
Max Weber - made in the USA?

AV SVEN ELIAESON

M ax Weber uppfattas vanligen som en personifiering av den tyska andan, präg
lad av tysk Sonderweg och försenat nationsbygge. Det är nog en på det hela taget 
riktig bild. Webers problemhorisont är betingad av en förlorad historisk kontext 
och hans vetenskapslära är ett utflöde av den tyska historicismen och mer för
lossningskonst än innovation.

Vad som är mindre bekant och icke desto mindre viktigt ur den samhälls
vetenskapliga doktrinhistoriens perspektiv är att Weber i hög grad är en produkt 
av EFS A. Detta gäller inte minst hans status som klassiker, vilken ju är en skapel
se av eftervärlden. Även om Weber var en legendarisk gestalt redan i sin samtid 
så är det likväl i framförallt Amerika han lyfts upp till parnassen för att bli den 
kanske viktigaste av “de tre vise m ännen” : M arx, Dürkheim och Weber.

I Tyskland odlades minnet av Weber - lite grann som en ikon representerande 
något bättre och förlorat - av framförallt kretsen runt M arianne Weber och Karl 
Jaspers, en filosof som i hela sitt liv dock också hade ett levande förhållande till 
sin guru och framförallt brottades med Webers politiksyn. Denna andra Weber- 
cirkel var faktiskt i funktion en bit in på 50-talet, enligt vad statsvetaren Erwin 
Faul förtalte mig (konversation i Florens 1980; han var ibland närvarande som 
ung student i Heidelberg). Dock var Weber i sin samtid knappast ett större namn 
än låt säga Karl Lamprecht, historikern från Leipzig, eller Lujo Brentano, vars 
efterträdare Weber blev i München efter första världskriget, i nationalekonomi 
(med sociologin inskriven som en av ämbetsplikterna).

Webers liv sammanföll i stort sett med Andra Riket, dvs det Wilhelminska kej
sardömet. Han föddes i Erfurt 1864 och avled i München 1920. Hans far var en 
rätt betydande regional politiker med säte i tyska parlamentet och en tid ansva-
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rig för Berlins kom m unikationsväsende. M ax jr växte upp i Berlin- 
Charlottenburg, på Leibnizstraße, nära Savigny-Platz.

Weber i USA
Att Weber blev ett stort namn i USA medan han länge låg mer i träda i Tyskland 
beror bl a av att betydande migranter förde honom med i bagaget i sin diaspora. 
Weber kom att åberopas som grundläggare av faktiskt samtliga betydande para
digm inom samhällsforskningen, tex den förstående “hermeneutiska” (fenome- 
nologiska) inriktning, vilken den österrikiske bankmannen Alfred Schütz intro
ducerade vid New School for Social Research i New York, en institution som 
byggdes upp av dansk-amerikanen Alvin Johnson med frivilliga bidrag, just för 
att vara en oberoende fristad för migranter, från främst den tyska kultursfären. 
Vid samma institution verkade också Arnold Brecht som i sin egenskap av preus
sisk ämbetsman före sin flykt faktiskt varit med på första parkett, när von Papen 
olagligt avsatte den socialistiska regeringen i Preußen, det s k Preußenscklag som 
bebådade Hitlers maktövertagande ett år senare, och som Brecht också bevittna
de på nära håll. Brechts magistrala Political Theory från 1959 är kanske den 
trognaste återgivningen av Webers vetenskapsfilosofiska kanon, med dess beto
ning av objektivitet genom explicita värdepremisser (jfr Myrdal). Arnold Brecht 
har mer än någon annan bidragit till diffusionen av begreppet “den vetenskap
liga värderelativismen” . Vidare erövrade Talcott Parsons sin doktorsgrad i 
Heidelberg, så dennes strävan att utveckla en funktionalistisk sociologi med 
Webers kategori social handling som hörnsten har djupa personliga rötter från 
mitten av 20-talet. N är senare Paul F Lazarsfeld byggde upp den moderna natur
vetenskapligt inspirerade beteendevetenskapliga samhällsforskningen vid The 
Bureau for Applied Social Research vid Columbiauniversitetet i New York så var 
det visserligen med sina egna attitydundersökningar vid Österreichische wirt- 
s ch aftsp sy ch olo gische Forschungsstelle i Wien som förlaga -  men han kunde 
också åberopa en del intervjuundersökningar av Weber, som denne designat runt 
1908, inom främst men icke enbart industrisociologin. Nu blev det välj arbeteen
de (i Wien hade det handlat mer om mjölkkonsumtion och dylikt) som blev 
föremål för en typ av lagarbete och storskaliga kartläggningar av ett slag som väl 
inte Weber själv riktigt kom att fångas av, även om embryon till modern empi
risk socialforskning (surveyteknik, intervjudesign, etc) finns i särskilt hans 
industrisociologi från 1908. M an finner faktiskt såväl forskning inom välj ar-
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beteende hos Weber (han ger råd till en autodidaktisk arbetare om design av 
undersökning av partisympatier) och början till mediaforskning (Weber tog ini
tiativ till en tysk pressenkät). Valforskning och medias roll i politiken blev seder
mera Lazarsfelds centrala problemområden. Weber har vidare länge inom orga- 
nisationssociologin använts som “avstamp” för att kontrastera human relation
skolan och scientific management mot varandra. Den amerikanska sociologins 
enfant terrible C Wright Mills upplevde sig också som Weberian, en etikett som 
fyllts med växlande innehåll genom åren - och följdriktigt gett upphov till tolk- 
ningsstrider.

C Wright Mills kom för övrigt att spela viss roll i Sverige då Sten Johansson 
förde hem honom och hans The Sociological Imagination efter ett stipendieår i 
USA på 60-talet, så det Tiden-gäng som Hans O Sjöström skriver om i Klassens 
ljus (Sverker Gustavsson, Villy Bergström m fl) fick här måhända sin första kon
takt med M ax Weber. Särskilt kapitlet om “Intellectual craftsmanship” känns 
alltfort fräscht och kunde ännu idag användas i metodundervisningen, med 
undantag för att modern IT gjort vissa inslag “mossiga". C Wright Mills hade 
också redan i slutet av 40-talet tillsammans med den legendariske H H Gerth 
givit ut den Weber-antologi som länge dominerade läroboksmarknaden.

