som avhjälpte de problem som arbetskraftsbristen och de låga spann
målspriserna förde med sig. Konkret innebar det två saker: dels ville man ha 
skyddstullar på spannmål, dels ville man att staten skulle säkra tillgången på 
arbetskraft genom att öppna gränserna för polska vandringsarbetare. Junkrarnas 
krav skapade ett laddat politiskt spänningsfält, en intressepolitisk skärnings
punkt. Deras krav på skyddstullar på spannmål gick på tvärs med industriarbe
tarnas intressen, eftersom de senare framför allt var intresserade av låga brödpri
ser. Varje åtgärd i frågan blev därför ett partitagande för en part och mot en 
annan. Bismarck införde skyddstullar, men efter Bismarcks avgång 1890, och 
Leo von Caprivis tillträde, hade de skurits ned. Bismarcks politik på denna punkt 
applåderades av godsägarna, medan Caprivis åtgärder bättre motsvarade arbe
tarklassens intressen -  även om de senare helst sett att tullarna tagits bort helt 
(Riesebrodt 1984). Beträffande den andra frågan, den om huruvida man bör 
öppna gränsen för de polska vandringarbetarna, var det emellertid inte 
Bismarcks utan Caprivis politik som passade godsägarnas intressen: Bismarck 
hade stängt gränserna, Caprivi öppnade dem igen. Bismarck hade alltsedan rik- 
sgrundandet 1871 fört en fientlig politik mot den polska befolkningen i 
Tyskland. Mest flagrant kom det till uttryck i den s k ”kulturkam pen”, som i all 
huvudsak gick ut på ett förtryck av den katolska kyrkan och en anti-polsk språ
kpolitik i skolorna.14 Att Bismarck, som själv tillhörde junkerståndet, inte stöd
de godsägarnas krav hade framför allt att göra med att han i den stora polska 
befolkningen i östra Tyskland såg ett hot mot den unga nationens existens och 
sammanhållning. Att tillåta ännu fler polacker att invandra skulle, menade
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Bismarck, ytterligare förvärra svårigheterna. Det är i det ljuset man ska se 
Bismarcks beslut att stänga gränserna i öst. Det är också i det ljuset som man ska 
se en annan politisk stridsfråga, nämligen den så kallade ”inre koloniseringen” 
och ”bosättningspolitiken”, som hängde samman med emigrationen och inflytt
ningen till industristäderna. M an befarade att det var just den tyska befolkning
en som flyttade från landsbygden i östra Tyskland, vilket alltså ytterligare skulle 
minska den tyska populationens andel av den samlade befolkningen. För att m ot
verka det infördes en politik som gick ut på att Tysklands inre skulle ”kolonise
ras” med inflyttad tysk befolkning. M an försökte, bl a via en bosättningskom- 
mission, ”germanisera” områdena genom att placera ut tyska bosättare 
(Riesebrodt 1984: 8).

Vi kan alltså konstatera att de frågor som M ax Weber börjar arbeta med 1892 
i Verein für Sozialpolitiks studie, och som sedan blir temat i Nationalstaten och 
den ekonomiska politiken , placerar Weber i ett intressepolitiskt kraftfält. Det 
betyder att hans studier har bäring på en lång rad politiskt känsliga frågor: 
utvandringsfrågan, handelspolitiken, frågan om skyddstullar på spannmål, inre 
kolonisering, arbetskraftsbristen, fideikommissfrågan, j ordfördelningsfrågan, 
stängningen av gränserna, kulturkampen, bosättningspolitiken och frågan om 
junkrarnas ekonomiska och politiska ställning. Att ge sig in på ett sådant om rå
de innebär att utsätta sig för risken att slutsatserna inte passar någon intresse
grupp eller, vilket är värre, att man får allierade man inte vill ha. Det blir därför 
än viktigare att se vad det är Weber egentligen vill förklara i Nationalstaten och 
den ekonomiska politiken.

Vi konstaterade ovan att M ax Weber intresserar sig för de sjunkande befolk
ningstalen i Västpreussen. Är det dessa som Weber vill förklara? Att detta är en 
vanlig uppfattning framgår av en anmärkning som Lars Olsson gör i sin intres
santa studie över ”betplockarna och första världskriget” :

Weber formulerade här [i sin studie av de tyska lantarbetarnas levnadsförhållanden] sin upp
märksammade förträngningsteori, där han, kort sagt, menade att, invandringen av polacker och 
andra ”lägre stående raser” genom sina lägre lönekrav gjorde det omöjligt för tyska lantarbetare 
a tt livnära sig där, eftersom de hade mer utvecklade behov än deras nya konkurrenter. De tyska 
lantarbetarna och småbönderna fick därför söka sin bärgning i väster, i Tyskland eller i Amerika. 
Tyska historiker har kritiserat Weber på rent empiriska grunder och verkar numera vara ense om 
att den öst-västliga migrationen hade sin grund i en överbefolkning av jordbruksbefolkningen av 
de östra delarna av riket och/eller i den omfattande proletariseringen av jordbruksbefolkningen 
där. (Olsson 1991: 12)
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Hos Olsson får vi förslag till bestämningar av såväl explanans som explanandum 
i M ax Webers studie: Det som ska förklaras är den öst-västliga migrationen, och 
Weber förklarar denna med hänvisning till ”rasskillnader” . Vi återkommer strax 
till frågan om detta är en rättvisande bestämning av vad som är explanans i 
Webers studie. Vi börjar dock med att fråga huruvida det som ska förklaras i 
Nationalstaten och den ekonomiska politiken är den öst-västliga migrationen. 
Västpreussen, skriver M ax Weber, är socialt skiktat längs tre variabler:
a. Åkerjordens kvalitet (dåliga jordar/goda jordar).
b. Socialt skikt (bondby/riddargods)
c. Nationalitet (tyskar/polacker)

Det som Weber ser som förklaringskrävande är nu inte den allmänna befolk- 
ningsminskningen på den Västpreussiska landsbygden (en minskning på 1,25 
procent, att jämföra med en befolkningsökning i riket som helhet på 3,5 pro
cent). Det han vill förklara är ett mer specifikt mönster, som framträder om man 
kombinerar variablerna (a) och (b) och undersöker hur befolkningsutvecklingen 
fördelar sig över de olika kombinationerna av variabelvärden. För perioden mel
lan 1871 och 1885 visar det sig då, tvärtemot vad man skulle förvänta sig, att 
det är i de godsdistrikt som ligger på goda jordar som folkmängden har minskat. 
Det visar sig också att det har skett en viss ökning av befolkningen i de bondby
ar som ligger på dåliga jordar:

Det är alltså dessa specifika förändringar som M ax Weber vill förklara, vilket 
är något helt annat än att förklara den öst-västliga migrationen. Givet detta, vad 
är då explanans i studien? Ligger förklaringen i att polackerna ställer lägre krav

