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This thesis has two aims: first, to investigate Max Weber’s account of “objective validity” in
the cultural sciences; second, to elaborate a more concrete version of this position using Ludwig
Wittgenstein’s later remarks on language.

Chapter 1 introduces Weber’s idea of objective validity and proposes that in order to
understand Weber’s idea of ideal types, we need to re-evaluate Weber’s understanding of the
term Bedeutung in “The ‘Objectivity’ of knowledge in Social Science and Social Policy”.

Chapter 2 presents Weber’s notion of ideal types and raises a number of problems to be dealt
with in the following chapters. The central questions are i) why Weber thinks that ideal types
are sometimes necessary in order to reach objective validity, and ii) under which circumstances
this might be the case. The chapter argues that the answer to the last question is that Weber
thinks that ideal types are necessary for objectivity within a specific kind of study of meaning
(Bedeutung) within the cultural sciences.

Chapter 3, in turn, focuses on why ideal types are necessary within this kind of cultural science
by taking a closer look at how to understand Weber’s concept of given reality and the connection
between meaning, concepts, reality and values in the methodological writings that constitute
“Roscher and Knies and the Logical Problems of Historical Economics”.

In chapter 4, the central issue of objective validity can finally be addressed. The investigation
shows that what Weber says about objective validity does not cohere with what follows from
his arguments concerning the relation between meaning, given reality, values and concepts. I
conclude that Weber fails to provide a clear and consistent account of what objectivity could
mean in the cultural sciences. This also means that Weber fails to clarify the necessity of
formulating ideal types.

These deficiencies notwithstanding, I argue, Weber succeeds in formulating cogent
arguments concerning the relationship between given reality, values and concepts. In chapter 5, I
use Wittgenstein’s later remarks on language to develop a clear and consistent conceptualization
of ideal types, and propose an account of what objectivity can mean in the cultural sciences and
how it can be realized.
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Inledande kommentar 

Primärlitteratur och översättningar 
Max Webers samlade verk är utgivna i Max Weber Gesamtausgabe (hädanef-
ter: MWG). Volymerna i MWG är indelad i tre delar: I: Schriften und Reden, 
II: Briefe, III: Vorlesungen und Vorlesungsnachschriften. Exempelvis MWG 
I/2 refererar då till del 1, volym 2.1 För referenser till Webers texter används i 
huvudsak MWG. För att göra avhandlingen mer tillgänglig refererar jag också 
till svenska eller engelska översättningar när sådana finns. Referenser till de 
engelska översättningarna av Webers metodologiska artiklar och vissa andra 
texter avser Max Weber: Collected Methodological Writings (hädanefter: 
CMW).2 Inga av översättningarna är baserade på MWG utan tidigare utgåvor 
av Webers texter, vilket gör att de kommentarer utgivarna av MWG tillfört ej 
finns med i dessa. Om några väsentliga skillnader föreligger mellan den tyska 
texten jag refererar till och den version översättningen baseras på, markeras 
det. Se bibliografin för uppgifter om vilka utgåvor översättningarna är base-
rade på. 

Utgivares och redaktörers kommentarer till Webers texter markeras med 
ett ”k” för att särskilja dem från referenser till Webers egna noter. De texter 
som ofta benämns i brödtext har getts ett svenskt namn. 

Texten ”Roscher und Knies und die logische Probleme der historischen 
Nationalökonomie” behandlas ibland som en helhet men publicerades som tre 
separata artiklar under åren 1903–06.3 Den första artikeln (”Roscher och Knies 
1”) kan sägas utgöra en egen helhet och blev klar innan ”Die ’Objektivität’ 

                               
1 Se bibliografin för fullständig information om de olika banden.  
2 Max Weber, Max Weber: Collected Methodological Writings, redigerad av Hans Henrik 
Bruun och Sam Whimster, översatt av Hans Henrik Bruun, Routledge, London, 2012. 
3 Max Weber, ”Roscher und Knies und die logische Probleme der historischen Nationalökono-
mie. (Erste Artikel.): I. Roschers ’historische Methode’” (hädanefter: ”Roscher och Knies 1”), 
i Weber, MWG I/7, ss. 37–101 (eng. övers. ”Roscher and Knies and the Logical Problem of 
Historical Economics: I Roscher’s Method”, i Weber, CMW, ss. 3–28), Max Weber, ”Roscher 
und Knies und die logische Probleme der historischen Nationalökonomie. (Zweiter Artikel.): 
II. Knies und das Irrationalitätsproblem” (hädanefter: ”Roscher och Knies 2”), i Weber, MWG 
I/7, ss. 242–327 (eng. övers. ”Roscher and Knies and the Logical Problem of Historical Econo-
mics: II Knies and the Problem of Irrationality”, i Weber, CMW, ss. 28–67, Max Weber, ”Ro-
scher und Knies und die logische Probleme der historischen Nationalökonomie. (Fortsetzung.): 
II. Knies und das Irrationalitätsproblem” (hädanefter: ”Roscher och Knies 3”), i Weber, MWG 
I/7, ss. 328–379 (eng. övers. ”Roscher and Knies and the Logical Problem of Historical Eco-
nomics: III Knies and the Problem of Irrationality (Continued)”, i Weber, CMW, ss. 68–93). 



 

sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis” (hädanefter: ”Sam-
hällsvetenskapernas objektivitet”) påbörjades.4 De två sista del-artiklarna 
(”Roscher och Knies 2–3”) utgör däremot två delar av en helhet.5 

”Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus” (hädan efter: 
”Den protestantiska etiken”) publicerades första gången 1904–05, och en näst-
intill tryckklar reviderad utgåva publicerades postumt av Marianne Weber 
1920.6 När jag refererar till första utgåvan av ”Den protestantiska etiken” an-
vänds primärt den version som Klaus Lichtblau och Johannes Wieß gett ut.7 
Vilken specifik källa som avses specificeras när så behövs med nedsänkt text 
enligt formatet: ”Den protestantiska etiken”Lichtblau och Wieß. I denna avhandling 
diskuteras primärt första utgåvan av ”Den protestantiska etiken”. Den svenska 
utgåvan är däremot en översättning av Webers andra och reviderade utgåva.8 
När citat förekommer anges ifall något skiljer sig åt mellan utgåvorna. I övrigt 
ska referenserna till den svenska översättningen av detta verk bara ses som 
vägledande. I ”Den protestantiska etiken”Lichtblau och Wieß listas skillnaderna mot 
1920-version på ett tydligt sätt.9 Detta gör det enkelt att se vad Weber ändrat. 

Verket som är känt under namnet Wirtschaft und Gesellschaft (hädanefter: 
Ekonomi och samhälle) behandlas ofta som Webers huvudverk trots att det är 
postumt utgivet och redigerat i flera utgåvor av först Marianne Weber och 
sedan Johannes Winckelmann.10 När jag talar om verket i allmänhet i relation 
till hur det omtalas i sekundärlitteraturen använder jag det etablerade namnet 
Ekonomi och samhälle. Kapitel 1–4 av Ekonomi och samhälle var mer eller 
                               
4 Max Weber, ”Die ’Objektivität’ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis”, i 
Weber, MWG I/7, ss. 142-234 (sv. övers. ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, i Tre klassiska 
texter, Korpen förlag, Göteborg, 1991, ss. 96-163). 
5 Det var inte Webers eget val att publicera andra artikeln i två delar utan redaktörens (se utgi-
varnas kommentar, Weber, MWG I/7, s. 241). 
6 Max Weber, ”Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus”, i Gesammelte Auf-
sätze zur Religionssoziologie I, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1922, ss. 17–206. I 
MWG återfinns första utgåvan i MWG I/9, ss. 123–215, ss. 242–425 och andra utgåvan i MWG 
I/18, ss. 123–492. 
7 Max Weber, Die protestantische Ethik und der ”Geist” des Kapitalismus: Neuausgabe der 
ersten Fassung von 1904–05 mit einem Verzeichnis der wichtigsten Zusätze und Veränderun-
gen aus der zweiten Fassung von 1920, utgiven av Klaus Lichtblau och Johannes Wieß, Sprin-
ger VS, Wiesbaden, 2016. 
8 Max Weber, Den protestantiska etiken och kapitalismens anda, Argos, Lund, 1978. Den är en 
översättning av Max Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. (Son-
derdruck aus Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie I), J.C.B. Mohr, Tü-
bingen, 1934.  
9 Se Weber, ”Den protestantiska etiken”Lichtblau och Wieß, ss. 177–230. Listan är dock inte felfri. 
För en missad ändring, jmf. ”Den protestantiska etiken”Lichtblau och Wieß, s. 29 och ”Den prote-
stantiska etiken”MWG I/18, utg. 2, s. 125. För utförliga kommentarer kring första utgåvan, se 
MWG I/9. För löpande kommentarer rörande skillnader mellan olika manuskript, se Weber, 
”Den protestantiska etiken”MWG I/18, ss. 123–492. 
10 Jmf. t.ex. Marianne Webers utgåva (Max Weber, Grundriss der Sozialökonomik 3. Abt. Wirt-
schaft und Gesellschaft, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1922) och den av Johannes 
Winckelmanns redigerade fjärde utgåva (Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss 
der verstehenden Soziologie: mit einem Anhang: Die rationalen und soziologischen Grundla-
gen der Musik, utg. 4, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1956. 



 

mindre färdigställda vid Webers bortgång och går i MWG under namnet Wirt-
schaft und Gesellschaft. Soziologie. Unvollendet. 1919–20 (hädanefter: Eko-
nomi och samhälle: Sociologi).11 Den svenska utgåvan av Ekonomi och sam-
hälle är baserad på Winckelmanns utgåva och ska således användas med för-
siktighet.12  

När det gäller Ludwig Wittgensteins texter kommer fokus framför allt ligga 
på första delen av Philosophische Untersuchungen (hädanefter: Filosofiska 
undersökningar).13 Här refererar jag till paragrafer istället för sidnummer då 
dessa är konstanta mellan olika utgåvor. När något citeras används den etable-
rade svenska översättningen.14 Precis som i fallet med Webers texter är även 
denna översättning baserad på en något äldre utgåva. 

Citationstecken och kursiveringar 
Weber använder frekvent citationstecken och kursivering för att markera en-
skilda ord. Han sätter till exempel ofta citationstecken kring ord såsom ”gil-
tighet”, ”objektivitet”, ”erfarenhet” och ”upplevelse”. Det är en vanlig upp-
fattning att Weber använder citationstecken såsom är brukligt idag, det vill 
säga för sådant som ironi, att introducera ny innebörd och markera avstånd till 
termens etablerade innebörd.15 Weber är dock inte konsekvent och det är ofta 
svårt att se vad skillnaden skulle vara i jämförelse med de fall där han väljer 

                               
11 Angående utgivarnas val av titel, se Weber, MWG I/23, s. 101f.  
12 Max Weber, Ekonomi och samhälle: förståendesociologins grunder, volym 1–3, Argos, 
Lund, 1983–85. 
13 För tyska originaltexten samt senaste engelska översättningen, se Ludwig Wittgenstein, 
Philosophical Investigations, utg. 4, Wiley-Blackwell, Chichester, 2009. För en redogörelse för 
vad redaktörerna justerat i relation till tidigare utgåvor, se P. M S. Hacker och Joachim Schulte, 
”Editorial Preface to the Fourth Edition and Modified Translation”, i Wittgenstein, Philo-
sophical Investigations, utg. 4, s. viii–xvii. 
14 Ludwig Wittgenstein, Filosofiska undersökningar, utg. 2, Thales, Stockholm, 1992. 
15 Se t.ex. Hans Henrik Bruun, Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology, utg. 
2, Ashgate, Aldershot, 2007, s. 56n1, John Drysdale, ”Weber on Objectivity: Advocate or 
Critic?”, i Max Weber’s ’Objectivity’ Reconsidered, redigerad av Laurence H. McFalls, Uni-
versity of Toronto Press, Toronto, 2007, s. 33, Peter Ghosh, ”Some Problems with Talcott Par-
sons’”, European Journal of Sociology, vol. 35, nr. 1, 1994, ss. 114–115, Guenther Roth, ”In-
troduction”, i Max Weber, Economy and Society, redigerad av Guenther Roth, University of 
California Press, Berkley: Los Angeles: London, 1978, s. cvii, Richard Swedberg och Ola Age-
vall, The Max Weber Dictionary: Key Words and Central Concepts, utg. 2, Stanford University 
Press, Stanford, California, 2016, s. 279. Weber själv gör denna poäng i ”Bemerkungen zu der 
vorstehenden ’Replik’”, i Weber, MWG I/9, s. 502 (eng. övers. ”Weber’s Second Reply to 
Fischer, 1908”, i Max Weber, The Protestant Ethic Debate: Max Weber’s Replies to his Critics, 
1907–1910, redigerad av David J. Chalcraft och Austin Harrington, Liverpool University Press, 
Liverpool, 2001, s. 44. 