Det finns faktiskt också indirekta “svenska” kopplingar. C Wright Mills, som 
var en flamboyant typ med motorcykel och andra hype attribut, var visserligen 
från Texas men intellektuellt växte han upp i Madison, Wisconsin, där det länge 
fanns en “Swedish corridor” på sociologiska institutionen. Vidare kan Gunnar 
Myrdals syn på värdepremisser - som tillämpas i An American Dilemma - ses 
som en diffusion av nykantianskt Wertbeziehung, en policy-applicering av 
Weber. Hans Zetterberg ombesörjde på sitt förlag 1968 den första fulla utgåvan 
av Wirtschaft und Gesellschaft på engelska (under titeln Economy and Society).

Härtill kommer att flera migranter, typ Herbert Marcuse och kanske framför
allt Leo Strauß, hade M ax Weber som postum sparringpartner när de positione- 
rade sig (Strauß 1953). Strauß var visserligen som så många andra migranter jude 
men hans värdeobjektivistiska förhållningssätt som i USA bildat skola har myck
et gemensamt med den katolska traditionen (Speamann). N aturrätt och värde- 
objektivism har de gemensamt. Även den i förtid avlidne Allan Bloom tillskriver 
i sin bestseller The Closing o f the American M ind Weber ett betydande ansvar 
för den -  enligt hans mening -  destruktiva roll som europeiska samhällstänkare, 
främst Nietzsche, spelat för att erodera samhällsmoralen. Civility är ett tema -  i
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form av det civila samhällets sam m anbrott -  vilket vi känner igen från modern 
s k kommunitarianism (gemenskaparna, med “lokalförnuft” som provisorisk 
modus vivendi-lösning på konsensusbyggets problem med normbelägg vs norm 
upplösning, det efter upplysningen akuta polyteism -  eller värdeinkommensura- 
bilitetsproblemet: “Det finns inga objektiva normer eller värden -  men vi behö
ver dem lik förbannat”, eller som den färgstarke Ärkebiskop Anton Niklas 
Sundberg sa: “Ett bonnhelvete behöver vi väl för tusan ändå”, underförstått för 
att hålla allmogen i schack). Mänskliga rättigheter och föreställningar om alla 
människors lika värde är nog bra för samhällsandan men värdefilosofiskt 
måhända ändå “en socialt nyttig fiktion”, snarare än något som kan konfronte
ras med vetenskapliga sanningskriterier.

För att inte det här skall bli ett namngalleri så kan det vara rimligt att kon
statera att den amerikanska samhällsvetenskapen under 1900-talet i hög grad är 
“Webersk” men att innebörden av vad detta betyder är omstridd och föga enhet
lig. Det är faktiskt lättare att ange vilka som inte åberopar Weber som grund
läggande klassiker än vilka som gör det. Då finner man två förvånande lakuner. 
Den viktiga s k Chicagoskolan inom sociologin tycks inte vara särskilt Weber- 
beroende utan står på egna ben, vilket är ägnat att förvåna, med tanke på den 
roll som Humboldt-universitetet i Berlin spelade som förlaga för det 1893 med 
Rockefellerpengar grundade University of Chicago. Undantaget som här bekräf
tar regeln är den även i Skandinavien tämligen välbekante Edward Shils, som ver
kade i Webers anda (även i Mannheims och de Mans). Shils är väl mest bekant 
för begreppsparet centrum-periferi som förts vidare i främst Norge (Brox, 
Rokkan, 0sterud) och fortfarande är mycket användbar. Han översatte dock 
även Webers centrala metodologiska uppsatser (tillsammans med Henry Finch, 
1949). Dessförinnan hade Shils varit socialarbetare, vilket är en smula typiskt för 
amerikansk samhällsvetenskap, vars drivkrafter ofta är religiösa, inte minst som 
uttryck för det protestantiska reform-credot. En majoritet av USA:s sociologer 
uppger att deras andrapreferens i yrkesval är präst, vilket torde vara en kontrast 
till Skandinavien och Storbritannien, där sociologi är mer av en underground- 
företeelse, som drivs av slipslösa bohemer i manchesterbyxor. Shils var i och för 
sig (också) jude men det hände att föräldrar likväl sände sina barn till hans semi
narier på Committe for Social Thought -  där det vardagliga samtalsspråket för 
övrigt ofta är tyska, när t ex S N  Eisenstadt och Kolakowski är på besök -  för 
att de som studenter skulle få a good Christian education -  mycket är ju gemen-
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samt i det judiska och det kristna arvet. Däremot är väl det starka religiösa insla
get väl i affinitet med den tidiga europeiska samhällsforskningen, då kartlägg
ningen av pauperismens orsaker var en fritidssyssla för pastorer, vilket är en av 
rötterna till den moderna sociologin, vid sidan av fransk socialstatistik. Shils 
hade för övrigt också goda svenska kontakter. Han hade varit en av medarbe
tarna till Gunnar Myrdal under dennes stora Negerundersökning, som det hette 
i tidstypisk språkdräkt, och odlade även kontakter med M artin P:son Nilsson i 
Lund samt med Torgny Segerstedt jr i Uppsala, om de europeiska universitetens 
historia. Som mångårig redaktör för Minerva höll Shils städse ett vakande öga - 
helt i Webers anda - på hur den intellektuella och akademiska friheten upprätt
hölls eller hotades i skilda länder (även en del tunga bidrag om Sverige i början 
av 90-talet).

M ax Weber har inte kommit att spela den roll inom statsvetenskapen som 
man kunde ha förmodat. M an behöver annars inte vara skarpögd för att se en 
betydande affinitet mellan Webers och hans skyddsling (till 1914) Michels’ syn 
på demokratins förhållande till effektivitet i styrelsen för att se påverkanslinjer 
till främst Robert Dahl, vars omformulering av demokrati till polyarki, m akt
konkurrens mellan eliter, är påfallande Webersk. Likaså är väl de sedan ett par 
decennier florerande järntrianglarna (korporatism i form av icke författnings- 
reglerat kameraderei mellan experter, lobbyister och politiker) något som nästan 
övertydligt för tankarna till Michels järnhårda oligarkilag, om målförskjutning i 
ideellt syftande organisationer, när revolutionärer blir administratörer och över
går till att se den egna rörelsens överlevnad som självändamål, vilket i sin tur är 
bara en annan turnering av Webers syn på karismans rutinisering.