Bondby
Socialt skikt

Riddargods

Jordkvalitet
D ålig
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på levnadsstandard än tyskarna, ligger den i en skillnad mellan de två nationali
teterna, vad gäller förmågan att anpassa sig till de levnadsförhållandena som 
erbjuds? Webers egna anmärkningar verkar först tala för en sådan tolkning. Han 
konstaterar först att polackerna tenderar ansamlas i de befolkningsskikt som 
ekonomiskt och socialt har det sämst ställt. På de dåliga jordarna, skriver han, 
är det svårt att överleva som småbonde. Sådana jordar kan bara odlas rationellt 
med hjälp av stordrift, d v s på godsen. På de dåliga jordarna är polackerna såle
des småbönder snarare än lantarbetare på godsen. På låglandets bördiga jordar 
går det däremot utm ärkt väl att leva gott på sitt eget småjordbruk, medan livet 
som lantarbetare i princip är lika hårt och ofritt där som på de dåliga jordarna. 
På låglandet, där jordarna är bördiga, är polackerna i huvudsak lantarbetare. 
Detta tolkas som att den polska befolkningen har en större beredskap än tyskar
na att acceptera umbäranden och anpassa sig till en låg levnadsstandard. Han 
menar sig dessutom finna ytterligare stöd för den uppfattningen när han under
söker hur den befolkningsökning, respektive befolkningsminskning, han beskri
ver fördelar sig över de båda nationaliteterna. Det är, noterar han, de tyska lan
tarbetarna som flyttar från godsen på de bördiga jordarna. Omvänt är det anta
let polacker som ökar bland småbönderna på höglandets dåliga jordar. Så långt 
förefaller det verkligen som om Weber söker förklaringen till det specifika utfal
let i en ”ekonomisk undanträngning”, där polackernas förmåga och tyskarnas 
oförmåga att anpassa sig till dåliga levnadsförhållanden är det som är drivande 
i förklaringen.

Men är detta hela sanningen? Det M ax Weber vill förklara är ju en föränd
ring, och dessutom en mycket specifik sådan. Hur kan en (enligt Weber relativt 
konstant) skillnad i anpassningsförmåga förklara att befolkningen minskar på 
gods som ligger på bördiga jordar, medan den ökar i byar som ligger på dålig 
jord? Om anpassningsförmåga på något sätt har en kausal roll, och om det som 
ska förklaras är en förändring, så måste den avgörande faktorn vara förändring
ar i de existensbetingelser som grupperna har att anpassa sig till. Implicit i 
Webers resonemang ligger alltså en tanke om att det är andra faktorer som är 
kausalt avgörande. Dessa andra förklaringsled finns antydda men outvecklade i 
Nationalstaten och den ekonomiska politiken . Han har analyserat dem i andra 
sammanhang. Kanske menade han -  med rätt eller orätt -  att det skulle räcka att 
nämna dem i förbifarten, när han talade inför kolleger som kände till hans tidi
gare skrifter i ämnet? Det är möjligt. Denna kontext har emellertid försjunkit i
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glömska, och om vi vill förstå Webers tankegång måste vi rekonstruera den. 
Även om M ax Weber underbetonar de avgörande förklaringsleden i National
staten och den ekonomiska politiken , så är de inte helt frånvarande. N är han ska 
förklara varför de tyska lantarbetarna inte längre förmår anpassa sig till de soci
ala livsbetingelserna i sin hembygd, så ger han följande förklaring:

Det gamla patriarkaliska systemet kopplade på ett omedelbart sätt samman daglönaren, i
egenskap av andelsberättigad småjordbrukare, med de jordbruksekonomiska intressena. Denna
patriarkaliska ordning håller nu på att upplösas.

Det handlar om en transformationsprocess, där ett patriarkaliskt system håller 
på att upplösas och ersättas av ett kapitalistiskt system (Kleinschmager 1989:29; 
Torp 1998: 36; Riesebrodt 1989). Som vi ska se är det den transformationen, och 
dess sociala konsekvenser, som enligt M ax Weber är orsaken till de befolknings
förskjutningar han vill förklara.

Den centrala analytiska kategorin i Webers analys av transitionen från patri- 
arkalism  till kapitalism  är Arbeitsverfassung  (Torp 1998: 38). Med 
Arbeitsverfassung -  här översatt som ”arbetsskick” -  avses arbetets organisa
tion, eller, mer exakt, hur förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare är 
strukturerat.15 Om det nu gäller att skildra övergången från ett patriarkalt 
arbetsskick till ett kapitalistiskt, så krävs det till att börja med att man kan ”iden
tifiera olika typer av arbetsskick på landsbygden” .16 Med andra ord: Hur såg det 
traditionella, patriarkala arbetsskicket ut i Västpreussen? H ur har det föränd
rats, och vad är det som lett fram till förändringen? Vilka konsekvenser har för
ändringen fört med sig? Det är dessa frågor som Weber vill besvara i sina tidiga 
studier av lantarbetarnas förhållanden.

Vi börjar med Webers skildring av hur arbetsskicket traditionellt sett ut i 
Västpreussen. I ”Privatenqueten” über die Lage der Landarbeiter beskriver 
Weber det traditionella, historiskt nedärvda förhållandet mellan de västpreussis- 
ka lantarbetarna och deras arbetsgivare. Denna beskrivning används som en ide
altypisk bild av det traditionella arbetsskicket vid godsen (Torp 1998: 38). Det 
kan därför vara befogat att återge Webers redogörelse i detalj. Den speciella vari
ant av lantarbetare som Weber har i åtanke är den grupp arbetare som i 
Västpreussen kallas ”Instleute” (singularis: ”Instmann”). Instleute var anställda av 
godsägaren på helårsbasis och den största delen av lönen betalades ut i natura:
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Av godsägaren får Instleute, förutom bostad och trädgård, en bestämd areal åkermark -  som 
varierar från 2 till 6 Morgen beroende på åkermarkens kvalitet -  där han kan odla spannmål, 
potatis och lin. Denna areal gödslas och sköts om av godsherren. De får hålla sig med en ko, som 
de ibland får fritt bete och foder till för vintern. För det mesta får de också fritt bete för fjäderfä, 
och ofta även för andra kreatur. Vidare kan de göra anspråk på fritt bränsle, fria foror och fri 
sjukvård. Löneutbetalningen är arrangerad på ett mycket karakteristiskt sätt: Under den tid då 
spannmålen tröskas betalas lönen ut som andel av tröskningsresultatet. Vid tröskning med slaga 
ligger den då för det mesta på mellan 15 och 16 skäppor. Under resten av året utbetalas emeller 
tid lönen kontant: Antingen i form av en dagslön -  som naturligtvis är låg (t ex 30-40 Pfennig, 
på senare tid mer) -  eller i form av en fast lönesats som gäller för hela året. (Weber 1892: 75)