 

att inte kursivera eller använda citationstecken.16 Det är därmed svårt att av-
göra vad det skulle innebära att göra rättvisa åt Webers användning av citat-
ionstecken och kursiveringar. När Weber citeras följer jag Weber troget om 
inget annat anges, men för att göra texten mer läsvänlig kommer inte kursive-
ringar och citationstecken användas i lika stor utsträckning som Weber själv 
gör.17 Där det passar att använda kursiveringar och citationstecken på Webers 
vis, och missförstånd inte lätt uppstår, följer jag Webers stil. Citationstecken 
används för att markera artiklar och delar av verk medan hela verk kursiveras. 
I övrigt används i huvudsak kursiveringar när jag vill betona något. Citations-
tecken används också för att markera när resonemangen handlar om begrepp 
eftersom det är Webers förståelse av olika begrepp och Webers begrepp om 
”begrepp” som kommer diskuteras utförligt. Även när en terms innebörd dis-
kuteras sätts den inom citationstecken. Om missförstånd skulle kunna uppstå, 
specificeras det att det är en term och inte ett begrepp som avses.  

                               
16 När det gäller termen ”Objektivität” sätter Weber den inom citationstecken i alla fall utom 
ett i ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”. För undantaget, se Weber, ”Samhällsvetenskaper-
nas objektivitet”, s. 161 (sv. övers. s. 110). Weber talar också om ”objektive ’Geltung’” där han 
sätter citationstecknen kring termen ”Geltung” men inte kring ”objektive” (Weber, ”Samhälls-
vetenskapernas objektivitet”, s. 160 (sv. övers. s. 109). Här har dock översättarna gjort ett miss-
tag och satt citationstecknen kring termen ”objektiv”. Ett annat exempel är att Weber i ”Roscher 
och Knies 2” talar om ”der erlebten Wirklichkeit” (”den upplevda verkligheten”) på två ställen. 
I det ena fallet sätter han inte citationstecken runt ”erlebten” men det gör han i det andra. Se 
Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 259 (eng. övers. s. 35) samt s. 274 (eng. övers. s. 41). Någon 
relevant skillnad är svår att se och det finns alltså ingen systematisk användning av citations-
tecken att följa. 
17 Att dra ner på användningen av citationstecken är vanligt i översättningar. Se Swedberg och 
Agevall, The Max Weber Dictionary, utg. 2, s. 279 samt Roth, ”Introduction”, s. cvii. 
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Kapitel 1: Inledning och bakgrund 

1.1 Avhandlingens problem – objektiv giltighet, 
betydelse och värdeidéer 
I ”Samhällsvetenskapernas objektivitet” presenterar Weber sin ambition på 
följande sätt: 

I och med att vi gjorde en principiell åtskillnad mellan ”värdeomdömen” och 
”empirisk kunskap”, har vi hittills förutsatt att det på samhällsvetenskapernas 
område faktiskt finns en obetingat giltig form av kunskap, dvs. ett i tanken 
ordnande av den empiriska verkligheten. Detta antagande blir nu problema-
tiskt, eftersom vi måste diskutera vad det på vårt område kan betyda, att den 
sanning vi eftersträvar har ”objektiv” giltighet.18 

Weber förutsätter som synes att det är möjligt att skilja mellan värdeomdömen 
och empirisk kunskap (Erfahrungswissen).19 Det som intresserar honom i 
”Samhällsvetenskapernas objektivitet” är hur den ”objektiva” giltigheten på 
”vårt område” ska förstås därför att denna distinktion här måste problematise-
ras. Vilket är detta område? Varför är denna distinktion problematisk? Och 
vad kan ”objektiv” giltighet betyda här? 

I denna avhandling kommer jag argumentera för att det område som Weber 
talar om i ”Samhällsvetenskapernas objektivitet” är en kulturvetenskap i en 
bemärkelse som ofta missförståtts. Målet för denna kulturvetenskap är att ge 
oss en sorts förståelse av det han omväxlande kallar fenomens betydelse (Be-
deutung), kulturella betydelse (Kulturbedeutung) och mening (Sinn).20 

                               
18 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 160f. (sv. övers. s. 109). Modifierad över-
sättning. Se även den inledande delen av artikeln som utelämnats i den svenska översättningen 
(ibid., s. 144 (eng. övers. ”The ’Objectivity’ of Knowledge in Social Science and Social Policy”, 
i Weber, CMW, s. 101)). 
19 Weber förklarar inte i sammanhanget vad han avser med värdeomdömen (Werturteile) men 
avser antagligen den typen av omdömen som han i ”Der Sinn der ’Wertfreiheit’ der sozio-
logischen und ökonomischen Wissenschaften” kallar för Wertungen och preciserar som prak-
tiska värderingar av fenomen som vi kan påverka med våra handlingar (se Max Weber, ”Der 
Sinn der ’Wertfreiheit’ der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften”, i Weber, MWG 
I/12, s. 445f. (eng. övers. ”The Meaning of ’Value Freedom’ in the Sociological and Economic 
Sciences”, i Weber, CMW, s. 304)). För en utredning av hur Weber talar om ”Erfahrung”, se 
nedan avsnitt 3.6. 
20 Jag kommer i första hand använda termerna ”betydelse” och ”kulturell betydelse”.  
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För att förstå vad Weber är ute efter menar jag att vi behöver uppmärk-
samma att han talar om betydelse på tre olika sätt. Det är dock vanligt att tolka 
det som att Weber bara använder termerna ”betydelse” och ”kulturell bety-
delse” för att tala om två olika saker: Dels kausal inverkan och dels det som 
är av vikt ur ett visst perspektiv eller intresse.21 När Weber säger att kulturve-
tenskaperna ska fokusera på fenomens kulturella betydelse tolkas det då som 
att hans poäng är att de ska fokusera på de intressanta aspekterna ur ett visst 
perspektiv, samt att vi ska sätta in dessa fenomen i ett historiskt sammanhang 
för att avgöra vilken kausal betydelse de haft.  

Som vi kommer att se stämmer det visserligen att Weber talar om fenomens 
betydelse på dessa två sätt, men jag kommer argumentera för att det också 
finns en tredje dimension som ofta förbises. Jag vill visa att Weber förutom 
att tala om kausal betydelse och vikt, också talar om en specifik sorts egen-
skaper som fenomens kulturella betydelse. Jag kommer argumentera för att 
Weber i ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, samt de samtida artiklarna 
”Roscher och Knies 1–3”, ser denna kulturella betydelse som fenomenens 
kvalitativa sida, samt att det är dessa egenskaper som Weber menar ger feno-
menen deras ”färg”, det vill säga deras karaktär eller gestalt. Denna sorts be-
tydelse menar jag att Weber tänker att vi kan nå förståelse av genom en sorts 
tolkningar som ska ge ett inkännande (Einfühlung) eller återupplevande 
(Nacherleben) av fenomens karaktär eller gestalt. Denna förståelse bör ses 
som en förståelse av vad fenomenen är och den ligger till grund för de tol-
kande kausalförklaringarna som det ofta fokuseras på i sekundärlitteraturen.22 

Weber utgår ifrån att det som kännetecknar all vetenskaplig kunskap är att 
resultaten av forskningen ses som ”objektivt” giltiga och sanna.23 Han ställer 
alltså även detta krav på den sorts förståelse av kulturella fenomen som han 
menar att kulturvetenskaperna ska eftersträva. Detta ställs på sin spets därför 

                               
21 För vidare diskussion av detta och referenser, se avsnitt 2.10. 
22 Thomas Burger är också inne på att Weber skiljer mellan tre sorters betydelse men gör en 
något annorlunda, och inte lika ingående tolkning, se Thomas Burger, Max Weber’s Theory of 
Concept Formation: History, Laws, and Ideal Types, utg. 2, Duke University Press, Durham, 
1987, s. 101. För en kommentar på detta, se avsnitt 2.10. 
23 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 144 (eng. övers. s. 101). Webers exakta 
formulering är svåröversatt. Den fullständiga meningen lyder: ”In welchem Sinne befindet er 
sich dabei auf dem Boden wissenschaftlicher Erörterung, da doch das Merkmal wissenschaft-
licher Erkenntnis in der ’objektiven’ Geltung ihrer Ergebnisse als Wahrheit gefunden werden 
muß?”. Weber säger inget om hur han ser på sanning, se Swedberg och Agevall, The Max We-
ber Dictionary, utg. 2, s. 354f. 
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att Weber menar att förståelsen av fenomens betydelse förutsätter vad han kal-
lar för en värderelation (Wertbeziehung).24 Relationen består av att denna kun-
skap ”förutsätter att de kulturella fenomenen relateras till värdeidéer”.25  

När Weber talar om värdeidéer menar han sådant som ”de yttersta, högsta 
personliga axiomen som spelar in, dvs. ens tro och värdeidéer”.26 Dessa värde-
idéer ligger till grund för vilka konkreta värdeomdömen vi fäller om specifika 
fenomen, vad vi anser värt att kämpa för och emot, vad vi anser är värdefullt, 
och så vidare. De utgör alltså den nivå som består av det vi idag skulle kalla 
för våra grundläggande värderingar.27 Det är sådana uppfattningar som Weber 
menar att fenomenen måste relateras till för att nå den sorts kunskap om feno-
mens betydelse som han vill diskutera i ”Samhällsvetenskapernas objektivi-
tet”.  

När det kommer till förståelse av den kulturella dimensionen av verklig-
heten menar Weber med andra ord att vi behöver ställa två krav på veten-
skapen som verkar stå i konflikt med varandra: vi måste i någon bemärkelse 
relatera fenomenen till en subjektiv nivå av värdeidéer, men vi ska samtidigt 
sträva efter en objektivt giltig kunskap. Hur ska dessa två krav kunna förenas?  