Det kan tilläggas att den tyske statsvetaren Wilhelm Hennis’ försök till en åter- 
erövring av Weber till den klassiska normativa politiska filosofin fått förbluffan
de stort genomslag i USA, vilket måhända har samband med att det antika arvet 
är starkare i USA, delvis via Schweiz. Om man ser någon sitta och läsa 
Aristoteles eller Platon i pocketutgåva är det nästan säkert en amerikan.

Weber har haft en viss roll även inom antropologin. H är tänker jag på Donald 
N  Levines undersökningar av Amharafolket i Etiopien och dess icke-väster- 
ländska rationalitetsbegrepp. Levine är en berömd Simmel-expert verksam i 
Chicago och att hans etiopiska forskningsexpedition var Weber-inspirerad för
tjänar också att framhållas av det skälet att det ej framgår av normala biblio
grafiska söktekniker, då Weber ej nämns i titeln (The Flight from Ambiguity).
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M an kan säga att Talcott Parsons nog ändå är huvudpersonen i receptions- 
historien, på så vis att hans feltolkning eller i varje fall teoretiska övertolkning av 
Weber säkrade dennes överlevnad i den samhällsvetenskapliga traditionen. Det 
är hans förtjänst att Weber blir “Weber” men också hans fel att vanan grund
läggs att läsa Weber genom Durkheimska glasögon, medan Webers identitet som 
just sociolog egentligen är rätt svag. Visst är väl Weber sociolog -  men han är nog 
mest jurist och historiker och mindre sociolog än t ex just Dürkheim och Simmel 
-  och som kultursociolog är Weber en smula osofistikerad jämfört med sin 
skyddsling Simmel. Inom politiken var Weber mer en dold inspiratör och det är 
väl främst Hans M orgenthaus säkerhetspolitiska maktrealism som är uttalat 
Webersk. Likaså spelar Weber uppenbarligen en avsevärd roll för Francis 
Fukuyama, vilket kanske inte är så uppmärksammat. Weber är nästan oundvik
ligen inspiratör för både tron på ideologiernas död (genom sin dystopi om m än
niskan som alltmer fången i en trist avförtrollad “rationalitetens järnbur”, en 
metafor som egentligen är en felöversättning och med rötter hos Bunyans 
Kristens resa, men ändock vällyckad) -  och för betoningen av ideologins roll, 
“andens seger över materien”, dvs de religiösa drivkrafternas visserligen oav
siktliga betydelse som orsak till det materiella välstånd och de revolutionerande 
tekniska innovationer som så helt kommit att förändra även människosläktets 
vardagstillvaro och dessutom fått universellt genomslag. M edan Fukuyamas 
första arbete om The End o f History uppenbarligen har den rationelle Weber 
som resonansbotten så står den religionssociologiske Weber mer i centrum för de 
efterföljande verken om Trust och The Great Disruption.

Egentligen handlar det i båda fallen om religionshistoria och ekonomisk histo
ria, fast med skilda tidsperspektiv.

Amerikanska inflytelser på Weber
Religionens roll för oss över till den andra försummade sidan av “Weber i 
Amerika”, nämligen den amerikanska resan som en del av hans levnads bana och 
den formativa roll som amerikanska intryck hade för Webers verk.

Dessförinnan vill jag dock understryka att temat Weberreceptionen i USA 
ingalunda är uttöm t i och med ovanstående rapsodi; t ex är såväl colloquierna 
för halvannat decennium sedan med Bob Antonio (Kansas) och Vatro M urvar 
(Wisconsin) som drivande krafter ej medtagna, ej heller floridianerna Stephen 
Turner och Regis Factor med deras dokumentation av Webers juridiska influen
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ser och desammas prägling på Webers syn på förklaringar, inte Randall Collins 
konfliktsociologi, inte Reinhard Bendix, som dock som lärare i Berkeley spelade 
en stor roll för diffusionen av Weber, inte Werner Cahnman eller Leo Löwenthal, 
vilka båda själva i ungdomen upplevt Webers miljö (i München respektive 
Heidelberg) och spred kännedom om dennes verk, inte Larry Scaff (Arizona och 
Pennsylvania) vars tankar om Weber och political education tvivelsutan inspire
rat Hennis, inte...(listan kan här förlängas en hel del).

Protestantism och kapitalism
Redan som elvaåring hade lille Maximilian fått Benjamin Franklins självbiogra
fiska skrift (bl a ingår Advice to a Young Tradesman) i gåva av en morbror, enligt 
Guenther Roth (2000: s. 119), som borde veta (denne tysk-amerikanske migrant 
[Darmstadt] har ägnat större delen av sitt liv åt Weber, på senare år med tyngd
punkt på biografin, se gärna t ex Roth [1987, 1995]). Detta är en skrift som mer 
än de flesta andra åskådliggör hur den ursprungliga utomvärldsliga religiösa 
aspekten efter hand rutiniseras med inomvärldsliga konsekvenser. Det som 
ursprungligen hade formen av “religiös bokföring”, att samla poäng inför upp
ståndelsens och den yttersta domens dag och på så vis leda till frälsning i stället 
för evig förtappelse, blir mer av betydelse för karaktärsbedömning och kredit
värdighet. Om man tror på något så befordrar det den tillit som är förutsätt
ningen för ett fungerande kreditväsende och affärsliv över huvud taget, jämfört 
med den brist på individualism och egendomsrätt som utmärker Asien.

Det här är en mekanism som är särskilt tydlig i USA, som i egenskap av de 
religiösa sekternas förlovade land blivit något av en idealtypisk renodling eller 
stilisering av Europas religionskarta, genom att nationens ursprung är småskali- 
ga communities på religiös grund, som de första pionjärerna som landade vid 
Plymouth Rock med Mayflower 1620. Vi svenskar kan också erinra oss Bishop 
Hills “kommunistiska” utopi på slätten i Illinois och en del av dessa sektsam
hällen överlever ännu, t ex Amish-sekten (mennonitisk variant) med sina koloni
er i Pennsylvania, Ohio och Indiana.