Godsägaren förbinder sig att hålla Instmannen anställd året runt. Instmannen 
förbinder sig i sin tur att året runt stå till förfogande för arbete på godsherrens 
ägor, men dessutom måste han för det mesta också tillhandahålla en eller två 
ytterligare arbetare, de så kallade ”Scharwerker” . Om Instmannen hade arbets
föra barn var det de som fick bli Scharwerker, i annat fall fick arbetaren hyra in 
dem som tjänstefolk som han själv måste försörja. Denna bild av Instmann-för- 
hållandet, skriver Weber, kan vi tänka på som en ”idealbild” . Det var heller inte 
ovanligt att arbetsskicket såg ut precis så:

Låt oss anta att förhållandena för en viss Instmann ser ut på just detta sätt. Hans budget ser då 
ut på följande sätt: För bostad och eldning behöver han inte lägga ut någonting. Klädbehovet till
fredställs till stor del av det lin man själv odlar, spinner och väver. Behovet av grönsaker och pota
tis täcks helt av avkastningen från jorden; brödbehovet täcks av det han odlar själv tillsammans 
med den avkastning han får från tröskningen. Mjölk- och smörbehovet täcks, liksom behovet av 
ägg, av den ko och de fjäderfän som han fritt får hålla. Överskottet på potatis och spannmål, och 
ett sådant uppstår även vid dåliga år, använder han för att utfordra 1-2 svin, som han sedan slak
tar. Därigenom, samt genom att han föder upp boskap som får beta fritt, täcker han en del av 
köttbehovet -  låt oss anta en tredjedel. Återstoden av det som behövs för att täcka sina materiel
la behov (nämligen: den del av köttbehovet som inte täckts, kolonialvaror, en del kläder, möbler 
och redskap) måste arbetaren köpa. Av den del av lönen som betalas ut kontant -  alltså det som 
daglönaren tjänar tillsammans med det som hans Scharwerker drar in åt honom -  använder han 
en del (låt oss anta hälften) till att täcka dessa behov. Resten av den kontanta inkomsten måste 
daglönaren, så länge han inte har egna barn, använda till att avlöna det tjänstefolk han anställer. 
Kvar blir bara ett obetydligt belopp, som han kan använda för att täcka sina icke-materiella 
behov. Så långt går alltså hans budget jämnt upp. Under normala år, och än mer under goda år, 
får han emellertid ett betydande överskott från den rikliga avkastningen från den egna jorden och 
från den ersättning han får när han tröskar godsets spannmål. Detta överskott använder han för 
att få kontanter som han kan spara: dels genom att ersättningen från tröskningen på godset går 
till försäljning, dels genom att han säljer gödsvin som han fött upp på överskottet av potatis. 
(Weber 1892: 76)
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Under sådana förhållanden sammanfaller lantarbetarens intressen till stor del 
med godsägarens. Eftersom han själv inte lägger ut några pengar på att köpa 
spannmål, och eftersom han får kontanter genom att sälja kreatur och spannmål 
går, har både han och godsägaren intresse av höga priser på kreatur och spann
mål. Det som drabbar godsägaren (sol, vind, regn, frost, hagelskurar och djur
sjukdomar) drabbar även Instmannen som ju i denna mening är ”egenföretaga
re” . N är priserna sjunker, till följd av ekonomiska kriser och utländsk konkur
rens, påverkar det lantarbetaren lika väl som godsägaren (Weber 1892: 77).

Lantarbetarens traditionella situation på godsen, sådan Weber beskriver den här, 
är säker men ofri. ”Materiellt sett”, skriver skriver Weber i Nationalstaten och den 
ekonomiska politiken, ”finns det knappast någon situation som är säkrare än den 
som Instmannen har på de östliga godsen” . Det är framför allt tre drag i 
arbetsskicket som lyfts fram: (1) att arbetarna är anställda året runt, (2) att den 
betalning som godsarbetaren får huvudsakligen är i natura och (3) att det i en 
bestämd mening finns en ”intressegemenskap” mellan godsarbetare och godsherre.

Låt oss nöja oss här med denna beskrivning av de traditionella förhållandena 
för de Västpreussiska lantarbetarna, och istället beskriva vad Weber uppfattar 
som en avgörande förändring av de grundläggande villkoren. Systemet med 
helårsanställda Instmänner och Scharwerker som arbetar under en patriarkaliskt 
styrande godsherre är, menar Weber, statt i ett ohjälpligt sönderfall (Weber 
1893b: 172). I det arbetsskick som nu är under frambrytande -  det kapitalistis
ka -  betalas hela lönen ut kontant, arbetarna anställs inte över hela året och 
intressegemenskapen mellan lantarbetaren och hans godsherre upplöses. Lrågan 
är då vad det är som, enligt Webers uppfattning, har upplöst, eller håller på att 
upplösa, det gamla arbetsskicket? I Die ländliche Arbeitsverfassung identifierar 
han två faktorer: tröskverket och, framför allt, sockerbetan.

I materiellt hänseende är det två stora desorganiserande faktorer som på det mest iögonfallande 
sätt leder till denna upplösning. Den ena -  mindre viktiga -  faktorn är tröskverket. Den andra är 
sockerbetan, som jag här a potiori låter stå som representant för den intensiva jordkulturen över
huvud-taget. Det avgörande momentet, sett utifrån arbetsgivarnas hushållning, är i sista hand 
skillnaden i arbetskraftsbehov mellan vinter och sommar. Denna skillnad växer på ett sådant sätt 
a tt det blir alltigenom oändamålsenligt att hålla den under sommaren erforderliga lantarbets- 
kraften sysselsatt hela året. Till följd av detta minskar antalet bofasta arbetarna som är varaktigt 
förbundna med godsen, och ersätts av säsongsarbetare. Rent allmänt blir följden en transform a
tion i kapitalistisk riktning, där det gamla arbetsförhållandet omformas till ett rent lönearbetar- 
kontrakt. (Weber 1893b: 172-3)
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Jordbruket har naturligtvis alltid varit en säsongsbetonad syssla. 
Lantbrukarens behov av arbetskraft varierar betydligt över årstiderna, och detta 
förhållande har alltid varit ett problem för arbetsskicket på landsbygden. Weber 
menar emellertid att sockerbetan förde med sig en speciell problematik. Under 
1870-talet uppkom nya förbättrade metoder för att på maskinell väg utvinna 
socker ur sockerbetor, och det blev då en lönande affär för jordbrukarna att odla 
denna gröda. Sockerbetsodlingen var emellertid, som Lars Olsson också har 
påpekat, ytterst arbetskrävande. ”En beräkning från början av 1900-talet visade, 
att övergången från vallodling (Weidewirtschaft) till sockerbetsodling tredubbla
de behovet av arbetskraft för skötseln av samma yta” (Olsson 1991:13). När 
man på den Västpreussiska landsbygden började odla sockerbetor sköt alltså 
efterfrågan på arbetskraft i höjden, och arbetskraftsbehovet blev än mer ojämnt 
fördelat över året. I så måtto medförde alltså sockerbetsodlandet snarast en 
accentuering av de villkor som jordbruket alltid varit tvungen att brottas med. 
Problemet formuleras explicit av Weber i Die Erhebung des Vereins für 
Sozialpolitik über die Lage der Lantarbeiter.