John Drysdale framhåller att detta är en vattendelare inom Weberrecept-
ionen.28 Vissa uttolkare har ensidigt tagit fasta på Webers insisterande på att 
                               
24 För en introduktion, se t.ex. ibid., s. 367f., samt Bruun, Science, Values and Politics in Max 
Weber’s Methodology, utg. 2, ss. 26–32. Termen ”Wertbeziehung” översätts ofta på engelska 
till den inte helt lyckade termen ”value-relevance” (se t.ex. Burger, Max Weber’s Theory of 
Concept Formation, utg. 2, s. 78, 80 och Swedberg & Agevall, The Max Weber Dictionary, utg. 
2, s. 367f.). På senare tid har det blivit vanligare att översätta ”Wertbeziehung” till ”value re-
lation” (se t.ex. Hans Henrik Bruun, ”Weber On Rickert: From Value Relation to Ideal Type”, 
Max Weber Studies, vol. 1, nr. 2, 2001, ss. 138–160). Ibland lämnas den oöversatt både i svensk 
och engelsk litteratur (se t.ex. Ola Agevall, ”Weber, kausaliteten och oändligheten”, Sociolo-
gisk Forskning, vol. 31, nr. 3, 1994, s. 58 och Jay A. Ciaffa, Max Weber and the Problems of 
Value-free Social Science: A Critical Examination of the Werturteilsstreit, Bucknell University 
Press, Lewisburg, NJ, 1998, s. 37). Sven Eliaeson växlar mellan den tyska termen och ”värde-
relation”, se Sven Eliaeson, Bilden av Max Weber: En studie i samhällsvetenskapernas sekula-
risering, P A Norstedt & Söners förlag, Stockholm, 1982, t.ex., s. 95f. 
25 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 182 (sv. övers. s. 124). Modifierad över-
sättning.  
26 Ibid., s. 152 (sv. övers. s. 102).  
27 Liknande tolkning görs av t.ex. Bruun (se Science, Values and Politics in Max Weber’s 
Methodology, utg. 2, ss. 168–178). Weber talar också om denna grundläggande nivå i termer 
av idéer, ideal, världsåskådning, värdeaxiom, världsåskådningarna, personlighetens innersta 
element och de högsta och yttersta värdeomdömena (se t.ex. Weber, ”Samhällsvetenskapernas 
objektivitet”, ss. 146–151 (sv. övers. ss. 98–101)). Weber använder också termen ”värde” 
(Werte) för denna grundläggande nivå, vilket är en vanlig term i sekundärlitteraturen, se t.ex. 
Bruun, Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology, utg. 2 och Swedberg och 
Agevall, The Max Weber Dictionary, utg. 2, s. 368f. För exempel på när Weber använder ter-
men ”värde” på detta sätt, se Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 191 (sv. övers. 
s. 130), s. 214 (sv. övers. s. 147). I andra sammanhang verkar han dock använda termen ”värde” 
för att tala om själva de mål man kan vilja sträva efter, se t.ex. ibid., s. 147f. (sv. övers. s. 98f.). 
Utgivarna av MWG I/7 är osäkra på varifrån Weber hämtar termen då Heinrich Rickert inte 
använder den, utan ”Werthen”. För en kommentar kring detta se Weber, MWG I/7, s. 152k40. 
28 Drysdale, ”Weber on Objectivity”, s. 31f. För en översikt över hur olika Webers metodologi 
tolkats samt vidare referenser, se även t.ex. Laurence Mcfalls, Augustin Simard och Barbara 
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man måste skilja mellan värdeomdömen och kunskap, och därmed framställt 
Weber som en förespråkare för distanserad och neutral observation med na-
turvetenskaperna som ideal. Andra har istället tagit fasta på värderelationens 
centrala plats och Webers strävan efter förståelse av mening – och därmed 
framställs Weber som en förespråkare för en hermeneutisk position.29 Drys-
dale poängterar att båda dessa tolkningar är problematiska därför att de behö-
ver bortse ifrån just de drag hos Weber som den andra sidan tar fasta på.30 Ett 
sätt att lösa detta är att ta fasta på att Weber förnekar att:  

den kulturvetenskapliga forskningen bara skulle kunna ha resultat som är ”sub-
jektiva”, i den meningen att de är giltiga för en människa, men inte för en an-
nan. Det som varierar är snarare i vilken grad resultatet intresserar den ena och 
inte den andra.31  

Utifrån denna och liknande passager menar forskare såsom Thomas Burger 
och Hans Henrik Bruun att Webers uppfattning är att vetenskaperna inte kan 
reproducera verkligheten så som den är i sin helhet och att värderelationen styr 
urvalet och forskningens fokus, men inte vad forskarna kommer fram till.32 
Webers uppfattning att den kulturvetenskapliga forskningen har en ofrånkom-
lig värderelation i denna bemärkelse, är utifrån denna tolkning då inget hot 
mot objektiviteten därför att värderelationen inte påverkar själva resultaten. 
Denna tolkning av objektivitetens innebörd och värderationens roll passar 
också bra ihop med uppfattningen att Weber bara talar om betydelse i de två 
bemärkelserna som framlyftes tidigare: värderelationen avgör vad vi anser 
vara av betydelse (det vill säga av vikt eller intresse) och vi kan då undersöka 

                               
Thériault, ”Introduction: Towards a Comparative Reception-History of Max Weber’s Oeuvre”, 
i Max Weber’s ’Objectivity’ Reconsidered, ss. 3–27, samt Sven Eliaeson, Max Weber’s Meth-
odologies: Interpretation and Critique, Polity, Cambridge, 2002. 
29 Hur man har förstått innebörden i att Weber strävar efter förståelse av mening återkommer 
vi till senare, se avsnitt 1.5. 
30 Drysdale, ”Weber on Objectivity”, s. 31f. Eliaeson framhåller att många uttolkare misstolkat 
Weber utifrån sina egna intressen istället för att se vad Weber själv faktiskt menade (Eliaeson, 
Max Weber’s Methodologies, s. 1f.). Dessa två strömningar kan ses som exempel på detta. Se 
även Eliaeson, Bilden av Max Weber, ss. 13–15. För en utredning av Webers syn på värdefrihet, 
se Peter Josephson, Den akademiska frihetens gränser: Max Weber, Humboldtmodellen och 
den värdefria vetenskapen, Elanders Gotab, Stockholm, 2005.  
31 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 193 (sv. övers. s. 132). Modifierad 
översättning. 
32 Se t.ex. Bruun, Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology, utg. 2, s. 22f., 
119f., 128f., 131ff., 162ff., Burger, Max Weber’s Theory of Concept Formation, utg. 2, ss. 80–
82. För andra exempel på liknande uppfattningar, se t.ex. Agevall, ”Weber, kausaliteten och 
oändligheten”, s. 57f., Peter Breiner, ”Ideal-Types as ’Utopias’ and Impartial Political Clarifi-
cation”, i Max Weber’s ’Objectivity’ Reconsidered, s. 89, 93, Drysdale, ”Weber on Objectiv-
ity”, s. 38f., 43f., Eliaeson, Max Weber’s Methodologies, s. 15, 22, 26, 54, Eliaeson, Bilden av 
Max Weber, ss. 87–89, Sven Eliaeson, ”Max Weber’s Methodology: An Ideal-Type”, Journal 
of the History of the Behavioral Sciences, vol. 36, nr. 3, 2000, s. 242, 250, 254f., Fritz Ringer, 
Max Weber’s Methodology: The Unification of the Cultural and Social Sciences, Harvard Uni-
versity Press, London, 1997, ss. 123-125, 169. 
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vilka fenomen som haft kausal betydelse för att de fenomen som intresserar 
oss ska ha uppstått (och i sin tur undersöka dessa fenomens kausala betydelse 
i det historiska skeendet). 

Därmed finns det utifrån detta perspektiv inget hinder mot att tillskriva We-
ber en idé om att resultaten är objektiva om de i någon bemärkelse stämmer 
överens med verkligheten. Även om Webers kunskapssyn sällan diskuteras i 
detalj antas det utifrån detta perspektiv mer eller mindre explicit att Weber har 
en sorts korrespondensteoretisk eller representationalistisk syn på kunskap.33 
Denna sorts tolkningar innebär att kulturvetenskaperna, precis som alla andra 
vetenskaper, alltså kan och ska sträva efter att beskriva de utvalda delarna av 
verkligheten så som de är, och sedan formulera kausalförklaringar av de hi-
storiska skeendena som fångar faktiska samband och skeenden.34  

Problemet är bara det att det Weber säger om betydelse i den tredje bemär-
kelsen inte får plats i denna typ av tolkningar. Innebörden i de passager om 
den kulturella betydelsen som kommer lyftas fram i denna avhandling är att 
det är genom att relatera till fenomen utifrån värdeidéer som de blir till kultu-
rella fenomen för oss. Detta innebär att vi måste omvärdera värderelationens 
roll i det vetenskapliga arbetet och därmed objektivitetens innebörd. Jag kom-
mer bland annat lyfta fram att Weber för resonemang som innebär att de egen-
skaper som utgör fenomens betydelse därmed inte kan beskrivas så som de 
”är” i den bemärkelse som till exempel Burgers och Bruuns tolkningar förut-
sätter. Istället menar jag att det följer av Webers grundläggande resonemang i 
”Samhällsvetenskapernas objektivitet” och ”Roscher och Knies 1–3” att feno-
menen ofrånkomligt måste relateras till värden för att deras kvalitativa gestalt 
eller karaktär ska kunna beskrivas. Utifrån denna tolkning av Webers resone-
mang följer det att de intressen och värden man utgår ifrån inte bara styr ur-
valet, utan även präglar den kulturella betydelse man tillskriver fenomenen 

                               
33 Se t.ex. Bruun, Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology, utg. 2, s. 158n242 
(samt s. 158f. i stort), Burger, Max Weber’s Theory of Concept Formation, utg. 2, s. 65, s. 69f., 
Hans-Peter Müller och Steffen Sigmund (red.), Max Weber-Handbuch: Leben, Werk, Wirkung, 
Verlag J.B. Metzler, Stuttgart, 2014, s. 96, 98, Talcott Parsons, The Structure of Social Action: 
A Study in Social Theory with Special Reference to a Group of Recent European Writers, utg. 
2, The Free Press, Glencoe, Ill., 1949, s. 593f. 
34 Eliaeson karaktäriserar Webers position som en sorts perspektivism (se Eliaeson, Max We-
ber’s Methodologies, s. 54, Eliaeson, ”Max Weber’s Methodology: An Ideal-Type, s. 254f.). 
Hur pass starka kopplingar till Nietzsche som kan göras är dock oklart och det är inget Eliaeson 
själv utreder. Drysdale och John Gunnell gör liknande tolkningar (Drysdale, ”Weber on Objec-
tivity”, ss. 46–52 samt John Gunnell, ”The Paradoxes of Social Science: Weber, Winch, and 
Wittgenstein”, i Max Weber’s ’Objectivity’ Reconsidered, s. 73). Andra, såsom Burger och Guy 
Oakes, menar att Webers idé om objektivitet går längre än så därför att han i någon mån övertar 
en idé från Rickert om att det också går att formulera ett ”objektivt korrekt” urval genom att 
utgå ifrån allmängiltiga värden. Burger och Oakes är dock oeniga om exakt hur långt Weber 
följer Rickert på denna punkt och de har fått allvarlig kritik för dessa tolkningar (se vidare 
avsnitt 1.4 och kapitel 4). Burger tillskriver dessutom Weber vad han kallar för ett ”immanent” 
verklighetsbegrepp därför att Weber enligt Burger anser att allt vi kan ha kunskap om ytterst är 
själva sinnesdatan (Burger, Max Weber’s Theory of Concept Formation, utg. 2, s. 61). Han 
tolkar alltså Weber som en sorts idealist. Detta återkommer vi till i kapitel 3. 
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när man beskriver dem. Därmed kan den kulturvetenskapliga kunskapens ob-
jektivitet inte bestå av ett korrekt avbildande av hur fenomenen är, eftersom 
de värden och intressen som utgör utgångspunkten kommer påverka resultatet 
av studien. De två centrala frågorna i den här avhandlingen blir därmed dels 
hur Weber själv hanterar denna spänning mellan det subjektiva och objektiva, 
och dels hur vi ska hantera den oberoende av Webers egen inställning. 

1.2 Vägen till lösningen – idealtyper 
Weber avslutar första delen av ”Samhällsvetenskapernas objektivitet” med att 
betona att det uteslutande är frågan om vad objektivitet kan innebära på det 
område som intresserar honom som kommer bli föremål för de efterföljande 
resonemangen.35 Därmed skulle man kunna tro att ”Samhällsvetenskapernas 
objektivitet” innehåller ett klart och utförligt svar på frågan. Weber tar visser-
ligen tydligt ställning rörande vissa aspekter av vetenskaplig objektivitet. Han 
är till exempel tydlig med att empirisk kunskap inte kan rättfärdiga vissa vär-
den. Frågan om i vilken bemärkelse den empiriska kunskapen kan vara objek-
tivt giltig tas dock knappt alls upp.36 Vissa Weberforskare menar därmed att 
det är oklart vad Weber egentligen menar med termen ”objektivitet” och för-
sök att nå ett välgrundat svar slutar ofta i rätt vaga och allmänt hållna slutsatser 
om att vetenskaperna ska stå fria från inflytande från politik och värderingar i 
sin strävan efter kunskap.37  

Eftersom Weber inte utförligt förklarar hur han ser på den objektiva giltig-
heten kan vi alltså inte ta oss an denna fråga på ett direkt sätt. Den del av 
”Samhällsvetenskapernas objektivitet” där objektiviteten avses att diskuteras 
avhandlar istället främst frågan om vilken roll teorier och vetenskapliga be-
grepp kan spela i samhällsvetenskaperna. Det är här Weber introducerar sin 
idé om de idealtypiska begreppen. Det är därmed via ett undersökande av We-
bers syn på teorier och begrepp, med fokus på hans idealtypsidé, som avhand-
lingen indirekt kommer ta sig an frågan om hur Weber ser på den objektiva 
giltigheten och hur denna ska kunna förenas med Webers idéer om värdere-
lationens betydelse för förståelse av fenomens kulturella betydelse. 