Det finns många exempel som synes bekräfta Webers berömda s k Calvinist- 
tes, om ett samband mellan protestantismens etik och kapitalismens anda. Den 
sparsamme John D Rockefeller bokförde hela sitt liv varje utgift och hans varma 
religiositet tog sig uttryck i att hans främsta hobby - vid sidan av filantropi (få 
människor har gett bort mer pengar) - var att vara söndagsskolelärare.
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Webers tes har blivit föremål för mycken debatt och många ifrågasättanden 
genom åren och var redan från början kontroversiell och konkurrerade med de 
förklaringar till kapitalismens uppkomst som Werner Sombart och Karl M arx 
lanserat, dvs något förenklat betoning av judarnas roll som protokapitalister i 
områden som främst levde på naturahushållning, respektive inhägnadsrörelsen 
med åtföljande jordbruksrationalisering i Storbritannien, vilken samtidigt lade 
grunden till det blivande industriproletariatet, när torparna fördrevs från gård 
och grund. Hos Weber själv har vi vidare föreställningen om staden som en kapi
talistisk “förövning”, genom den spirande m arknadskultur som åter började 
blomstra under senmedeltiden (den fanns även under antiken men hade då det 
ständiga nyinflödet av färska slavar och latifundiebaserat jordbruk som ekono
misk grundval [Weber 1896]).

På senare år har det också hävdats att kapitalismens uppkomst följer av den 
ursprungliga kapitalackumulation som barnlösa munkar inte bara i Europa utan 
även inre Asien skapade (celibatet ledde till att deras kvarlåtenskap tillföll för
samlingen). Andra har framhållit den sk påve-revolutionen i början av förra mil- 
lenniet, med den rationellare och mer kalkylerbara lagstiftning som de starka 
gregorianska påvarna introducerade, baserad på den romerska rätten. Den åld
rande Andre Gunder Frank påstår att det var vissa förhållanden i Fjärran Östern 
som gav svängrum för ett kapitalismens take off just i Europa. Etcetera.

Annars är innebörden av Webers tes enkel: Der Puritaner wollte Berufsmensch 
sein, wir müssen es sein. Genom sin askes, sparsamhet och flit -  kort sagt just de 
småborgerliga dygder som Benjamin Franklin framhåller i sin Advice to a young 
tradesman -  startar puritanen en irreversibel rationaliseringsprocess som nutids
människan knappast kan undfly. M an kan med rätta framhålla att Weber liksom 
M arx för oss framstår som tidstypiskt etnocentriska, dock ägnar sig Weber under 
större delen av sitt liv huvudsakligen åt att genom en systematisk jämförande 
religionssociologi underbygga sin berömda tes. Webers huvudproblem är att för
stå och förklara Västerlandets egenart. Fastän många av förutsättningarna fanns 
annorstädes i mer utvecklade högkulturer så var det dock här det hände -  och 
det är ett av historiens mer fascinerande stora problem hur det kunde ske, att lilla 
Europa, en utbuktning på den euroasiatiska landmassan, dessutom hopplöst 
splittrat av ständiga religiösa inbördeskrig, på så kort tid kunde erövra hegemo- 
nisk makt i hela världen. Moderniteten når ju universellt genomslag, vilket i glo- 
baliseringens tid blir än tydligare, genom e-post och M cDonaldisering.
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Oundvikligt var detta icke.
Det handlar i Webers fall inte om någon ortodox och entydig orsak utan 

många förutsättningar krävs, typ tillgång på kol etc. Det fordras också en kom
bination av individualism och trygghet (rationell kalkyl, individuell egennytta 
utan själviskhet) för att få ett kapitalistiskt genombrott, egenskaper som bara 
delvis odlas i Östern - men där de odlas blir resultatet rätt framgångsrikt, vilket 
japanernas “protestantiska etik” illustrerar. USA är också en näraliggande “kon
trollgrupp” genom den dominans de från religionsförföljelser flyktade prote
stantika sekterna där kom att få.

Resan till St. Louis
Weber såg predestinationslärans roll (framgång i affärer som tecken på frälsning 
och evigt liv) tydligt just i USA. 1904 var det nämligen världsutställning 
(.Louisiana Purchase Exposition) i St. Louis. Flera hundra tyska universitets- 
professorer reste över Atlanten på inbjudan av Hugo M ünsterberg och Albion 
Small, den förre en tysk-am erikansk psykolog och den senare en av 
Chicagoskolans grundare. I anslutning till mässan ordnades nämligen en World 
Congress of Arts and Sciences. Det bör i många fall ha kommit till stånd kära 
återseenden mellan lärare och elever; flera av Chicagoskolans pionjärer hade sina 
doktorsgrader från Tyskland, kanske främst Berlin där Gustav Schmoller före
läste om samhällsekonomi. I St. Louis M onthly Republican rapporterades att där 
samlades “the World’s greatest thinkers, philosophers and masters of industry to 
discuss plans for advancement of m ankind”, och i St. Louis Post-Dispatch kunde 
man läsa att “Wise men at W orld’s fair, Solomon and Socrates could get many 
valuables tips by attending” (Rollmann 1987).