Var je lantbrukare vet att han behöver väldigt olika stort antal arbetare under de olika årstiderna. 
Under vintern skulle han under flera m ånader kunna undvara nästan all personal, bortsett från 
den som är mest nödvändig för kreatursskötseln -  särskilt idag, om han tröskar med hjälp av 
maskiner eller odlar mycket sockerbetor. I gengäld är han under skördetiden, och i synnerhet om 
vädret är osäkert, ständigt i en situation där han knappt kan få för mycket arbetskraft -  och oftast 
är det bara med svårighet han kan få tag på tillräckligt med arbetskraft. (Weber 1893a: 127)

Då nu sockerbetsodling var en säsongsbetonad och ytterst arbetsintensiv syssla 
var godsägarna ingalunda intresserade av att anställa arbetarna för hela året, och 
därmed var det i huvudsak säsongsarbetare som efterfrågades (jfr. Olsson 1991: 
13). Detta, menar Weber, är nyckeln till en förståelse av transformationen från 
ett patriarkaliskt arbetsskick till ett kapitalistiskt. ”Säsongsarbetet i sockerbets- 
distrikten”, skriver Weber i Nationalstaten och den ekonomiska politiken , ”krä
ver säsongsarbetare och penninglön” . Det gamla arbetsskickets naturaekonomi 
försvinner och arbetare anställs inte längre på helårsbasis. Arbetarna får nu inte 
längre spannmål och foder i lön. De har därför inget spannmål att bjuda ut till 
försäljning, och får betala för det spannmål de själva behöver. Lantarbetaren och 
godsägaren har därför motsatta intressen: den förre vill ha låga, den senare höga 
priser på spannmål. Detta, noterar Weber, leder sammantaget till en fullständig
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destruktion av det gamla arbetsskicket, med svåra sociala konsekvenser för god
sarbetarna som följd:

Nå, mina herrar, vi ser framför oss en destruktion av arbetsskicket i östra Tyskland. Den kommer 
framför allt till uttryck i att Instmannens eget jordbruk inskränks eller tas ifrån honom, i att man 
avskaffar eller minskar hans andel i arbetsresultatet, i a tt man avskaffar den betesmark där hans 
boskap -  som ju utgjort medelpunkten i hans ekonomi -  fått beta. Den kommer också till uttryck 
i att penninglönerna har höjts, och att det därmed uppstått en intressemotsättning mellan 
godsägare och arbetare. Destruktionen av detta arbetsskick har, på de ställen där den redan är 
långt gången, lett till a tt arbetarnas sociala position svårt försämrats och att de har svårt att få 
tillräckligt med näringsrik kost. (Weber 1893b: 173)

Den förklaringsmodell som här tonar fram i M ax Webers resonemang är betyd
ligt mer komplex, och sociologiskt mer intressant, än den ”förträngningsteori” 
som ofta lästs in i hans texter. Det återstår dock att länka den allmänna förklar- 
ingsbakgrunden till de specifika utfall han vill förklara: Att folkmängden mins
kar just i godsdistrikt som ligger på goda jordar, och att den ökar i bondbyar som 
ligger på dåliga jordar. Ovan har vi återgivit M ax Webers skildring av hur 
existensbetingelserna har förändrats för lantarbetarna som en följd av den soci
ala urbäddningen och proletariseringen. Tagen för sig själv är emellertid den pro
cessen alltför allmän för att kunna förklara de högst specifika utfall som Weber 
är intresserad av. Detsamma gäller naturligtvis i än högre grad för allmänt håll
na hänvisningar till ”skillnader i anpassningsförmåga” mellan den polska och 
den tyska befolkningen. I Nationalstaten och den ekonomiska politiken ger 
Weber bara antydningar om hur det omedelbara förklaringssammanhang ser ut, 
som gör reda för just de utfall han vill förklara. Å ena sidan handlar det om 
”omvandlingen av jordbrukets former” -  det vill säga den transformation av 
arbetsskicket som följer av att junkrarna börjar odla sockerbetor på godsen, och 
därför vill ha kontantbetalda vandringsarbetare istället för helårsanställda lan
tarbetare som får betalt i natura. Å andra sidan handlar det om ”den svåra kri
sen i jordbruksekonom in'\ alltså om de sjunkande spannmålspriser som blev 
följden av att billig spannmål från USA, Argentina och Kanada översvämmade 
den europeiska marknaden. Med vägledning av dessa antydningar går det emel
lertid att rekonstruera det konkreta förklaringssammanhanget.

Varför flyttar alltså de tyska daglönarna från de gods som ligger på goda jor
dar? En sammanställning av M ax Webers resonemang ger vid handen att det är 
följande argumentkedja han har i åtanke:
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1. Det är endast på de goda jordarna som det går att odla sockerbetor. Som 
Weber konstaterar tillåter de dåliga jordarna på höglandet ”väsentligen endast 
spannmåls- och potatisproduktion”, alltså knappast sockerbetsproduktion.
2. Sockerbetsodlingen sker endast på godsen, eftersom det kräver stora arealer.
3. Därför kommer införandet av sockerbetsodling att beröra godsen på de goda 
jordarna.
4. Sockerbetsodlingen är arbetsintensiv och säsongsbetonad, vilket gör gods
ägarna ovilliga att utnyttja helårsanställda arbetare, och istället föredra kring
vandrande säsongsarbetare.
5. På de goda jordarna är det mer fördelaktigt att vara självägande bonde än att 
vara Instmann på godsen, och i sådana områden är det på godsen som vi finner 
den största andelen polacker.
6. N är sockerbetsodlingen införs försämras Instleutes sociala och ekonomiska 
situation ytterligare. Det sker en proletarisering av lantarbetarna, men dessa pro
letärer är fortfarande ofria och saknar den möjlighet till ekonomiskt uppsving 
som industriproletariatet trots allt har.
7. Den tyska befolkningen har svårare än polackerna att anpassa sig till dessa 
förändrade villkor, och flyttar därifrån.