                               
35 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 160f. (sv. övers. s. 109).  
36 Även Bruun är noga med att betona detta, se Bruun, Science, Values and Politics in Max 
Weber’s Methodology, utg. 2, s. 157f. För en mer utförlig utläggning, se kapitel 4. 
37 För en översikt, se Bruun, Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology, utg. 2, 
ss. 26–32, 35f. För ett par närläsningar, se Breiner, ”Ideal-types as ’Utopias’ and Impartial Po-
litical Clarification”, Drysdale, ”Weber on Objectivity”, Gunnell, ”The Paradox of Social Sci-
ence”. Drysdale framhåller att Weber enbart använder termen ”objektivitet” på ett relevant sätt 
sex gånger i hela artikeln och i nästan alla dessa fall talar han om vad objektiviteten inte består 
av. Texten innehåller inte heller någon definition eller liknande (Drysdale, ”Weber on 
Objectivity”, s. 34, 51). Se vidare avsnitt 4.4. 
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Precis som under 1900-talet, pågick även på Webers tid intensiva metodo-
logiska strider inom en rad samhällsvetenskapliga discipliner rörande veten-
skaplighet, mål och metoder. Weber avslutar första delen av ”Samhällsveten-
skapernas objektivitet” med att betona att frågan om den objektiva giltigheten 
inte bara är en spetsfundighet, därför att striderna är utbredda när det gäller 
samhällsvetenskapernas metoder, grundbegrepp och förutsättningar. Synsät-
ten skiftar ständigt, begrepp omdefinieras och de teoretiska och historiska be-
traktelsesätten verkar skiljas åt av en oöverstiglig klyfta.38 Det Weber främst 
har i tankarna här, är den så kallade metodstriden som pågick inom national-
ekonomin under hans tid.39 Här stod den historiska skolan med Gustav Sch-
moller i spetsen (med Wilhelm Roscher, Karl Knies och Bruno Hildebrand 
som grundare), mot den så kallade abstrakta eller österrikiska skolan med Carl 
Menger som främsta företrädare.40 I centrum för denna strid stod frågan om 
vilken roll rena teoretiska begrepp kan spela i nationalekonomin, samt frågan 
om relationen mellan teori och empiri. Weber förhåller sig också till den så 
kallade sydvästtyska nykantianska skolan med Heinrich Rickert i spetsen. Här 
står frågan om hur de historiska vetenskaperna ska begreppsliggöra verklig-
heten, och deras relation till värden i centrum.41  

Detta är bakgrunden till Webers utveckling av idén om de idealtypiska be-
greppen. Weber är kritisk till hur både den historiska och abstrakta skolan ser 
på hur teorier, begrepp och lagar förhåller sig till verkligheten, och den sorts 
kunskap de tänker att vi kan nå om sociala fenomen. I ”Samhällsvetenskaper-
nas objektivitet” är det alltså genom att presentera sin lösning på detta som 
han vill adressera frågan om vad den objektiva giltigheten kan bestå av. Den 
lösning han erbjuder är idén om de idealtypiska begreppen.42 Eftersom Weber 
                               
38 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 160f. (sv. övers. s. 109).  
39 För en översikt se t.ex. Ola Agevall, A Science of Unique Events: Max Weber’s Methodology 
of the Cultural Sciences, Uppsala Universitet, Uppsala, 1999 samt hans ”Inledning”, i Heinrich 
Rickert, Kulturvetenskap och naturvetenskap, Daidalos, Göteborg, 2013, ss. 7–32. Se även t.ex. 
Bruun, Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology, utg. 2, ss. 111–115, Eliae-
son, Max Weber’s Methodologies, ss. 5–10, 16–19, Parsons, The Structure of Social Action, 
utg. 2, ss. 373–381, samt Gerhard Wagner, et al., ”Einleitung”, i Weber, MWG I/7, ss. 2–28. 
40 Striden stod mellan Gustav Schmoller och Carl Menger på 1880-talet. För en presentation av 
den, se t.ex. Marek Louzek, ”The Battle of Methods in Economics: The Classical 
Methodenstreit – Menger vs. Schmoller”, The American Journal of Economics and Sociology, 
vol. 70, nr. 2, ss. 439–463. Se vidare Wilhelm Hennis, ”A Science of Man: Max Weber and the 
Political Economy of the German Historical School”, i Max Weber and his Contemporaries, 
redigerad av Wolfgang J. Mommsen och Jürgen Osterhammel, Allen & Unwin, London, 1987, 
ss. 25–58, samt Wagner, et al., ”Einleitung”, ss. 2–5. Förutom Karl Knies och Wilhelm Roscher 
anses Bruno Hildebrand vara en av de främsta i den historiska skolans första generation. För 
Webers relation till den historiska respektive abstrakta skolan i stort, se Manfred Schön, ”Gus-
tav Schmoller and Max Weber”, i Max Weber and his Contemporaries, ss. 59–70. Schön tar 
här upp två brev Weber skrev 1908 (det ena till Schmoller och det andra till Brentano), där han 
försvarar både formulerandet av teoretiska begrepp och Menger i stort, se Weber, MWG II/5, s. 
594f samt s. 688f. 
41 Se t.ex. Eliaeson, Max Weber’s Methodologies, ss. 12–15.  
42 Se t.ex. Bruun, Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology, utg. 2, ss. 209–
215, Drysdale, ”Weber on Objectivity”, s. 33, Eliaeson, Max Weber’s Methodologies, ss. 5–10.  
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själv lägger så stor vikt vid de idealtypiska begreppen i samband med att han 
vill adressera frågan om vad objektiv giltighet kan betyda på kulturvetenskap-
ernas område, så kommer denna avhandling vara fokuserad på att tolka We-
bers idé om de idealtypiska begreppen. Trots att avhandlingens yttersta mål är 
att hitta en lösning på vad objektivitet kan innebära när vi vill förstå fenomens 
kulturella betydelse som är präglad av värden så kommer alltså vägen dit gå 
via ett studium av Webers idé om idealtypiska begrepp.  

Webers idé om idealtyper kan sägas ha blivit allmängods inom den sam-
hällsvetenskapliga litteraturen. Det talas ofta om idealtyper som om det inte 
skulle behövas någon vidare diskussion om vad en idealtyp egentligen är och 
vad den ska användas till.43 Man tar ofta bara fasta på Webers initiala presen-
tation av idealtypsidén, och sluter sig till att idealtyper helt enkelt är förenk-
lade och renodlade beskrivningar eller definitioner som kan formuleras genom 
att man väljer att lyfta fram vissa drag och utesluter andra.44 Denna sorts tolk-
ningar av vad Weber menar att idealtyper är, är inte helt tagna ur luften, men 
precis som när det gäller Webers syn på objektivitet, menar dock många 
Weberspecialister att ingen egentligen lyckats förstå vad Weber menar att en 
idealtyp är. Detta beror på att den som gräver djupare stöter på en rad motsä-
gelser och oklarheter.45 Denna uppfattning är ett genomgående drag bland 
många som studerat Webers metodologi närmare. För att göra en kort exposé 
över denna konstans säger till exempel Burger år 1976 att: 

Were it not for two or three notable essays it would hardly be an exaggeration 
to say that in 60 years practically nothing has been achieved as far as the clar-
ification of the methodological status of the ideal type is concerned.46  

                               
43 Bruun är av samma uppfattning (se Bruun, Science, Values and Politics in Max Weber’s 
Methodology, utg. 2, s. 41). Agevall undersöker detta empiriskt när det gäller sociologi. Han 
visar att termen ”idealtyp” konstant förekommer i 2–3% av alla viktiga anglosaxiska sociolo-
giska tidskrifter mellan år 1950 och 2000 men att termen sedan 1980-talet börjat användas mer 
och mer utan att Webers namn explicit nämns (Ola Agevall, ”Thinking about Configurations: 
Max Weber and Modern Social Science”, Etica e politica: Max Weber: che cosa è vivo oggi 
del suo pensiero e della sua opera?, vol. 7, nr. 2, 2005, s. 3f.). Därmed drar han slutsatsen att 
termen börjat leva ett mer eget liv i den etablerade sociologin (ibid., s. 6) och att den enligt 
honom höga frekvensen av användningen ”signal a self-contained and self-explanatory con-
cept” (ibid., s. 7). Att termen ”idealtyp” kommit att användas utan referens till Weber utgör inte 
i sig något problem och ligger utanför mitt intresseområde då jag är intresserad av vad Weber 
menar att en idealtyp är.  
44 Anthony Giddens talar om idealtyper som beskrivningar (se Anthony Giddens, Sociology, 
utg. 7, Polity press, Cambridge, 2013, s. 826) medan Müller och Sigmund talar om dem som 
definitioner (se Müller och Sigmund, Max Weber-Handbuch, s. 64. Se även t.ex. Eliaeson, Max 
Weber’s Methodologies, s. 47. I enskilda fall är det ofta oklart hur författaren tänker (se t.ex. 
exemplet med den ”nya terrorismen” i Anthony Giddens och Philip W. Sutton, Essential Con-
cepts in Sociology, Polity, Cambridge, 2014, s. 28).  
45 Se avsnitt 1.4 samt kapitel 2. 
46 Se Thomas Burger, Max Weber’s Theory of Concept Formation: History, Laws, and Ideal 
Types, Duke U.P., Durham, N.C., 1976, s. 156. Burger håller fast vid detta i andra utgåvan från 
1987, se Burger, Max Weber’s Theory of Concept Formation, utg. 2, s. 156 (se även introdukt-
ionen ss. xiii–xv, samt ss. 118–121). Förutom nya förordet och efterordet så är andra utgåvan 
identisk med första. De verk Burger anser vara viktiga är följande: Carl Gustav Hempel och 
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30 år senare knyter Bruun an till detta, och menar att Webers idé om idealty-
pen har hamnat i en paradoxal situation.47 Å ena sidan är den av vissa hyllad 
som kronan på verket, men å andra sidan har dess relevans för nutida sam-
hällsvetenskap ifrågasatts.48 En anledning till denna situation menar Bruun är 
att många samhällsvetare kommit i en mer indirekt kontakt med idén genom 
Webers användning av idealtyper i hans religionssociologiska studier och 
Ekonomi och Samhälle.49 Den grundläggande diskussionen av idealtyper i 
”Samhällsvetenskapernas objektivitet” har då i stor utsträckning ignorerats.50  

På senare tid har Gerhard Wagner och Claudius Härpfer gjort ett par detal-
jerade studier av ursprunget till Webers idealtypsidé. Även de menar att We-
ber misslyckades med att klargöra idén och konstaterar att detta resulterat i 
”endless controversy over the question what an ideal type really is – a discuss-
ion that has led nowhere”.51 Efter noggranna utredningar av möjliga influenser 
bedömer de att det mest troliga ursprunget är Hermann von Helmholtz idé om 
den ”konstnärliga induktionen” (künstlerische Induction).52 Idealtyper skulle 