Så reste även makarna Weber och Ernst Troeltsch. Troeltsch bodde granne 
med Webers på andra sidan Neckar i Heidelberg (från Altstadt räknat), i en villa 
som nu tillhör ett lokalt Webersällskap. Teologen Troeltsch skrifter om histori- 
cismens kris definierar för övrigt i hög grad retrospektivt Webers metodologiska 
problemhorisont (den moderna värdepolyteismen). Weber upplevde New York 
samt -  efter ett turistbesök vid Niagarafallen -  Chicago, och de amerikanska 
storstäderna gjorde starkt intryck på honom, med deras vitalitet och energi och 
råhet. I New York imponerades han av skyskraporna och Brooklynbron vid rus- 
ningsdags, samt den tysk-judiska kulturodlingen. I Chicago slås han av den ame
rikanska smältdegeln och multietniciteten, med greker som skoputsare och tys
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kar som servitörer åt yankees, irländare som har hand om politiken samt nyan
lända italienare och svenskar som gör skitjobbet, med att gräva diken, bära tegel, 
och liknande. Han besöker the stockyards och ser grisar snabbt bli till korv och 
konserver. Han imponeras av tåget, som går en nivå över gatan och gör sin loop 
i downtown Chicago. Överhuvudtaget gör vitaliteten, det höga tempot, den ung
domliga optimismen, i den -  på gott och ont -  mänskliga öken och djungel som 
den amerikanska storstadsmiljön utgör, ett mäktigt intryck på Weber, vars reak
tioner är kända, bl a från M arianne Webers biografi över maken. Det kan antas 
att M ax också skrev långa resebrev till moder Helene, sin vana trogen, men dessa 
är ej allmänt tillgängliga ännu. Weber kom även att uppleva Västern och reste 
ända till the frontier, Guthrie i Oklahoma, där man kan föreställa sig att en tysk 
universitetsprofessor var lika malplacerad som en cowboy eller indianhövding 
skulle ha varit i Heidelberg. Så tyckte väl även Weber, vars besök blev kort. Hans 
värd, som var en lokal tidningsman, hade nämligen utm anat en politisk konkur
rent på revolverduell, vilket Weber fann opassande. Webers snabba sorti gav 
upphov till tidningsrubriker, “ ‘Gun play’ scared savant German professor. Leaves 
Oklahoma City instantly when editors drop words for weapons”, som rubriker
na löd, i bl a St. Louis Post Dispatch. Weber var ingalunda feg. Han var 
Satisfaktionsfähig och redo att duellera med en person som förolämpat hans 
hustru, samt var ledsen för att han ej antogs som stridande officer när det stora 
kriget bröt ut. Fast uppenbarligen tog han illa vid sig när hans kontaktperson i 
Vilda Västern visade sig så trigger-happy.

Han reste vidare i Södern och besökte bl a Booker T Washingtons college för 
färgade i Tuskegee. Han kom även att besöka en rad släktingar i den amerikans
ka Södern, närmare bestämt M ount Airy i gränstrakterna mellan N orth Carolina 
och Virginia, vid foten av the Blue Ridge M ountains, inte så långt från Asheville 
och de hillbillie-trakter vi associerar med Dolly Parton eller filmen Den sista fär
den, platser typ Obergatlinburg, i närheten av Smoky Mountains. Webers släk
tingar hade för att smälta in bytt namn från Fallenstein till Miller.

Weber hade nyligen återhäm tat sig från ett mångårigt och passiviserande nerv- 
lidande och stod nu i början av nya friska tag, att med fart och kläm ge sig i kast 
med såväl den jämförande religionssociologin, metodläran samt snart även den 
ryska förrevolutionen 1905. Faktiskt var hans framträdande i St. Louis första 
gången på nära sju år som han framträdde inför ett större auditorium, med ett 
föredrag om “Tysk jordbrukspolitik förr och nu”, ett ämne som är avsevärt mer
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fascinerande än vad man i förstone kan ana. 1905 kommer hans berömda studie 
över Protestantismens etik och kapitalismens anda ut första gången, som två 
uppsatser i Archiv für Sozialwissenschaft (Band 20 och 21) och som upptakt och 
inledning till hela den stora jämförande religionssociologi som utkommer först 
postumt. Men Weber publicerar året därpå även en essä om de protestantiska 
sekterna, där han egentligen är klarare -  mer konkret -  än i den rätt snåriga 
boken och där han bygger just på intryck från besöket hos den amerikanska släk
ten, framförallt om rutiniseringen av de ursprungliga utomvärldsliga idealen till 
något inomvärldsligt instrumentelit. Han bevittnar ett vuxendop men på fråga så 
uppger en yngre släkting att det knappast är ett utslag av djupare religiositet, 
utan fastmer en önskan om ökad kreditvärdighet, när den döpte nu skall gifta 
sig, bilda familj och stå på egna ben. H är har vi ett klart exempel på den mål
förskjutning från den utomvärldsliga frälsningen till de inomvärldsliga konse
kvenser som just Benjamin Franklin gav uttryck för i sina skrifter. Weber noterar 
också hur klubbar och ordensväsende gradvis ersätter den roll som de prote
stantiska sekterna brukat ha monopol på, när det gäller att skapa affärskontak
ter och att bli accepterad i det sociala och ekonomiska samfundet. Webers 
intryck stämmer rätt väl med min egen sentida “deltagande observation”, då de 
människor jag träffade på den presbyterianska församlingens söndagsskola för 
vuxna i stort överlappade dem jag träffade på Kiwanis lunchmöte med efterföl
jande föredrag, i något socialt engagerande ämne, typ kriminellas återanpass
ning, i LaPorte, Indiana, dit mina släktingar kom för drygt hundra år sedan och 
där många ättlingar lever kvar.

Även om alldagliga iakttagelser (deltagande observation kallas det av antro
pologer) kan vara talande och fruktbart hypotesgenererande så kan Weber i och 
för sig ha missförstått situationen i M ount Airy. Bill Swatos jr -  präst i East 
Moline och sociolog vid Augustana, Rock Island -  lät nämligen studenter resa på 
fältstudier och intervjua Webers överlevande släktingar, vilka sade att Webers 
främste sagesman hade ett litet horn i sidan till den unge man som tog dopet och 
därför ville framställa det hela i mer profan dager än vad som var fallet (Swatos 
1982).

På vägen till sina hillbillie-släktingar så hade Webers hunnit med en visit i New 
Orleans, där de fann värmen (i oktober!) tryckande. På vägen hem passerade de 
även Washington D C och George Washingtons hem M ount Vernon, samt sist 
Boston, med besök på Harvard, som ju är en nationell institution med anor från
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1600-talet. Weber trivdes väl med amerikanerna vilka han fann naiva som barn 
och ändå kapabla att hantera vilka problem som helst - och amerikanerna tyck
te att Weber var a jolly good fellow, som en av hans yngre släktingar fick till det. 
Weber sade själv att han inte känt sig så stimulerad sedan sina första universi
tetsår.