På motsvarande sätt kan vi rekonstruera M ax Webers förklaring av det andra 
utfallet, nämligen att folkmängden ökar i bondbyar som ligger på dåliga jordar. 
Argumentkedjan ser då ut ungefär på följande sätt:
1. På de dåliga jordarna går det inte att odla sockerbetor. Där är man istället hän
visad till spannmåls- och potatisodling.
2. Dessa dåliga jordar på höglandet kan endast brukas rationellt med hjälp av 
stordrift.
3. Småbönder på dessa jordar lever därför under mycket knappa omständighe
ter. På de dåliga jordarna är polackerna i huvudsak småbönder medan tyskarna 
är lantarbetare på godsen.
4. På godsen sker produktionen med stordrift, och det man odlar är framförallt 
spannmål.
5. Billig importerad spannmål pressar ner priserna.
6. Under detta ekonomiska tryck hamnar godsen på de dåliga jordarna i kris, och 
”godsens areal bryts ned i sm åbitar” . På godsens utmarker uppstår kolonier av 
småbönder och arrendatorer som, på grund av jordens dåliga kvalitet, lever 
under mycket knappa omständigheter.
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7. Antalet småbönder stiger på de dåliga jordarna som en följd av att godsen säl
jer ut sin areal.
8. Minst hotade av marknadens onåd under sådana förhållanden är de ”som tar 
sin produktion dit den minskar minst i värde vid prisfall: nämligen den egna 
magen” . Det är med andra ord de som odlar för eget behov som gynnas av 
utvecklingen.
9. Den polska befolkningen är mer villig än tyskarna att anpassa sig till sådana 
knappa omständigheter, och det är därför polackerna som flyttar till de nya jor
darna.

Efter denna rekonstruktion är vi i en bättre position att urskilja grunddragen 
i M ax Webers argumentation i Nationalstaten och den ekonomiska politiken. 
Skillnader i anpassningsförmåga kan inte i sig själva förklara de specifika migra- 
tionsprocesser som Weber intresserar sig för. Det som ska förklaras är ju specifi
ka förändringar och om man, som Weber, tänker sig att skillnaderna i anpass
ningsförmåga är relativt konstanta kan de inte vara förklaringen. Istället måste 
man tänka sig att den avgörande kausala faktorn är förändringar i de ekono
miska och sociala existensbetingelser som grupperna anpassar sig till. Vi har 
kunnat konstatera att så också är fallet. De migrationsprocesser Weber beskriver 
förklarar han huvudsakligen i termer av en omstrukturering av arbetsskicket. 
Det är transformationen från ett patriarkaliskt till ett kapitalistiskt arbetsskick, 
tillsammans med krisen i jordbruksekonomin, som förorsakar avgörande för
ändringar i existensbetingelser på den västpreussiska landsbygden. I 
Nationalstaten och den ekonomiska politiken länkas dessa övergripande föränd
ringar till de konkreta utfall Weber vill förklara.

Men även om ”skillnader i anpassningsförmåga” mellan de två nationaliteter
na är av underordnad betydelse i den samlade argumentationen, så kvarstår det 
faktum att sådana skillnader spelar en roll i förklaringen. H ur ska man förstå 
detta? Och hur ska man förstå det faktum att Weber betonar just detta argu- 
mentationsled, på bekostnad av det övergripande, mer komplexa förklarings- 
sammanhanget? H ur kommer det sig att undersökningens syfte, som Weber själv 
formulerar det, ä r” att, med ett exempel, åskådliggöra den roll som den fysiska 
och psykiska rasskillnaden mellan nationaliteter spelar i den ekonomiska kam
pen om tillvaron” ? Även på denna punkt krävs en kontextualisering. Som vi ska 
se finns det ett skäl till M ax Webers starka betoning av skillnader i anpassnings
förmåga.
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”...Inte hur människor kommer att ha det, utan hur de kommer att vara."
I Nationalstaten och den ekonomiska politiken tjänar det empiriska avsnittet i 
huvudsak som preludium till och förutsättning för ett resonemang av helt annat 
slag. M ax Weber har en egen uppfattning om vad man politiskt kan och bör göra 
åt den situation han beskrivit. Konkret föreslår han att gränserna ska stängas för 
vandringsarbetare, och att den tyska staten ska köpa upp mark i östra Tyskland. 
Han ägnar sig sedan åt att tydliggöra den ”ekonomiska nationalism” som ligger 
bakom hans ställningstagande. En installationsföreläsning, skriver Weber, är ett 
tillfälle ”då man öppet kan presentera och rättfärdiga den personliga, och såtill
vida ’subjektiva’, ståndpunkt som ligger till grund för ens bedömning av ekono
miska fenomen” . Den utgångspunkten leder dock över till en mer principiell frå
geställning, om relationen mellan vetenskap och värde. Därmed befinner vi oss 
på ett av de problemområden som kanske mer än något annat kommit att för
knippas med M ax Weber -  frågan om vetenskapens ”värdefrihet”.

Weber återkom flera gånger till frågan om relationen mellan vetenskap och 
värde -  i det redaktionella förordet till Archiv für Sozialwissenschaft und  
Sozialpolitik (Weber 1904/1991), i värdeomdömesdiskussionen i Verein für 
Sozialpolitik (Weber 1913), i en metodologiskt hållen artikel baserad på dessa 
diskussioner (Weber 1917) och i Wissenschaft als Beruf (1919/1991). I alla dessa 
bidrag betonas att vetenskaperna inte kan härleda några värdekriterier ur sitt 
studieobjekt. Frågan vad vi bör göra och hur vi ska leva besvaras inte av veten
skapen. ”Att vetenskapen inte kan besvara denna fråga, är ett absolut obestrid
ligt faktum ” (Weber 1919/1991: 25). Samtidigt poängterar Weber här att den 
vetenskapliga verksamheten vilar på förutsättningen att de resultat den produce
rar är ”värda att veta” och att kunskap om dem är något man ska eftersträva för 
dess egen skull. Denna implicita förutsättning kan emellertid i sin tur inte bevi
sas med vetenskapens medel, och än mindre kan man bevisa ”att den värld som 
dessa vetenskaper beskriver, är värd att existera” (Weber 1919/1991: 26). Längre 
än till ett hypotetiskt imperativ kan inte heller naturvetenskaperna komma:

”Alla naturvetenskaper ger oss svar på frågan vad vi ska göra, om  vi tekniskt vill behärska livet.
Men frågan huruvida vi ska och bör vilja behärska livet tekniskt sett, och om det till syvende och
sist egentligen är meningsfullt -  den frågan lämnas därhän eller förutsätts vara naturvetenskapens
m ålsättning.” (Weber 1919/1991: 26)
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Den moderna medicinen kan förlänga livet med teknologiska medel, men den 
kan inte bevisa att det är önskvärt att till varje pris förlänga patientens liv. 
Detsamma gäller i lika mån för alla vetenskaper: rättsvetenskapen fastställer till 
exempel när vissa bestämda rättsliga regler och tolkningsmetoder ska anses bin
dande, men den besvarar inte frågan om det ska finnas lagar eller om man bör 
uppställa just dessa regler. Et cetera. Kallet att söka kunskap för kunskapens egen 
skull -  som alltså är förutsättningen för varje vetenskaplig disciplin -  riskerar 
emellertid samtidigt att omvandla vetenskaperna till världsåskådningar, och det 
i två hänseenden. Dels riskerar man överskatta räckvidden hos de egna teoretis
ka synvinklarna, så att de istället för vetenskapliga instrument blir universella 
tolkningsscheman för allt som sker i världen.17 Dels riskerar man falla offer just 
för illusionen att det skulle gå att härleda särskilda värden och ideal ur discipli
nens material. Det ligger nära till hands för läkarvetenskapens företrädare att 
hävda ett ”teknologiskt imperativ” -  att patientens liv bör förlängas eftersom det 
är tekniskt möjligt att göra så.