                               
Paul Oppenheim, Der Typusbegriff im Lichte der neuen Logik: Wissenschafts-theoretische Un-
tersuchungen zur Konstitutionsforschung und Psychologie, A.W. Sijthoffʹs, Leiden, 1936, Di-
eter Henrich, Die Einheit der Wissenschaftslehre Max Webers, J.C. B. Mohr, Tübingen, 1952 
samt W. G. Runciman, A Critique of Max Weber’s Philosophy of Social Science, Cambridge 
U.P., Cambridge, 1972. För en kommentar på Hempels inställning till Webers idealtyper, se 
Klas Gustavsson, Det vardagliga och det vetenskapliga. Om sociologins begrepp, Lund Uni-
versity, Lund, 2011, s. 116f. För uppfattningar som liknar Burgers se t.ex. Eliaeson, Max We-
ber’s Methodologies, s. 96, Dirk Kaesler, Max Weber: eine Einführung in Leben, Werk und 
Wirkung, utg. 4, Campus, Frankfurt am Main, 2014, s. 243, 246f., Guy Oakes, Weber and Rick-
ert: Concept Formation in the Cultural Sciences, MIT, Cambridge, Mass., 1988, s. 5, Joachim 
Radkau, Max Weber: A Biography, Polity, Cambridge, UK, 2011, s. 258. För en översikt, se 
Bruun, Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology, utg. 2, ss. 26–32. 
47 Bruun, Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology, utg. 2, s. 41.  
48 Burger är en av dem som kommer fram till denna slutsats efter sin noggranna undersökning 
av idealtypen, se Burger, Max Weber’s Theory of Concept Formation, utg. 2, ss. 175–180. Se 
även Uta Gerhardt, Idealtypus: zur methodologischen Begründung der modernen Soziologie, 
Suhrkamp, Frankfurt, 2001, ss. 11–13.  
49 De religionssociologiska studierna består förutom av ”Den protestantiska etiken” och ett par 
kortare texter om protestantismen (se Weber MWG I/9 och Weber, MWG I/18) också av det 
oavslutade verket Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen (se Weber, MWG I/19–I/21). För en 
kommentar kring idealtypens roll i Ekonomi och samhälle, se avsnitt 1.4. 
50 Bruun, Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology, utg. 2, s. 41f. Burger gör 
en liknande poäng, se Burger, Max Weber’s Theory of Concept Formation, utg. 2, ss. 118–121. 
51 Gerhard Wagner och Claudius Härpfer, ”On the Very Idea of an Ideal Type”, SocietàMuta-
mentoPolitica, vol. 5, nr. 9, 2014, s. 217. Se även Gerhard Wagner och Claudius Härpfer, ”Max 
Weber und die Naturwissenschaften”, i Zyklos 1: Jahrbuch für Theorie und Geschichte der 
Soziologie, redigerad av Martin Endreß, Klaus Lichtblau, Stephan Moebius, Springer VS, 
Wiesbaden, 2015, s. 191. Här avslutar de med ungefär samma poäng. 
52 Wagner och Härpfer, ”On the Very Idea of an Ideal Type”, se t.ex. s. 225. För en utredning 
av vad de menar med detta samt referenser till Hermann von Helmholtz, se avsnitt 1.4.5. För 
andra uppfattningar om vad som inspirerat Weber när det kommer till idealtypen, se avsnitt 1.4. 
Weber var varken först eller ensam om att använda termen ”idealtyp” i början av 1900-talet 
men det finns inga tydliga och självklara föregångare, se t.ex. Wagner, et al. ”Einleitung”, ss. 
24–26. 



 26 

då vara resultatet av denna sorts induktion.53 De avslutar dock med att betona 
att det behövs mer forskning för att förstå Webers idealtypsidé.54  

Denna avhandling kommer ta sig an frågan om hur Webers idealtypsidé 
ska förstås genom att fokusera på hans resonemang i ”Samhällsvetenskaper-
nas objektivitet”. Den artikeln innehåller både Webers första och mest utveck-
lade resonemang om idealtyper, och är den text där frågan om den objektiva 
giltigheten får störst utrymme.55 Till skillnad mot till exempel Drysdales och 
John Gunnells närläsningar som enbart fokuserar på ”Samhällsvetenskapernas 
objektivitet”, kommer jag tolka ”Samhällsvetenskapernas objektivitet” mot 
bakgrund av de tre artiklarna ”Roscher och Knies 1–3” samt utvalda delar av 
”Kritische Studien auf dem Gebiet der kulturwissenschaftlichen Logik”56 (hä-
danefter: ”Kritiska studier”) och ”R. Stammlers ’Überwindung’ der material-
istischen Geschichtsauffassung”57 (hädanefter ”Stammler”) som publicerades 
under samma period som ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”.58 De inne-
håller en rad resonemang som belyser vilka frågor och problem Weber brottas 
                               
53 Wagner och Härpfer, ”On the Very Idea of an Ideal Type”, s. 217. 
54 Ibid., s. 230. I ”Max Weber und die Naturwissenschaft” gör de just en sådan vidare utforsk-
ning. Även här intar de ett idéhistoriskt perspektiv med syfte att undersöka idealtypens rötter i 
ett större sammanhang där de inte bara spårar idealtypen tillbaka till Helmholtz utan även utre-
der hur Pierre Simon de Laplaces, Emil Du Bois-Reymonds och Rickerts syn på astronomi som 
vetenskapligt ideal influerat Webers metodologi. För en nätverksanalytisk översikt över vilka 
Weber förhåller sig till på vilket sätt i sina mest centrala metodologiska texter, se Gerhard Wag-
ner och Claudius Härpfer, ”Max Webers (vergessene) Zeitgenossen: Zur Vermessung eines 
Denkraums”, i Max Webers vergessene Zeitgenossen: Beiträge zur Genese der Wissenschafts-
lehre, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2016, ss. 1–14. Se även Wagner, et al., ”Einleitung”, 
ss. 24–26. 
55 Detta är dock första gången Weber explicit presenterar sin idé om idealtypen. Det förblir 
också hans mest utförliga presentation av idén även om han återkommer till den i senare texter, 
se t.ex. Weber, ”Der Sinn der ’Wertfreiheit’ der soziologischen und ökonomischen 
Wissenschaften” (s. 504f. (eng. övers. s. 330f.), Weber, ”Über einige Kategorien der verstehen-
den Soziologie”, i Weber, MWG I/12, ss. 389–440 (eng. övers. ”On Some Categories of Inter-
pretiv Sociology”, i Weber, CMW, ss. 273–301), Weber, Ekonomi och samhälle: Sociologi, 
t.ex. s. 149ff. (sv. övers. s. 4ff.) samt Weber, ”Zwischenbetrachtung” i Weber, MWG I/19, ss. 
479–522. När det kommer till frågan om den objektiva giltigheten är ”Samhällsvetenskapernas 
objektivitet” den självklara fokuspunkten då Weber, som Bruun påpekar, inte verkar vara sär-
skilt intresserad av frågan i senare texter (Bruun, Science, Values and Politics in Max Weber’s 
Methodology, utg. 2, s. 109). Idealtypsidén var inte helt ny för Weber när han skrev ”Samhälls-
vetenskapernas objektivitet”. Weber uttrycker sig på snarlika sätt redan tidigare. Se t.ex. ”Erste 
Buch. Die begrifflichen Grundlagen der Volkwirtschaftslehre”, i Weber, MWG III/1, s. 122f. 
Denna texts ursprung och funktion är okänd men är på något sätt kopplad till de föreläsningar 
Weber höll i Freiburg och Heidelberg 1894–1897 (se utgivarnas kommentar, Weber, MWG 
III/1, s. 118).  
56 Max Weber, ”Kritische Studien auf dem Gebiet der kulturwissenschaftlichen Logik”, i We-
ber, MWG I/7, ss. 384–480 (eng. övers. Max Weber, ”Critical Studies in the Logic of the Cul-
tural Sciences”, i Weber, CMW, ss. 139–184). 
57Max Weber, ”R. Stammlers ’Überwindung’ der materialistischen Geschichtsauffassung”, i 
Weber, MWG I/7, ss. 487–571 (eng. övers. Max Weber, ”R[udolf] Stammler’s ’Overcoming’ of 
the Materialist Conception of History”, i Weber, CMW, ss. 185–226). 
58 Det finns inga manuskript bevarade för dessa texter (Weber, MWGI/7, s. 35, 141, 242, 382, 
485). Det som finns kvar är ”Die ’Nervi’-Notizen” som är mer allmänna arbetsanteckningar 
från slutet av 1902 och början av 1903 (Weber, ”Die ’Nervi’-Notizen”, i MWGI/7, ss. 623–
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med när han intresserar sig för att ge ett svar på hur objektiv giltighet kan nås 
genom att formulera idealtyper.  

Vi kommer se hur både den vanliga uppfattningen att Weber har en kon-
ventionell idé om att den empiriska kunskapens objektivitet består av över-
ensstämmelse med verkligheten, samt Webers explicit uttryckta uppfattning 
att de subjektiva utgångspunkterna inte påverkar de kulturvetenskapliga resul-
taten, är oförenliga med Webers grundläggande resonemang rörande kultur-
vetenskapernas mål, den kulturella dimensionen av verkligheten, samt förstå-
elsen av denna.  

Slutsatsen blir att Webers position inte hänger samman på denna punkt. Jag 
vill dock visa att om vi tar fasta på Webers grundläggande resonemang så går 
det att formulera en hållbar idé om vad den objektiva giltigheten kan bestå av 
när vi genom tolkning vill förstå fenomens kulturella betydelse.59  

Avhandlingens ambition att besvara frågan om vad objektiv giltighet kan 
betyda när kunskapen är präglad av de värdeidéer vi utgår ifrån, realiseras 
alltså dels genom att undersöka Webers resonemang i detalj i hans första me-
todologiska artiklar, och dels genom att vidareutveckla dem på de punkter där 
Webers resonemang brister.60 Närmare bestämt utvecklas för det första ett för-
slag på hur vi bör precisera vad den objektiva giltigheten består av, så att den 
kan förenas med ett accepterande av att de subjektiva värden vi utgår ifrån 
präglar de vetenskapliga beskrivningarna av kulturella fenomen. För det andra 
utvecklas Webers idé om idealtypiska begrepp, så att deras roll för att uppnå 
denna objektiva giltighet blir klar. För att nå detta mål kommer avhandlingen 
i sista kapitlet vända sig till den senare Wittgensteins språkfilosofiska anmärk-
ningar med fokus på första delen av Filosofiska undersökningar. Detta beror 

                               
668). Under denna period skriver han på ”Roscher och Knies” (se Webers kort till Marianne 
Weber från januari, 1903, i Weber, MWG II/4, s. 31, 34 (relevanta utdrag ur dessa brev återfinns 
i Weber, CMW, s. 374)). Weber sparade generellt inte på anteckningar och skrev också direkt 
från huvudet, se Swedberg och Agevall, The Max Weber Dictionary, utg. 2, s. 380f. Som Bruun 
framhåller är ”Die ’Nervi’-Notizen” av begränsat värde och kommer inte ha någon central plats 
i denna avhandling (Bruun, ”Reviewed Work(s): Zur Logik und Methodik der 
Sozialwissenschaften. Schriften 1900–1907 by Weber”, Max Weber Studies, vol. 19, nr. 2, 
2019, s. 269). Det finns också ett fragment till en tänkt fortsättning på ”Stammler” som dock 
inte innehåller något av relevans för denna avhandling (se Max Weber, ”Nachtrag zu dem Auf-
satz über R. Stammlers ’Überwindung’ der materialistischen Geschichtsauffassung”, i Weber, 
MWG I/7, ss. 577–617 (eng. övers. ”Addandum to the Essay on Stammler”, i Weber, CMW, ss. 
227–241)). 
59 Weber själv skulle antagligen inte vara främmande för detta. I inledningen till ”Samhällsve-
tenskapernas objektivitet” uttrycker Weber inställningen att syftet främst är att peka ut problem 
(se Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 144 (eng. övers. s. 101)). I noten till titeln 
skriver han också att mer utförliga kunskapsteoretiska frågor hade behövt utredas för att göra 
en systematisk undersökning (ibid., s. 142n1 (sv. övers. s. 96)).  
60 Som redaktörerna av den engelska översättningen av Webers metodologiska texter framhåller 
ska termen ”metodologi” förstås i en bred bemärkelse då det avser att inkludera mer grundläg-
gande frågor kring vetenskaplig kunskap än vad som ofta avses idag (se Hans Henrik Bruun 
och Sam Whimster, ”Introduction”, i Weber, CMW, s. xi).  
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på att det kommer visa sig att det saknas en viktig pusselbit i Webers resone-
mang: nämligen den kulturvetenskapliga förståelsens relation till vardaglig 
förståelse och vardagsspråket.61  

Sam Whimster skriver att många av de ord Weber använder kommer från 
”livets språk” och att detta visar att samhällsvetenskaperna till stor del använ-
der ord som även används till vardags. Han tillägger dock att:  

Unfortunately, it is not quite that simple, because their use within science in-
volves treating them as concepts with fairly precise definitions, and procedures 
have to be followed within research in order to ensure accuracy and truthful-
ness.62 

Detta är ett talande exempel på det spridda antagandet inom Weberforsk-
ningen (likväl som inom vår tids vetenskap, vetenskapsteori och filosofi i stort 
– om jag tillåts generalisera om vår samtid) att vi måste använda oss av defi-
nitioner för att nå precision.63 Detta är inget Weber själv går in närmare på, 
men hos Wittgenstein finner vi en skarp kritik av en allt för begränsad förstå-
else av språket, och en påminnelse om att vi inte måste definiera våra ord för 
att nå precision. Wittgenstein belyser att vi redan har en annan sorts precision 
i vardagsspråket. Utifrån dessa påminnelser kan vi då se formulerandet av ide-
altyper som ett alternativ till definitioner när vi strävar efter klarhet. Det är 
detta alternativ jag menar att vi behöver gå till när vi vill nå den kulturveten-
skapliga förståelsen. Härigenom klargörs så slutligen på ett tydligare sätt än 
Weber själv förmår, vilken väsentlig roll idealtyper har för den vetenskapliga 
förståelsen av fenomens kulturella betydelse. 