De amerikanska influenserna
Nu kan det i och för sig debatteras hur djupa intryck Weber tog av sina ameri
kanska upplevelser. Det har anförts att Weber -  som dock var en utpräglad skriv- 
bordsmänniska -  t ex plagierar Ferdinand Kiirnbergers på sin tid spridda roman 
Der Amerikamüde i sina beskrivningar av larmet och hektiken i den amerikans
ka storstadsmiljön -  och att de rent av har gemensamma källor (Franklin). 
Vidare börjar Weber piggna till redan 1902 efter sitt halva decenniums nerv
lidande, vilket kan utläsas av hans bibliografi; det mesta tyder också på att pla
nerna på att tillsammans med Werner Sombart och Edgar Jaffé ta över Archiv für 
Sozialwissenschaft tar form redan då.

Det är dock ostridigt att Weber var förtjust i amerikanska exempel, vilket 
också gäller hans analyser av både politiken och vetenskapen. Hans politiska 
sociologi och dess samband med religionen, främst beträffande transformationen 
av social skiktning, är i inte ringa grad “amerikansk” . Partiväsende och politiskt 
ledarskap är också områden där Weber tar intryck av USA.

I de populära s k tvillingföreläsningarna från 1917-19, om vetenskap respek
tive politik som kall (calling, Beruf) -  Webers svanesång -  är hans framställning 
av den moderna “maskinpolitiken” färgad av hans amerikanska intryck och han 
använder många exempel från USA. Det samma gäller när han framställer veten
skapssamhällets sätt att fungera i Tyskland, i kontrast till situationen i USA. Jag 
går inte här närmare in på detta, bekant som det är från andra sammanhang. 
Liksom sin föregångare Tocqueville så förenar Weber också intresset för USA 
med ett intresse för Rysslands utveckling.

Naturligtvis är Weber mycket tysk -  men samtidigt djupt präglad av också 
sina amerikanska intryck. “Made in the USA” vore en överdrift, för Weber upp
tar så många andra formativa influenser, genom sitt franska hugenottarv på 
mödernet, genom sina kontakter med diverse anarkister och “kosmiska” bohe
mer i München (livsdyrkande nakenbadare samt Stefan George-elever) och 
Ascona (där det var billigt leva i seklets början), genom sina engelska släktingar,
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som föranlett Guenther Roth att skriva om Weber som en would-be Englishman 
och företrädare för kosmopolitanishes Bürgertum , på grundval av släktbaserat 
nätverk där t ex den nederländskt-argentinska släkten Bunge ingår. (Webers brit
tiska försänkningar liksom historien om deras brittiska resa tillsammans i ung
domen behandlas påfallande kortfattat av M arianne Weber i hennes imposanta 
biografi över maken, vars skrivbord efter hans död blev hennes altare.)

En saknad koppling? Weber och Sverige
Webers kontakter med Skandinavien är däremot förbluffande få, med undantag 
för att han hade en svåger i Kristiania (Oslo), en tandläkare med dåliga affärer, 
som ibland skymtar i breven. Sverige nämns knappast, vilket är märkligt mot 
bakgrund av Webers omfattande skriftställning (35 volymer i MWG, av vilka 
ungefär hälften publicerats, därav fyra brevvolymer) och den valfrändskap mel
lan oss och Tyskland som för något år sedan var föremål för en stor vand
ringsutställning med pampig katalog, med förord av Bernd Henningsen på 
Humboldt (och Södertörns Högskola där han för övrigt leder ett större forsk
ningsprojekt om tysk-svenska kulturmöten). Det antal gånger Weber omnämner 
Sverige kan räknas på ena handens fingrar, i det som hittills utkommit av M W G .

Däremot finns i en av John Landquists minnesskrifter en egendomlig anekdot 
om den kände tyske samhällsekonomen M ax Weber på besök i Stockholm vid 
tiden för Första världskriget. M an hade grundat en pacifistförening under inspi
ration av bl a Alfred Nobels olyckliga kärlek, Bertha von Suttner. Weber skulle 
tala om det “andliga ledarskapet” men när han började sitt tal så visade det sig 
att han i stället valde att ta upp ämnet “Tysklands krigsorganisation”, mindre 
kongenialt i sammanhanget. Den något trötte Oscar Montelius som hälsat Weber 
välkommen skulle efter anförandet tacka, vilket han gjorde genom att -  nyvaken 
efter att som rutinerad akademiker ha slumrat in under själva föredraget, tacka 
professor Weber för hans inspirerande föredrag om, just det, det andliga ledar
skapet. “Efter denna stolta början hörde jag aldrig mer av vår kom m itté” som 
Landquist summerar denna apokryfiska anekdot, som han upplever sig själv ha 
varit med om (1964: pp 56-57). Änkan Solveig kunde dock vid mina efterforsk
ningar i mitten av 70-talet ej hitta något i Johns klippbok från det aktuella året. 
Det behöver inte vara en skröna - Weber reste en hel del och tillbringade faktiskt 
en betydande del av sitt liv som “arbetande turist” -  men troligen är det en för
växling med brodern Alfred eller någon annan tysk “m andarin” . Fast rubriker
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na för föredragen låter onekligen som “M ax unplugged” .

USA och Europa -  kommunicerande kärl?
Men vad var då lärdomen av Webers amerikanska kopplingar? Jag tror att man 
kan tala om en transatlantisk reciprocitet som är rätt komplex, ej systematiskt 
utforskad, samt föremål för debatt (t ex mellan Richard M ünch och Jeffrey 
Alexander för några år sedan; i Sverige har särskilt Ron Eyerman i skilda sam
manhang belyst frågan: “Why is Swedish -  and European -  social science so 
American?” )