Nationalekonomin är naturligtvis inte undantagen från dessa risker. Det är 
framför allt den egna disciplinen Weber ville kasta ljus över genom sina utblick
ar mot andra vetenskaper. Även här, menar Weber, har man överskattat räckvid
den i de egna teoretiska synvinklarna. Även här har man fallit offer för illusio
nen att det går att härleda en värdemåttstock ur det egna materialet. Det är 
denna kritik av nationalekonomin som M ax Weber formulerar för första gång
en i Nationalstaten och den ekonomiska politiken. Han konstaterar att ekono
miämnet har blivit ”på m odet” . Dess synsätt tränger in i andra vetenskaper, sam
tidigt som den ”ekonomiska aspekten” blir utslagsgivande i allt fler praktiska 
verksamheter -  vad vi idag skulle kalla ”ekonomism”. Bland den uppväxande 
generationen har dessutom föreställningen slagit rot att nationalekonomin skul
le förse oss med en helt ny måttstock, med vars hjälp man kan värdera de empi
riska fenomen disciplinen studerar. N är M ax Weber i sin installationsföreläsning 
så starkt betonar ”skillnader i anpassningsförmåga” mellan den tyska och polska 
befolkningen, så har det att göra med att han vill diskutera just detta problem
komplex. Detta behöver vi kommentera mer utförligt.

För de nationalekonomer som hyllade Manchesterliberalismen var marknads
lösningar alltid att föredra framför statlig intervention i ekonomin. M an tänkte 
sig också att den selektion, som sker när man släpper marknadskrafterna fria, 
alltid slår ut till fördel för de grupper som ekonomiskt sett är högre utvecklade
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eller bättre danade. Framgång i den ekonomiska kampen om armbågsrum blir, 
enligt detta synsätt, en garant för att den ekonomiska och sociala kulturen 
utvecklas i rätt riktning. Det var inte heller bara Manchesterliberaler som på 
detta sätt ”slog följe med vinnarna i den ekonomiska kampen” . Även i den skola 
som Weber själv tillhörde, den historiska skolan inom nationalekonomin, låg det 
nära till hands att bli den faktiska ekonomiska utvecklingens apologeter -  en 
effekt av att utgångspunkterna för den teoretiska analysen omedvetet tilläts bli 
bestämmande för hur de studerade fenomenen skulle värderas. Ur Webers syn
punkt var en sådan ”evolutionism”, som gör det faktiska identiskt med det ide
ala, oacceptabel. Lika oacceptabel var, som vi sett ovan, tanken att nationaleko
nomin skulle kunna härleda ideal och norm er ur det egna materialet. 
Nationalekonomin kan lära oss vad vi bör göra om  vi vill öka nationens väl
stånd, eller vad vi bör göra om  vi vill åstadkomma social rättvisa, men den kan 
inte besvara frågan huruvida detta bör ske. Den slutsats som Weber drog av detta 
var att nationalekonomen explicit, för sig själv och inför andra, måste formule
ra den värdemåttstock som ligger till grund för värderingen av de företeelser han 
studerar.

Vilka är då de värden som nationalekonomin, enligt Webers ”subjektiva” upp
fattning, bör bekänna sig till? Vad är det nationalekonomin ska bidra till? 
Uppgiften är inte, som Jeremy Bentham menade, att förbättra ”lustbalansen” i 
människors tillvaro. Det som är avgörande, enligt Webers uppfattning är ” ...inte 
hur framtidens människor kommer att ha det, utan hur de kommer att vara” . 
Tanken bakom formuleringen är denna: Varje ekonomiskt och socialt system sät
ter spår i dem som är underkastade det. Systemen formar inte bara m änniskor
nas aktuella handlingar, utan har också mer djupgående effekter. De formar m än
niskors kroppar, dispositioner och vilja; de odlar dygder och mänskliga kvalite
ter. Nationalekonomin är en vetenskap om människan och därför, skriver Weber 
i Nationalstaten och den ekonomiska politiken , är det framför allt en fråga som 
den ska undersöka: ”Vilka är de mänskliga kvaliteter som framodlas av de eko
nomiska och sociala existensbetingelserna?” Detta är samtidigt den avgörande 
politiska frågan. Vi måste ställa frågan vilka egenskaper det är som ett bestämt 
ekonomiskt och socialt system odlar fram, och vi måste förhålla oss till om det 
är önskvärt att det är dessa kvaliteter som gynnas. Senare skulle Weber framhål
la att det var just denna tankegång han velat framställa i installationsföreläs
ningen i Freiburg:
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Alla sätt a tt ordna de samhälleliga relationerna måste i sista hand också bedömas utifrån vilken  
mänsklig typ  de -  genom yttre eller inre (motiv-) selektion -  ger optimal sannolikhet att bli 
dominerande. Om så inte sker är den empiriska undersökningen inte verkligt uttömmande. Då 
saknas också den faktagrund som är nödvändig för a tt man överhuvudtaget ska kunna göra en 
värdering -  oavsett om värderingen är medvetet ”subjektiv” eller gör anspråk på ”objektiv” 
giltighet. Det var detta jag en gång ville uttrycka i min akademiska installationsföreläsning, även 
om det säkert uttrycktes i en mer omogen form och även om jag på många viktiga punkter inte 
längre kan identifiera mig med vad jag sade då (Weber 1913: 127).

M ax Webers betoning av ”skillnader i anpassningsförmåga” blir begriplig ur 
detta perspektiv. De ekonomiska existensbetingelser som håller på att växa fram 
i det nya arbetsskicket framodlar speciella egenskaper: den ”mänskliga typ” som 
får optimal sannolikhet att bli förhärskande är ”den som är beredd att svälta 
mest” . Det är ett ekonomiskt och socialt system som vilar på principen om 
underbudskonkurrens. De som inte är villiga att foga sig i dessa dåliga villkor 
flyttar därifrån, och de som blir kvar är de som finner sig i ett liv på svältgrän
sen. Implicit i M ax Webers resonemang ligger den retoriska frågan, om det är 
denna “mänskliga typ” som vi vill se bli förhärskande på den västpreussiska 
landsbygden? Vill vi forma den framtida människan så, att hon är villig att 
”avpassa sina behov till den lägsta nivån”; vill vi ha ett system som ger optima
la chanser till ”dem som har lägst anspråk på levnadsstandard i fysiskt och ide
ellt hänseende” ? Det ekonomiska systemet, och den ekonomiska politik som 
påverkar det, måste, enligt Weber, i sista hand bedömas efter denna måttstock.