1.3 Kapitelöversikt 
Avhandlingens kapitel kommer struktureras med följande konkreta frågor:  

 
Vad är en idealtyp?  
När ska vi formulera idealtyper?  
Varför ska vi formulera idealtyper i dessa fall?  
Hur ska idealtyper bidra till objektivt giltig kunskap?  

                               
61 Språkets roll är inget Weber diskuterar ingående. För en översikt och kommentar, se Swed-
berg och Agevall, The Max Weber Dictionary, utg. 2, s. 181. För en reflektion kring samhälls-
vetenskapens relation till vardagsspråket, se Gustavsson, Det vardagliga och det vetenskapliga. 
Om sociologins begrepp, samt Stephen Turner, ”The Continued Relevance of Weber’s Philos-
ophy of Social Science”, Max Weber Studies, vol. 7, nr. 1, 2007, s. 39. 
62 Sam Whimster, Understanding Weber, Routledge, London, 2007, s. 76. Whimster nämner i 
sammanhanget också Dilthey, för en kommentar kring detta, se avsnitt 1.4.  
63 Se t.ex. avsnitt 1.4. För en mer allmän reflektion kring denna föreställning att vardagsspråket 
brister i precision, se t.ex. Sören Stenlund, ”Vetenskapsfilosofi och språk”, i Sören Stenlund, 
Filosofiska uppsatser, Norma, Skellefteå, 2000, ss. 79–101, samt Sören Stenlund, ”Språket och 
det mentala”, i Stenlund, Filosofiska uppsatser, ss. 143–172.  
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Och slutligen: vad kan objektivt giltig kunskap betyda när vi vill förstå 
kulturfenomen?  

I detta inledningskapitel formuleras frågeställningens bakgrund och avgräns-
ningar. Frågeställningens första delfråga kommer löpa som en röd tråd genom 
avhandlingen, medan de andra delfrågorna kommer avhandlas i tur och ord-
ning i en rörelse mot den sista frågan, som är avhandlingens grundfråga.  

Kapitel 2 inleds med en presentation av hur Weber initialt presenterar ide-
altypsidén i ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”. Sedan lyfts ett par mer 
konkreta svårigheter och problem fram som omgärdar Webers idé. En central 
svårighet är att det är oklart vad Weber menar när han framhåller att idealtyper 
i vissa fall är oumbärliga, det vill säga nödvändiga. Detta har att göra med 
teorins roll för den samhällsvetenskapliga kunskapen, men exakt hur Weber 
tänker att denna relation ser ut behöver utredas. Ytterligare ett par problem 
framkommer i och med att Weber särskiljer idealtyperna från det han kallar 
”artbegrepp”, och att han i detta verkar motsäga sig själv på ett par punkter.  

Utifrån denna grund går sedan kapitlet över till att behandla avhandlingens 
andra delfråga, det vill säga frågan om när idealtyper är nödvändiga. Denna 
utredning leder till slutsatsen att Weber ser idealtyper som oumbärliga för en 
specifik sorts vetenskap som han kallar ”kulturvetenskap”. Utredningen foku-
serar sedan på att klargöra vad Weber ser som specifikt för denna sorts veten-
skap, genom att avtäcka de implicita distinktioner som Webers grundläggande 
resonemang bär på. Utredningen utgår på denna punkt från Webers presentat-
ion av Rickerts distinktion mellan lagvetenskap och verklighetsvetenskap i 
”Roscher och Knies 1”, och belyser hur Weber utvecklar denna distinktion i 
”Samhällsvetenskapernas objektivitet”. En mängd distinktioner kommer här 
att införas för att klargöra det begrepp om ”kulturvetenskap” som Weber for-
mulerar i relation till bland annat begreppen ”lagvetenskap” och ”verklighets-
vetenskap”. Dessa begrepp menar jag behöver förstås som idealtypiska i den 
bemärkelsen som avhandlingens sista kapitel kommer belysa. Distinktionerna 
i kapitel 2 kan lätt misstas för klassificeringar, men ska förstås som idealty-
piska.  

I kapitlet framförs också stöd för varför den betydelse som kulturveten-
skaperna ska ge oss förståelse av, ska förstås som en sorts egenskaper hos de 
kulturella fenomenen i likhet med hur Weber i ”Stammer” talar om handling-
ars mening. Svårigheterna som tas upp i början av kapitlet kvarstår dock trots 
att kapitlet klarlagt inom vilken sorts kulturvetenskap Weber tänker att ideal-
typer är oumbärliga. Det beror på att det fortfarande är oklart i vilken bemär-
kelse idealtyperna är oumbärliga och varför de är det inom kulturvetenskap-
erna.  

I kapitel 3 behandlas frågan om varför idealtyper behövs just i det Weber 
kallar ”kulturvetenskap”. Som ett första steg underbyggs mitt förslag till tolk-
ning av vad Weber menar med termen ”betydelse” genom att utreda Webers 
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verklighetsbegrepp. Därefter adresseras frågan om de vetenskapliga begrep-
pens relation till verkligheten. Detta sammankopplas med en utredning av vad 
Weber menar med förståelse. Här adresseras grundläggande frågor (såsom vad 
för sorts kunskap Weber är intresserad av, och vilken roll våra värdeidéer har 
i detta sammanhang) genom att utreda Webers resonemang i ”Roscher och 
Knies 2–3”.  

Kapitlet utreder bland annat (i) vad Weber menar med att verkligheten är 
kvalitativ, direkt given och upplevd; (ii) i vilken bemärkelse han menar att vi 
har en omedelbar förståelse av den som föregår det vetenskapliga begrepps-
liggörandet; (iii) hur han ser på det vetenskapliga objektifierandet och be-
greppsliggörandet av denna kvalitativt givna och upplevda verklighet i relat-
ion till värdeidéerna; samt (iv) vad skillnaden mellan det kvantitativa och kul-
turvetenskapliga (kvalitativa) begreppsliggörandet av verkligheten består av. 

En slutsats är att Weber kan sägas ha ett fenomenologiskt verklighetsbe-
grepp och att han ser det vetenskapliga begreppsliggörandet av denna verklig-
het som ett abstraherande som aldrig kan fånga denna verklighet så som den 
ges. Dessa resonemang visar att svaret på varför Weber ser formulerandet av 
idealtyper som oumbärligt för kulturvetenskaperna är att de så kallade ”artbe-
greppen” som klassificerar fenomen inte kan fånga den kulturella dimens-
ionen av verkligheten. Detta har att göra med värdeidéernas relation till den 
kulturella dimensionen av verkligheten.  

I kapitel 3 argumenterar jag avslutningsvis för att Weber talar om idealty-
piskhet i två bemärkelser (oavsett om han är medveten om det eller inte, vilket 
visar sig vara oklart): begrepp kan dels (i) ges ett idealtypiskt innehåll, och 
dels (ii) kan de användas som idealtyper i bemärkelsen att de kan användas 
som jämförelseobjekt. Att skilja mellan idealtypiskhet i dessa två bemärkelser 
löser ett par av de problem som formulerats i slutet av kapitel 2. Den svåra 
frågan om varför just idealtypiska begrepp skulle kunna åstadkomma det som 
artbegreppen inte lyckas med förblir dock obesvarad. 

Kapitel 2 och 3 lägger grunden som behövs för att kunna adressera fråge-
ställningens två sista delfrågor: Hur ska idealtyper bidra till objektivt giltig 
kunskap? Och, vad kan objektivt giltig kunskap betyda när vi vill förstå kul-
turfenomen? Dessa frågor besvaras i kapitel 4 och 5.  

Kapitel 4 utreder vad Weber säger om den objektiva giltigheten i ”Sam-
hällsvetenskapernas objektivitet”. Slutsatsen är att Weber varken lyckas for-
mulera någon klar och tydlig idé om vad objektiviteten består av inom kultur-
vetenskaperna, eller hur idealtyper ska kunna möjliggöra den. Problemet är att 
de tydliga formuleringarna om att objektivitet innebär att de subjektiva ut-
gångspunkterna inte påverkar kulturvetenskapernas resultat (se avsnitt 1.1 
ovan), står i strid med innebörden i Webers grundläggande resonemang kring 
begreppens och värdenas relation till verkligheten (som visas i kapitel 3). De 
tolkningar som presenterats i inledningen av kapitel 1 verkar vara förenliga 
med vad Weber själv emellanåt säger, men inte med den faktiska innebörden 
i hans mer grundläggande reflektioner.  
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Slutsatsen blir att Weber inte lyckas formulera någon konsistent och klar 
idé om den objektiva giltigheten och värderelationens roll för förståelsen av 
kulturella fenomen. Därmed ger han inte heller något svar på i vilken bemär-
kelse idealtyper skulle vara nödvändiga att använda.  

I kapitel 5 utvecklas ett par av de drag som framkommit i Webers resone-
mang kring objektivitet. Målet i avhandlingens avslutande kapitel är sålunda 
att med Webers grundläggande resonemang som utgångspunkt utveckla ett 
eget svar på frågan om vad objektiv giltighet kan innebära (och hur den kan 
nås), om man utgår ifrån kapitel 3:s slutsatser att värderelationen även påver-
kar kulturvetenskapernas resultat. Kapitel 5 börjar med att ta fasta på Webers 
idé om att vetenskapliga begrepp ger intellektuell behärskning (geistigen 
Beherrschung) av verkligheten och argumenterar för att vi bör förstå det i ter-
mer av att begreppen kan ge kontroll och förutsägelseförmåga. Detta är för-
enligt med Webers grundläggande idé om att vetenskapernas mål är att tjäna 
den handlande människan, vilket framkommit i de resonemang som presente-
rats i kapitel 4. Sedan argumenterar jag för att Weber har vad vi kan kalla för 
en instrumentalistisk syn på lagvetenskaperna. Detta är en passande karaktä-
risering dels därför att så som han presenterar dem så kan de sägas vara ob-
jektivt giltiga i den mån de ger förutsägelseförmåga, och dels därför att We-
bers resonemang är förenliga med idén om att denna förutsägelseförmåga är 
frikopplad från frågan om huruvida de vetenskapliga begreppen beskriver 
verkligheten på ett korrekt avbildande sätt. 

Jag föreslår sedan att vi kan applicera samma idé om objektiv giltighet, men 
kombinerat med en annan syn på kausalförklaringar på kulturvetenskaperna. 
Denna syn på kausalförklaringar baseras på Webers resonemang kring kausa-
litetsprincipens två drag i ”Roscher och Knies 2–3”. Slutresultatet blir därmed 
att kulturvetenskap, i en vidareutveckling av Webers idé, kan och bör sträva 
efter att öka vår förutsägelseförmåga dels utan att göra anspråk på att skildra 
verkligheten på ett korrekt avbildande sätt, och dels utan att använda den typ 
av begrepp som kvantitativa vetenskaper använder. 