Det är tydligt att USA och Europa i många avseenden varit “kommuniceran
de kärl”, något som nu gradvis är på väg att förändras. USA blir efterhand 
mindre WASPish (WASP=White Anglo-Saxon Protestant) och mer asiatisk som 
en följd av en reform av föråldrade immigrationskvoter (från 1920-talet) som 
president Lyndon B Johnson lyckades genomdriva i mitten av 60-talet, syftande 
till att minska inflödet av icke-kaukasiska eller rent av icke-nordiska rastyper. I 
Samuel P Huntingtons dystra vision kan det få stora följder framgent, såvida 
begynnande antagonism över Atlanten inte begränsas till handelskrig. Vid t ex 
University of Florida i Gainesville, finns ingen avdelning för European Studies - 
men väl för African studies och Latin American studies. Européer har en etno- 
centrisk tendens att ta för givet att allt gott kommer från Europa och att Europa 
ligger i världskartans mitt. Det kanske historiskt sett kan stämma, att vi är 
ansvariga för moderniteten på gott och ont, ehuru betydande impulser också 
kommit från annat håll, att t ex Renässansen tog intryck av det rena och välord
nade Tenochtitlan i det Mexico de spanska conquistadorerna mötte och snart 
förödde. N är det gäller förhållandet Europa och USA vore det särskilt i sam
hällsvetenskapens fall förenklat att föreställa sig att vi lärt upp dem i Nya värl
den. Det är klart att Samuel Pufendorf, Thomas Paine, John Locke och J J 
Rousseau påverkade de amerikanska grundlagsfäderna. Många erfarenheter som 
amerikanerna gjorde först kunde dock vi på gamla sidan lära av; så t ex kom 
massdemokratins genombrott redan 1829, när krigshjälten Andy Jackson blev 
president, vad Weber skulle kalla en Caesaristisk ledare med direkt folklig appell. 
Och den kommunitära syntesen (Etzioni, Sandels, Putnam m fl) bygger i högre 
grad på amerikanska än europeiska erfarenheter, delvis på ursprungligen grekis
ka och schweiziska erfarenheter som nu återexporteras till oss, när vi möter en 
del tidigare mest amerikanska problem, typ frågor som rör kampen mellan etni-
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citeter och etnisk mångfald och samexistens. I viss mån har amerikanerna varit 
också i sin självsyn de bättre européerna.

Europa och USA har visserligen gemensamma rötter men samtidigt skiljer sig 
den politiska kulturen radikalt då statsbildningarna som sådana har så synnerli
gen skilda ursprung. USA:s grundval är skatterevolt (The Boston Tea Party) och 
fri religionsutövning, medan de nordvästeuropeiska staterna är följden av skat- 
teläggning under senmedeltiden och den tidiga moderniteten och “sekulariser
ing”, i form av statskyrkor och bibelöversättningar som led i nationsbygget.

Problemformuleringarna stod ofta besökande européer som Tocqueville, 
Weber och Myrdal för, medan lösningarna ofta är något som amerikanerna har 
lättare för att formulera. Redan de första pilgrimerna till Massachussetts strän
der skrev faktiskt ett samhällskontrakt och var pionjärer i modern konstitutio- 
nalism, redan innan Hobbes och Locke publicerat sina tankar och Napoleon - 
som hade en “liberal” sida -  moderniserat statsskicken Europa runt, må vara att 
de amerikanska experimenten gällde småskaligare enheter, överblickbara lokala 
civila samfund. Att systemet på den nationella nivån fungerar sämre i “Nya 
Rom ” tror jag för min del är något som vi i resten av världen på det hela taget 
bör vara tacksamma över. Vad som ökar USA:s trovärdighet som Leviathan på 
den internationella scenen är delvis samma företeelser som generar dilemman på 
hemmanplan, något som redan Gunnar Myrdal (1944) observerade.

Det finns för övrigt en betydande och föga uppmärksammad affinitet mellan 
Tocqueville och Weber, i synen på såväl det politiska ledarskapets roll i den 
moderna massdemokratin som den ryska frågan. Webers Caesarism-begrepp (en 
variant av karismatiskt ledarskap) har rötter bl a hos just Tocqueville, vilket inte 
är mycket uppmärksammat.

Weber var visserligen en demokratins pionjär i sitt hemland men ingen värde
rationell demokrat utan fastmer en funktionell demokrat eller förnuftsdemokrat. 
Särskilt hans uppsats “Wahlrecht und Demokratie” lämnar dock föga tvivel om 
hans demokratiska credo, ehuru det gäller människans möjligheter att överleva 
som autonom kulturvarelse, snarare än abstrakta principer, typ Lockeanskt rät- 
tighetsskydd, eller den sanna folkviljan. Han var emellertid entydigt för omvand
lingen från m aktstat till folkstat, som Friedrich H Tenbruck en gång formulera
de sig (om kärnan i Webers politiksyn).

Weber såg heller icke den rationella västerländska kapitalismen som en förut
sättning för demokratin, utan tvärtom snarare som ett hot mot demokratin. Det
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är svårt att se hur evolutionistiska konvergensteoretiker som W  W  Rostow kan 
åberopa Weber - annat än i den ytliga avseendet traditionellt vs modernt som en 
dikotomi efter en tidsaxel (som ju alla är ense om). Weber såg emellertid socia
listisk planhushållning som ett än större hot mot demokratin, av delvis närbe
släktad natur, vilket klart framgår av den föreläsning om “Socialism” som han 
höll för österrikiska officerare mot slutet av sitt liv, samt hans gräl med 
Schumpeter på ett café i Wien, vilket diplomaten Felix Somary vittnat om i sina 
memoarer. Schumpeter hade en mer cynisk syn på kommunistisk planhushåll
ning, som ett intressant fullskaleexperiment, något som gjorde Weber så upprörd 
att han glömde sin hatt när han i vredesmod rusade ut ur lokalen. Det var ingen 
större skillnad i de båda lärdes kognition men onekligen i attityd; Weber bar 
samhällsproblemen som en spänning inom sig själv, medan “Schumpy” tyckte 
det var ohyfsat av Weber att hetsa upp sig.