För att det empiriska material som Weber presenterar ska fungera som ett 
exempel på detta resonemang, så måste det visa att marknadskrafternas fria spel 
inte med nödvändighet selekterar ”rä tt” egenskaper. Det måste visa att det finns 
skillnader i viljan eller förmågan att anpassa sig till ekonomiska och sociala 
existensbetingelser, och att det är de som har lägst anspråk som gynnas av det 
framväxande arbetsskicket. Om Weber i den empiriska delen överbetonar ”skill
nader i anpassningsförmåga”, och under betonar förklaringsled som är mer bety
delsefulla för analysen av det empiriska skeendet, så beror det framför allt på att 
analysen av det empiriska materialet är tänkt som en utgångspunkt för dessa dis
kussioner.18 Det förblir en central tanke hos Weber att det finns en ömsesidig 
påverkan mellan ekonomiska och sociala existensbetingelser, å ena sidan, och 
människors egenskaper å andra sidan. Han viker heller inte från uppfattningen 
att vetenskaperna om människan måste undersöka hur den påverkan ser ut och 
går till, eller från övertygelsen att den avgörande politiska frågan när man ska
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bedöma en specifik social organisering är vilken ”mänsklig typ” som denna ger 
optimal sannolikhet att bli dominerande.

Den fysiska och psykiska skillnaden i anpassningsförmåga förläggs i 
Nationalstaten och den ekonomiska politiken till en skillnad mellan nationalite
ter (den tyska respektive polska befolkningen). Weber formulerar detta som en 
skillnad mellan ”raser”, vilket i alla hänseenden får betraktas som ett olyckligt 
val. Frågan är vad det innebär för argumentationen? I ett annat sammanhang har 
Weber (1904/1991: 116) skrivit att ”när kulturella fenomen blir kausalt tillba- 
kaförda till ’rasen’, är det uteslutande vår okunskap som dokumenteras -  på lik
nande sätt som när man till exempel hänvisar till ’miljön’ eller, som man gjorde 
tidigare, till ’tidsförhållandena’.” Det är i själva verket en god karakteristik av 
Webers egen användning av kategorin ”ras” i Nationalstaten och den ekonomis
ka politiken. Även om M ax Weber menar att det finns en skillnad i anpass
ningsförmåga mellan den tyska och den polska befolkningen, så är han noga med 
att poängtera att vi inte vet något om orsakerna bakom denna skillnad. ”Det 
förefaller” , skriver Weber, ”som om denna skillnad i anpassningsförmåga skulle 
vara en given storhet” . För närvarande måste vi ta med den skillnaden i beräk
ningen; anpassningsförmågan förändras inte från en dag till en annan. Men det 
säger inget om vilka orsaker som ligger bakom att en person eller grupp har en 
viss anpassningsförmåga. Weber medger möjligheten att orsakerna är ”naturgiv- 
na” eller biologiska, men menar samtidigt att vi inte vet något om det. Tanken 
att det skulle handla om naturgivna skillnader passar också dåligt med den tes 
som i övrigt vägleder Webers arbete, att de ekonomiska och sociala livsvillkoren 
formar människan och ”fram odlar” egenskaper hos henne. Weber poängterar 
därför att skillnaderna i anpassningsförmåga kanske åter ”kan förskjutas under 
generationslånga processer där dessa egenskaper framodlas -  genom samma 
sorts processer som över årtusendena lett fram till dagens skillnader i anpass
ningsförmåga” . Denna möjlighet, att dispositionerna ”framodlats under histori
ens lopp”, skulle stämma bättre överens med Webers program -  men huruvida 
så är fallet är en empirisk fråga, och han har inte något empiriskt material som 
skulle stödja vare sig den ena eller andra ståndpunkten.

Vi kan avslutningsvis konstatera att det finns skäl att läsa M ax Webers instal- 
lationsföreläsning i Freiburg som något annat än en darwinistisk, rasistisk text. 
En kontextualisering ger vid handen att den förklaringsansats som finns i Webers 
text är betydligt mer komplex, att det är mycket specifika konfigurationer av
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orsaksfaktorer som han tänker sig har lett fram till de utfall han vill förklara, och 
att denna mer komplexa förklaring är av större intresse för moderna sociologer 
än den som först framtonar när man läser Webers egen avsiktsförklaring. Vad det 
handlar om är en djupgående transformation av ar betsskicket på den västpreus- 
siska landsbygden, där ett patriarkaliskt system håller på att upplösas och ersät
tas av ett kapitalistiskt. Det är framför allt denna sociala urbäddning som ligger 
bakom det specifika migrationsmönster som M ax Weber vill förklara.

Noter
1 Det är första gången som Der Nationalstaat und die Volkswirtschaftspolitik  kommer ut i svensk 
översättning. Däremot finns den tillgänglig i engelska, franska och italienska översättningar. En eng
elsk översättning, gjord av Ben Fowkes, finns publicerad i tidskriften E conom y and society  (1 9 8 0 ) ,  

vol.9 , no.4: 4 2 8 -4 4 9 . En ny engelsk översättning, av Peter Lassman och Ronald Speirs, ingår i sam 
lingen Max Weber’s Political Writings (1 9 9 4 ) .  För en fransk översättning, se  tidskriften Revue du 
MAUSS, V0 I.3 , 1 9 8 9 , 3 5 - 5 9 . Till italienska har installationsföreläsning översatts av P. M anganaro i en 
sam ling W ebertexter med titeln Scritti Politici (19 7 0 ) .

2 V ästpreussen är en tysk provins som  sträckte sig från Danzig (Gdansk) i norr till Thorn (Torun) i 
söder, från Deutsch Krone (Walcz) i Väster till Elbing (Elblag) i öster. I väst gränsar V ästpreussen till 
Pommern, i öst till O stpreussen, och i söder angränsar provinsen till Posen och Polen.
3 Sannolikt var det Hugo Thiel -  Oberregierungsrat v id det preussiska jordbruksm inisteriet och en av 
initiativtagarna bakom undersökningen -  som konstruerade enkäten . Se ”Editorischer Bericht” i 
W eber (1 8 9 2 /1 9 8 4 :^ ) .