Slutsatsen är att skildringar av kulturella fenomen, det vill säga den empi-
riska kulturvetenskapens resultat, oundvikligen alltid kommer vara värdege-
nomsyrande och präglade av forskarens subjektiva utgångspunkter, men att 
dessa kan formuleras på ett sådant sätt att de ger en inlevande förståelse som 
gör att vi trots detta kan göra förutsägelser baserat på denna förståelse. I den 
mån en empirisk kulturvetenskaplig studie målar upp en bild av det studerade 
fenomenet som ger en förståelse som ökar vår förmåga att göra förutsägelser, 
så har skildringen trots sin subjektiva prägel nått upp till det krav på objektiv 
giltighet som jag föreslagit. På detta sätt kan den subjektiva och objektiva di-
mensionen samexistera.  

Efter denna slutsats återstår bara frågan om i vilken bemärkelse idealty-
piska begrepp skulle vara nödvändiga för att formulera dessa subjektivt präg-
lade, men objektivt giltiga, skildringar av kulturella fenomen. I kapitel 3 kunde 
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vi se varför det Weber kallar ”artbegrepp” inte kunde fånga den kulturella di-
mensionen av verkligheten, samtidigt som han framhåller att vi har en ome-
delbar förståelse av den, som föregår det vetenskapliga begreppsliggörandet. 
Denna omedelbara förståelse kan sägas bestå av ett begreppsliggörande som 
föregår det vetenskapliga. Den består alltså av ett förvetenskapligt – eller med 
andra ord vardagligt begreppsliggörande av verkligheten som Weber själv 
inte diskuterar.  

I kapitel 2 och 3 såg vi att de kvantitativa vetenskaperna fjärmar sig från 
verkligheten genom att reducera bort den kulturella dimensionen. Men kultur-
vetenskaperna ska, enligt Weber, i motsats till detta ge oss inlevande förstå-
else. Därmed menar jag att kulturvetenskaperna, i den bemärkelse som det här 
talas om, ska sträva efter att fördjupa och skärpa den omedelbara förveten-
skapliga förståelsen. Det är för att nå fram till detta som jag menar att idealty-
perna spelar en väsentlig roll. Den omedelbara förståelsens begreppslighet är 
dock inget Weber själv diskuterar, och det är därför jag valt att avsluta av-
handlingen med att vända mig till Wittgenstein.  

Wittgensteins sena språkfilosofiska anmärkningar hjälper oss för det första 
att se variationsrikedomen i hur vi kan tala och handla. Detta visar att vi redan 
innan vi börjar bedriva vetenskap har en mängd sätt att begreppsliggöra verk-
ligheten som ger en sorts omedelbar förståelse som föregår det vetenskapliga 
begreppsliggörandet. Det är hur idealtyper kan skärpa denna omedelbara för-
ståelse vi behöver förstå, och Wittgensteins reflektioner kan lägga grunden för 
denna förståelse. 

De av Wittgensteins anmärkningar som kommer lyftas fram syftar också 
till att problematisera en allt för snäv idé om att ord betecknar fenomen i verk-
ligheten, en syn som kan sägas ligga implicit i många tolkningar av Webers 
idealtypsidé. Wittgensteins reflektioner hjälper oss att se att begrepp inte 
måste definieras, att de inte måste vara allmänbegrepp som klassificerar feno-
men genom att inordna dem som instanser under begreppen. Idealtyper är be-
grepp som inte är allmänbegrepp i denna bemärkelse, därför att de istället ska 
fungera som jämförelseobjekt. Jag går också vidare i sista kapitlet och föreslår 
att innebörden i detta kan preciseras i termer av att idealtyper kan ses som 
exemplifierande användningar av ord. Idealtyper kan vara allt ifrån enkla de-
finitioner till långa illustrativa exempel, just därför att de förblir idealtyper så 
länge de används som just exempel på vad man kan mena med det eller de ord 
som används för att karaktärisera fenomenet i exemplet. De är nödvändiga för 
att klargöra vad vi menar när vi vill säga något mer precist utan att använda 
våra ord klassificerande. Idealtyper ska därmed fungera på ett liknande sätt 
som Wittgensteins så kallade ”språkspel” och de ska användas när det behövs 
för att undvika missförstånd när vi vill kommunicera vår förståelse av feno-
mens kulturella betydelse. 
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1.4 Tidigare Weberforskning 
1.4.1 En översikt över några vanliga frågor 
Sekundärlitteraturen om Weber är oöverblickbar och omöjlig att ta hänsyn till 
i sin helhet. Alan Sica publicerade 2004 en bibliografi över verk publicerade 
på engelska.64 Den innehåller ungefär 5000 listade titlar. Dessutom har recept-
ionen av Weber präglats av att han tolkats som en föregångare till en lång rad 
positioner, vilket gör sekundärlitteraturen spretig.65 Det är därmed ogörligt att 
ta hänsyn till och positionera avhandlingen till hela fältet av tidigare Weber-
forskning. Många språkområdens, skolors och fälts reception av Weber kom-
mer därmed oundvikligen att vara utelämnade. I detta avsnitt ges en översikt 
över några av de frågor och positioner som varit viktiga i den engelskspråkiga 
Weberforskningen, med ett par utvikningar till tyskspråkig och svensk sekun-
därlitteratur. Syftet är att dessa ska ge en sorts fotfäste för nästa avsnitt (1.5) 
där avhandlingens ambition och avgränsningar presenteras i relation till dem. 

Förutom att undersöka hur Webers idéer om förståelse, tolkning, objektivi-
tet, värdefrihet, värderelationen, idealtyper och andra detaljer ska förstås, har 
många eftersökt någon sorts sammanhållen metodologisk position hos We-
ber.66 Om han har det, följer han då den i de mer empiriska texterna såsom 
hans religionssociologiska studier?67 Detta hänger ihop med den större frågan 
om huruvida Weber kan sägas ha någon huvudfråga som genomsyrar hans 
samlade produktion.68 
                               
64 Alan Sica, Max Weber: A Comprehensive Bibliography, Transaction Publ., New Brunswick, 
2004. 
65 Se t.ex. Eliaeson, Max Weber’s Methodologies, Gunnell, ”The Paradox of Social Science”, 
samt McFalls och Thériault, ”Introduction”, ss. 3–20. För en mer generell översikt över recept-
ionen av Weber, se Wolfgang J. Mommsen och Jürgen Osterhammel, ”Introduction”, i Max 
Weber and his Contemporaries, s. 1ff.  
66 För en översikt, se t.ex. Se Bruun, Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology, 
utg. 2, s. 1ff. Några centrala studier som diskuterar denna fråga är t.ex. Burger, Max Weber’s 
Theory of Concept Formation, Eliaeson, Max Weber’s Methodologies, Henrich, Die Einheit der 
Wissenschaftslehre Max Webers, Peter-Ulrich Merz, Max Weber und Heinrich Rickert: die er-
kenntniskritischen Grundlagen der verstehenden Soziologie, Königshausen & Neumann, Würz-
burg, 1990, Oakes, Weber and Rickert, Parsons, The Structure of Social Action, Alexander von 
Schelting, Max Webers Wissenschaftslehre: das logische Problem der historischen Kulturer-
kenntnis : die Grenzen der Soziologie des Wissens, Tübingen, 1934, Alexander von Schelting, 
”Die logische Theorie der historischen Kulturwissenschaften von Max Weber und im besonde-
ren sein Begriff des Idealtypus”, Archive für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, vol. 49, 1922, 
ss. 623–767, Whimster, Understanding Weber. 
67 Se t.ex. Whimster, Understanding Weber. För vidare referenser kring denna fråga se t.ex. 
Eliaeson, Max Weber’s Methodologies, s. 3n3. 
68 För en översikt se t.ex. Bruun, Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology, 
utg. 2, s. 3ff. Denna fråga har engagerat t.ex. Friedrich Tenbruck och Hennis. Tenbruck menar 
att Webers huvudintresse är att förklara den västerländska rationalitetens uppkomst (se Ten-
bruck, Heinrich, ”The Problem of Thematic Unity in the Work of Max Weber”, The British 
Journal of Sociology, vol. 31, nr. 3, 1980, s. 318). Se även Friedrich Tenbruck, Das Werk Max 
Webers: gesammelte Aufsätze zu Max Weber, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1999. För 
en bra översikt över Tenbrucks bakgrund och inställning till Webers verk, se Duncan Kelly, 
”Das Werk Max Webers by Friedrich Tenbruck”, Max Weber Studies, vol. 2. nr. 1, 2002, ss. 
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Detta är besvärliga frågor att besvara, till stor del därför att Webers pro-
duktion är spretig och hans stil är svårgenomtränglig.69 Utöver sin avhandling 
och habilitationsavhandling publicerade Weber i huvudsak artiklar, bidrag till 
handböcker och liknande.70 Hans metodologiska artiklar var utspridda i olika 
tidskrifter, och han hann som nämnts tidigare varken sammanställa sina me-
todologiska essäer, eller skriva klart Ekonomi och samhälle eller Die Wirt-
schaftsethik der Weltreligionen som han arbetade med vid sin förtidiga död 
1920.71 

1.4.2 Webers metodologiska uppfattningars roll för ”Den 
protestantiska etiken” 
För att belysa Webers metodologiska position skulle man kunna tänka sig att 
det vore smidigt att titta på ”Den protestantiska etiken” som publicerades i två 
delar 1904–05 (det vill säga kort efter ”Samhällsvetenskapernas objektivitet” 
som publicerades 1904). Det är inte orimligt att anta att den exemplifierar den 

                               
119–124. Hennis vänder sig emot detta och menar istället att Weber i huvudsak vill förstå män-
niskans öde i det moderna samhället (se Hennis, ”A Science of Man”, t.ex. s. 26, Wilhelm 
Hennis, ”Max Weber’s ’Central Question’”, Economy and Society, vol. 12, nr. 2, 1983, t.ex. s. 
137). På senare tid kan en viss uppgivenhet och pessimism kring denna fråga skönjas. Eliaeson 
avfärdar denna fråga helt kort genom att konstatera att det inte finns någon essentiell Weber 
(Eliaeson, Max Weber’s Methodologies, s. 1). Whimster menar dock att frågan om den moderna 
västerländska kapitalismens uppkomst är en röd tråd i Webers texter även om han varnar för 
försök att hitta en allt för stor enhet och systematik i Webers tänkande (Whimster, Understan-
ding Weber, ss. 1–10). 
69 För en reflektion kring den spretiga produktionen, se t.ex. Agevall, A Science of Unique 
Events, s. 182f, 196, Hennis, ”Max Weber’s ’Central Question’”, s. 138f., Whimster, Un-
derstanding Weber, s. 5. För en översikt och vidare referenser kring Webers stil, se Swedberg 
och Agevall, The Max Weber Dictionary, utg. 2, ss. 380–383. För några exempel på Webers 
inkonsistenta terminologi, se Hans Henrik Bruun, ”Weber’s Sociology— ’verstehend’ or ’deu-
tend’?”, Max Weber Studies, vol. 16, nr. 1, 2016, s. 48f. 
70 Webers doktorsavhandling ”Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter: Nach 
südeuropäischen Quellen” återfinns i Weber, MWG I/1, ss. 139–340 och habilitationsavhand-
ling ”Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht” åter-
finns i Weber, MWG I/2, ss. 91–361. 
71 Weber hade en idé om att samla de metodologiska essäerna, men samlingen sammanställdes 
postumt av Marianne Weber (Weber, Max Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, redi-
gerad av Marianne Weber, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1922). För en översikt se 
t.ex. Swedberg och Agevall, The Max Weber Dictionary, utg. 2, s. 214. Angående Webers sam-
lade religionssociologiska artiklar så var den första volymen (där de första delarna av Die Wirt-
schaftsethik der Weltreligionen skulle ingå) i stort sett redo för utgivning vid hans död men inte 
resten (se t.ex. Wolfgang Schluchter, ”The Great Heterodoxies in Ancient India: An Example 
of Max Weber’s Anti-Hegelian Approach”, Max Weber Studies, vol. 18, nr. 1, 2018, s. 88f.). 
För en generell översikt över Marianne Webers arbete för att publicera Webers verk efter hans 
död, se t.ex. Bärbel Meurer, Marianne Weber: Leben und Werk, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 
Tübingen, 2010, ss. 478–500. 
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metodologiska position som uttrycks i ”Samhällsvetenskapernas objektivi-
tet”.72 Detta är dock ingen enkel väg att gå då frågan om hur ”Den protestan-
tiska etiken” ska tolkas är en kontroversiell fråga i sig. En vanlig uppfattning 
har varit att Weber i en eller annan bemärkelse argumenterar för en historisk 
förklaring, där protestantismen är den moderna västerländska kapitalismens 
ursprung.73 Verket behandlas därmed som en empirisk studie och denna för-
klaring har kommit att kallas ”Webertesen”.74 Denna tolkning har dock ifrå-
gasatts och detta väcker frågan om hur verket ska förstås istället.75 Dessutom 
har det ifrågasatts om Weber utgick ifrån den metodologi han utlägger i ”Sam-
hällsvetenskapernas objektivitet” när han skrev ”Den protestantiska etiken”.76 
Whimster menar till exempel att ”Den protestantiska etiken” spränger alla me-
todologiska gränser, och har en konstnärlig karaktär.77 Med det sagt vill han 
lyfta fram att ”Den protestantiska etiken” har ett starkt hermeneutiskt drag och 
att Weber är mer influerad av Wilhelm Dilthey än vad som tidigare fram-
lagts.78 
                               