För att vända blicken åter till den vetenskapliga sfären: Den amerikanska sam
hällsvetenskapen är visserligen länge världsledande särskilt i sin mer systematis
ka och resurskrävande skepnad. Det är ju Laura Spellman-Rockefeller founda
tion som finansierar inte bara Gösta Bagges socialpolitiska professur vid 
Stockholms högskola utan även Kaiser Wilhelm-institutet i Tyskland, föregånga
ren till M ax Planck-institutet. Men den amerikanska samhällsvetenskapen är i 
hög grad en skapelse av invandrare, i första eller andra generationen med judar
na starkt representerade; man kan säga att Hitler oavsiktligt berikat den ameri
kanska samhällsvetenskapen som sedan återexporterat de europeiska klassiker
na till den gamla världen. Jag tror för min del att det starka “oamerikanska” 
inslaget har att göra med att framgångsrik samhällsvetenskap som verkligen har 
något att säga och inte bara utgör en lugnande medicin för uppdragsgivaren, 
genom att bekräfta dennes självsyn och stärka självförtroendet, kräver visst utan- 
förskap eller i varje fall distans, vilket inte i och för sig behöver vara oförenligt 
med en engagerad hållning, vilket väl för övrigt såväl Gunnar Myrdal som 
Edward Shils ger exempel på. I Myrdals fall var det ett medvetet grepp av 
Carnegiestiftelsen att importera en europeisk samhällsvetare utan kolonial- 
maktsbakgrund och utan “hemmablindhet” . Znanieckis roll för Chicagoskolan 
är ytterligare ett exempel. Ända sedan deltagarna i 1848 års europeiska revolu
tioner, efter Frankfurtparlamentets misslyckande, flyttade över till USA så har 
vågor av Gelehrte, utsatta för ostracism i sitt hemland, funnit fristad i 
Nordamerika.
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Tanken på viss distans som en förutsättning för den sekulariserade syn på sam
hället som modern empirisk vetenskap innebär, stämmer också på den tyska kul
turkretsen, där mycket nytt händer i Wien, ofta formulerat av judiska klassiker 
med rötter i M ähren (Freud, Popper, m fl). I det av Bismarck skapade 
Wilhelminska Tyskland (kleindeutsche Lösung) är man dock mer en del av 
nationsbygget, med kvardröjande romantiska inslag (Sonderweg). De intellek
tuellas alienation från etablissemanget är ett genomgående tema i t ex Robert 
Musils romansvit om Mannen utan egenskaper; från en förstelnad Ffabsburgsk 
dubbelmonarki. Syntetisering och majevtik (konsten att förlösa t ex en nation) 
blir däremot i Tyskland naturlig inriktning, för att åvägabringa nationens “inbil
lade gemenskap” . Den moderna diskursen om den offentliga sektorn utvecklas 
mest i Tyskland, ehuru som en del just av nationsbygget (Zuckerbrot und 
Peitsche).

Det stämmer också rätt väl med Robert Wuthnows tankar om skapande dis- 
kursiva miljöer.

Vi är här inne på ett svårt område -  the proper pursuit o f  intellectual history 
-  där det är svårt säga något riktigt bestämt eller allmängiltigt men många syn
sätt frodas, om hur vi bör tolka klassikerna och till vilken förment nytta. Klart 
förefaller emellertid vara att Amerikabesök har haft en högst vitaliserande effekt 
på europeiska intellektuella, något som även fallet Weber synes vidimera.

Noter
1 De finns på STABI i München och M Rainer Lepsius är “Cerberos” för den som önskar tillstånd att 

se dem. Breven ägs av Peter Weber-Schäfer, som är son till Max och Marianne Webers adoptivson och 

sam tidigt Max systerson Max Weber-Schäfer, som avled för några år sedan. De torde - i sinom tid - 

komma att publiceras i MWG:s brevvolymer. Enligt uppgifter från Lepsius till Rollmann så tillför breven 

från Max till Helene inget nytt, jäm fört med vad som framgår av Marianne Webers biografi (1926). Jag 

har tagit del av Webers Nachlaß på det gamla preussiska statsarkivet i Berlin-Dahlem och där sett de 

utförliga resebrev som redan den unge Weber skriver till sin vördade Moder, från bl a Spanien och 

Skottland, så jag ser ändå fram em ot att också breven från 1904 publiceras.

2 0 m alla turerna i de förta Is pro cesser som Weber invecklades i kan man läsa i Max Weber 

Gesamtausgabe, Briefe 1911-1912, MWG II/7. 2. Halbband. Docenten Arnold Ruge hade i Heidelberger 

Tageblatt från 3 december 1910 i en insändare förklarat att den tyska kvinnorörelsen bestod av gamla 

ungmör, sterila kvinnor, änkor och judinnor, men inte i sina led hade några mödrar som uppfyllde 

sina modersplikter. Marianne Weber kände sig träffad (hon var ju med Max goda minne feministisk  

pionjär, en tid ordförande i Bund deutsche Frauen och hade dessutom skrivit en lärd historisk avhand

ling om kvinnans rättsliga ställning inom fam iljen), förmodligen av det skälet att makarna Weber var 

barnlösa och av allt att döma levde i ett “v itt” äktenskap, må vara att senare forskning utrönt att
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makarna delade sovrum under åren i Freiburg. De civilrättsliga turerna med Ruge slutade med en sorts 

halv förlikning, på så vis att Ruge beklagade formen men väl inte innehållet i vad han sagt.

3 Emellertid hade ett antal tyska tidningar rapporterat att Max hade avböjt att med vapen i hand för

svara sin hustrus heder med hänvisning till sin hälsa. Detta var en för Max outhärdlig anklagelse. 

Som reservofficer och medlem i en Burschenschaft (ungefär studentnation) som var en schlagende 

Verbindung (där mensurfäktningar utkämpades) så var han enligt tidens hederskodex självklart för

pliktigad att duellera om det bleve aktuellt, vilket dock Ruge intygade att det aldrig varit fråga om. 

Tidningarna dem enterade, också med undantag för Dresdner neueste Nachrichten, vilket föranledde  

en ny rad av domstolsprocesser. Det är mest den här incidenten som gjort att Weber stundom upp

fattats som en Don Quijote.
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Abstract
M ax Weber - Made in the USA?
M ax Weber took deep impression from his American journey in 1904, which is 
manifested in several of his texts, not only The Protestant Ethnic and the Spirit 
o f Capitalism , but also the so called twin lectures. He also influenced many 
American scholars, many of them originally European migrants. Weber’s 
American contacts are relevant for several themes, such as the reciprocity over 
the Atlantic ocean and the proper pursuit of intellectual history. America was 
more receptive to Weber’s methodology, while his views on politcs have not ente
red the parnassus to the same extent. Weber’s Scandinavian contacts are sparse, 
except for an “apocryphal” visit documented by John Landquist.
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