4 Lantarbetarenkäten fick, föga förvånande, kritik för a tt den ställts just till godsägarna. Arbetsgivarna 
hade naturligtvis intresse av a tt få lan tarbetarnas situation a tt fram stå i så ljus dager som möjligt, 
vilket lätt kunde leda till en snedvridning av resultatet. Det resultat W eber kommer fram till är i och 
för sig allt annat än sm ickrande för godsägarna , och det skulle därför gå a tt argum entera för a tt en 
annan organisering av undersökningen bara skulle ha förstärkt de s lu tsa tser som drogs. Men Weber 
m edgav ändå a tt tillvägagångssättet var behäftat med stora svagheter, och a tt en annan lösning hade 
varit a tt föredra. För a tt komma till rätta med problem en genom fördes en ny enkätundersökning, 
stödd  av Evangelisch-soziale Verbund. Denna gång sä ndes enkäterna istället till präster, men det kom 
också förslag på att läkarna borde användas som m ellanhand i Weber (1993/78,156). Att sända enk ä t
erna direkt till arbetarna betrak tades av praktiska skäl som omöjligt.
5 Ansvaret för övriga om råden föll på Karl Kaerger, Hermann Lösch, Kuno Frankenstein, Friedrich 
Großmann och Otto Auhagen. Deras bidrag finns publicerade i Schriften des Vereins für Sozialpolitik  
bd. 53-54- Max Webers bidrag publicerades som band 55 i sam m a serie, som hade sam lingstiteln Die 
Lage der Landarbeiter in Deutschland.

^ Bidragen finns sam lade i två volymer i Max W eber G esam tausgabe 1/4 -  så när som på 
”A grarstatistische und sozialpolitische Betrachtungen zur Fideikommißfrage in Preußen”, ”The 
Relations of the Rural Community to Other Branches of Social Science“ och “Die Kredit- und 
Agrarpolitik der preußischen Landschaften“ som  återfinns i W eber (1998).
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7 De data som resonem anget baseras på är emellertid inte häm tade från Verein für Sozialpolitiks 
enkät -  det vilar istället på siffror från folkräkningar och på opublicerat m aterial från en studie som 

genom förts av Evangelisch-soziale Verbund.
8 Se ”Editorische Bericht” i Weber (1993:538).
9 Det inskjutna stycket börjar med ”Var det onödigt a tt ta  upp dessa  sken b art självklara saker till 
diskussion?” . Det slutar med m eningen: ”För oss ligger frestelsen bara alltför nära a tt slå följe med 
segraren i den ekonom iska m aktkam pen, och då glömma bort a tt ekonom isk makt och kallet a tt poli

tiskt leda en nation inte alltid sam manfaller.” Se kom m entarerna i Aldenhoff (1991 ) .

10 Även det e tt citat från Nationalstaten och den ekonomiska politiken.
111 allm änhet har det inte påverkat översättningen a tt jag själv tagit ställning för Hennis tolkning och 
mot Mommsens. På en punkt slår det em ellertid igenom, nämligen i hur jag valt a tt översätta  tys
kans ”Züchtung”. I engelska översättning brukar ”Züchtung” översättas med ”breeding”, vilket b ä tt
re förmår bevara den möjliga koppling till Darwin som Mommsen argum enterar för. Jag har dock, av 
språkliga skäl, valt a tt översätta term en och dess avledningar med ”odling” , ”odla” och ”framodla” 
-  som inte lika självklart bevarar den eventuella länken till darwinism en. Traduttore, traditore?
12 Ploetz var redaktör för tidskriften Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie , där han pläderade 
för a tt “rashygien“ skulle erkännas som sam hällsvetenskaplig  disciplin. På inbjudan från Ferdinand 
Tönnies är Ploetz en av talarna när det nyss bildade tyska sociologförbundet (Deutsche Gesellschaft 
für Soziologie) håller sin första kongress 1910 (Ay 1993: 189fr). Weber går till häftigt angrepp mot 
Ploetz föredrag. Som man lätt kan konsta tera innehåller Webers diskussionsinlägg -  Diskussionsrede 
dortselbst zu dem  Vortrag von A. Ploetz über ”Die Begriffe Rasse und Gesellschaft“ (Weber 1910:456- 
462) -  invändningar av precis sam m a slag som de vi finner i Ekonomi och samhälle. 
a3 Även i e tt annat sam m anhang, i e tt brev till en kollega i Freiburg, har Max Weber framhållit att 
installationsföreläsningen var ”om ogen”. Se ”Editorischer Bericht” i W eber 1993:54°- 
a4 Hans Delbrück har, i Die Polenfrage (1894), givit en m ålande beskrivning av den förtryckande tyska 
språkpolitiken i skolorna och av det m otstånd som tro ts allt uppbådades mot den. 
a5 1 “D/e Erhebung des Vereins für Sozialpolitik über die Lage der L andarbeiter  (1893) definierar 
Weber A rbeitsverfassung som “de principer i enlighet med vilka arbetsgivare använder sin arbetskraft 
(Weber 1893a: 127). Det är viktigt a tt poängtera att det inte handlar om en juridisk bestäm ning, utan 
om en sociologisk. Max W ebers intresse för frågar som rör ”arbetsskick” och deras sociala följder är 
inte begränsat till lantarbetarfrågan i V ästpreussen -  det är också den centrala analytiska kategorin 

i W ebers artikel “Argentinische Kolonistenwirtschaften” (1894).
^  Citerat efter e tt referat som Weber gjorde över den studie han gjorde för Verein für Sozialpolitik, 
(tDie Lage der Landarbeiter im ostelbischen Deutschland” (Weber 1893b: 167). Föredraget hölls i mars 

1893 och hade just titeln “ Die ländliche Arbeitsverfassung”.
*7 ”Nästan alla vetenskaper, från filologin till biologin, har ibland inte bara gjort krav på a tt fram
bringa fackkunskaper, utan även ’världsåskådningar’. Varje tänkande som  är okritiskt mot sig självt 

har en outrotlig m onistisk tendens...” (Weber 1904/1991: 116)
18 Egentligen finns det e tt ytterligare skäl. Max Weber tog  för givet a tt hans publik var förtrogna med 
hans tidigare skrifter i äm net, där han ju p resenterar den mer komplexa förklaringsm odellen. Det 
råder heller inget tvivel om att Weber höll de ekonom iska och m ateriella aspek terna för a tt vara avgö
rande. Om han underbetonar dem i Nationalstaten och den ekonomiska politiken  beror det inte minst 
på att hans uppfattning redan var känd: ”De m ateriella och ekonom iska orsakerna till denna utveck-
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ling är till stö rsta  del kända. Däremot m åste det vara en uppgift för lokala privatenkäter att beskri
va de psykologiska faktorer som är verksam m a i denna transform ation -  dels som bidragande o rsa
ker till transform ationen, dels som sidoeffekter och resultat av den)” (Weber 1892: 89O.
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Abstract
Max Weber in Freiburg. On Migration, Disembedding, and Social Change.
This article sets out to introduce the central topics in M ax Weber’s inauguration 
lecture in Freiburg. It is argued that the central, but largely implicit, argument in 
Weber’s lecture concerns the transformation from a patriarchal to a capitalist 
mode of employment. Upon this interpretation, M ax Weber’s objective is to 
explain specific migration processes in terms of a configuration of causes, where 
the social disembedding of rural labour is the key factor.

Keywords: Social transformation, agrarian economy, migration, value judge
ments
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