72 För exempel på uttolkare som argumenterar för detta se t.ex. Agevall, A Science of Unique 
Events, s. 231ff., Peter Braier, ”Weber’s The Protestant Ethic as Hypothetical Narrative of Ori-
ginal Accumulation”, Journal or Classical Sociology, vol. 5, nr. 1, 2005, ss. 11–30), Ringer, 
Max Weber’s Methodology, s. 166. 
73 Se t.ex. Swedberg och Agevall, The Max Weber Dictionary, utg. 2, s. 213, ss. 302–305, 
Whimster, Understanding Weber, ss. 29–72. Som Ghosh påpekar hade det varit mer träffande 
om Weber använt termen ”puritanistisk etik” då han inte talar om protestantism i allmänhet utan 
den asketiska protestantismen (se Peter Ghosh, ”Max Weber’s Idea of ’Puritanism’: A Case 
Study in the Empirical Construction of the Protestant ethic”, History of European Ideas, vol. 
29, nr. 2, 2003, s. 187). I denna avhandling kommer jag att följa Webers terminologi. 
74 Weber har utifrån denna typ av tolkningar granskats och kritiserats på en rad punkter. För ett 
par kritiska invändningar från Webers tid och hans svar på dem, se Weber, MWG I/9, ss. 463–
740. En viktig detalj är att den statistiska data Weber hämtade från sin student Martin Offenbach 
har visat sig innehålla fel (se Kurt Samuelsson, Religion and Economic Action, Bonnier, Stock-
holm, 1961). Christopher Adair-Toteff menar dock att denna brist inte underminerar Webers 
grundläggande hypotes på det sätt Samuelsson menar, se Christopher Adair-Toteff, ”Statistical 
Origins of the ’Protestant ethic’”, Journal of Classical Sociology, vol. 15, nr. 1, 2015, ss. 58–
72. Se även Christopher Adair-Toteff, Fundamental Concepts in Max Weber’s Sociology of 
Religion, Palgrave Macmillan US, New York, 2015. För en kommentar rörande de som vänt 
sig mot ”Webertesen”, se Agevall, A Science of Unique Events, s. 246f. För en översikt över 
senare kritik och variationer av tolkningar av ”Den protestantiska etiken”, se Swedberg och 
Agevall, The Max Weber Dictionary, utg. 2, ss. 386–389. 
75 Se t.ex. Breiner, ”Weber’s The Protestant Ethic as Hypothetical Narrative of Original Accu-
mulation”, Journal or Classical Sociology, vol. 5, nr. 1, 2005, ss. 11–30, Ghosh, ”Some Prob-
lems with Talcott Parsons’”, ss. 119–121, Hennis, ”Max Weber’s ’Central Question’”, s. 140, 
Swedberg och Agevall, The Max Weber Dictionary, utg. 2, ss. 303–305, Whimster, Under-
standing Weber, ss. 48–72. 
76 Se t.ex. Whimster, Understanding Weber, s. 6f., 48–115. Se även Gerhardt, Idealtypus.  
77 Whimster, Understanding Weber, s. 50, 73. Whimster hade planerat en systematisk jämfö-
relse mellan ”Den protestantiska etiken” och ”Samhällsvetenskapernas objektivitet” men lyck-
ades inte få ihop det (Whimster, Understanding Weber, s. 49f.). 
78 Som Whimster själv framhåller finns det dock inte substantiellt stöd för denna tolkning då 
Weber knappt nämner Dilthey alls. Whimsters lösning på detta är att Weber influerats av 
Dilthey men gått bortom Diltheys hermeneutik (Whimster, Understanding Weber, s. 53f., 71, 
74). För en kritisk reflektion kring Whimsters sammankoppling, se Sven Eliaeson, ”Reviewed 
Work(s): Understanding Weber by Sam Whimster”, Acta Sociologica, vol. 53, nr. 1, 2010, s. 
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Ett problem för uppfattningar såsom Whimsters, är att Weber faktiskt talar 
om idealtyper i ”Den protestantiska etiken” vilket indikerar att verket borde 
gå att tolka utifrån ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”. Dock gör han det 
bara ett fåtal gånger, utan att tydligt förklara hur han ser på idealtyperna och 
objektiviteten. Detta skulle kunna ses som stöd för Whimsters tolkning att 
”Den protestantiska etiken” inte på något strikt sätt är en produkt av en nog-
grant applicerad metod.  

Weber besvarade en del av den kritik som riktades mot ”Den protestantiska 
etiken” och man skulle kunna tro att dessa repliker skulle innehålla ett klart 
och tydligt svar på vad för sorts studie Weber anser att ”Den protestantiska 
etiken” är; ifall han använder sig av en ”idealtypsmetod”; i vilken bemärkelse 
den är objektivt giltig och hur studiens historiska förklaringar i så fall ska för-
stås. De tidiga kritiker som Weber ger replik till diskuterar dock inte grund-
läggande metodologiska frågor och Weber nämner i sina svar bara idealtypen 
och dessa andra metodologiska spörsmål i förbifarten, som om det inte fanns 
någon svårighet på dessa punkter.79 

1.4.3 Webers eventuella förändring över tid och problemet med 
individuella respektive generella idealtyper 
I sökandet efter en sammanhållen metodologisk position hos Weber har det 
också diskuterats om hans tänkande förändras över tid.80 En del av denna fråga 

                               
82f. Det finns definitivt slående likheter mellan hur Weber och Dilthey formulerar sig, liksom 
när det gäller synen på verkligheten och förståelse och Weber hänvisar emellanåt till flera av 
Diltheys verk (se främst Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 307n46 (eng. övers. s. 59n1)). Dock 
är han också kritisk till Dilthey och ställer Rickert – som han ansluter sig till – i motsats till 
Dilthey, se t.ex. Weber, ”Roscher och Knies 1”, s. 57n25 (eng. övers. s. 10n1), Weber, ”Roscher 
och Knies 2”, s. 259n16 (eng. övers. s. 34n1), s. 307n46 (eng. övers. s. 59n1), s. 310n51 (eng. 
övers. s. 60n3). Mycket av det Dilthey säger återkommer hos andra samtida som Weber läste, 
däribland Rickert, Roscher, Menger, Friedrich Gottl och Hugo Münsterberg (för exempel när 
det gäller hur verkligheten karaktäriserats, se Weber, ”Roscher och Knies 1”, s. 44k17). Därmed 
är det inte självklart att Dilthey är influensen även när de formulerar sig lika. Frågan om i vilken 
utsträckning Weber influerats av Dilthey kommer inte ha någon central roll i denna avhandling.  
79 Weber nämner idealtyper på två ställen samt hänvisar till ”Samhällsvetenskapernas objekti-
vitet” för en utläggning av idén (se Max Weber, ”Antikritisches zum ’Geist’ des Kapitalismus”, 
i Weber, MWG I/9, ss. 583, 613 samt 613n31 (eng övers. ”Weber’s First Reply to Felix 
Rachfahl, 1910”, i Max Weber, The Protestant Ethic Debate, s. 65, 74, 74n33)). För en 
utläggning om denna debatt, se t.ex. David J. Chalcraft, Austin Harrington och Mary Shields, 
”The Protestant Ethic Debate: Fischer’s First Critique and Max Weber’s First Reply (1907)”, 
Max Weber Studies, vol 2, nr. 1, 2002, ss. 15–32, samt David, J. Chalcraft, ”The Lamentable 
Chain of Misunderstandings: Weber’s Debate with H. Karl Fischer”, Max Weber Studies, vol. 
2, nr. 1, 2002, s. 48f. 
80 Se t.ex. Bruun och Whimster, ”Introduction”, s. xxiv–xxv, Kaesler, Max Weber, s. 235f., 
Whimster, Understanding Weber, s. 1ff. Detta borde också innefatta Webers första empiriska 
studier och den syn på teori och metod han uttrycker i sina föreläsningar på 1890-talet ingå. 
Detta har ofta utelämnats men har på senare tid getts mer utrymme (se t.ex. Whimster, Un-
derstanding Weber (t.ex. s. 3)). Whimster menar att det finns en kontinuitet mellan Webers 
intressen under 1890-talet och ”Den protestantiska etiken” (Whimster, Understanding Weber, 
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handlar om ifall hans idé om idealtyperna förändras efter det att han skriver 
”Samhällsvetenskapernas objektivitet”. Denna fråga väcks bland annat av en 
uppenbart förändrad terminologi. I de manuskript från 1910-talet som ingår i 
Wirtschaft und Gesellschaft. Ordnungen und Mächte. Nachlaß förekommer 
bara termerna ”Idealtypus”/”Idealtypen”/”idealtypisch” en gång medan ”Ty-
pus”/”Typen” förekommer i olika varianter otaliga gånger i både Wirtschaft 
und Gesellschaft. Ordnungen und Mächte. Nachlaß och Ekonomi och sam-
hälle: Sociologi.81 När han 1913 utvecklar sin idé om förståelsesociologi i 
”Über einige Kategorien der verstehenden Soziologie” använder han inte bara 
termen ”idealtyp” utan även ”riktighetstyp” (Richtigkeitstypus).82 När han se-
nare beskriver förståelsesociologin i första kapitlet av Ekonomi och samhälle: 
Sociologi använder han bara termen ”idealtyp” i början, för att sedan allt mer 
gå över till att använda termerna ”typer” och ”rena typer”, det vill säga den 
terminologi som han föredrar i de tidigare manuskripten som ingår i Wirt-
schaft und Gesellschaft. Ordnungen und Mächte. Nachlaß.83 Dessutom ser det 
han i Ekonomi och samhälle: Sociologi kallar för ”idealtyper”, ”typer” och 
”rena typ”, ganska annorlunda ut i jämförelse med hur han talar om idealtyper 
i ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”. Framför allt handlar det om att We-
ber i Ekonomi och samhälle: Sociologi enbart verkar tala om generella ideal-
typer och att dessa ser ut som en sorts definitioner medan han i ”Samhällsve-
tenskapernas objektivitet” också talar om individuella idealtyper.84 

Många har funnit hans idé om individuella idealtyper svårbegriplig och 
oförenlig med vad de tolkar som idealtypens huvudsakliga drag. Alexander 
von Schelting som hör till de mest inflytelserika av de tidiga uttolkarna menar 
att idealtyper är abstrakt-generella och ensidigt betonade begrepp som utgör 
medel i kulturvetenskapens strävan efter att kausalförklara den sociala verk-
ligheten.85 Han tolkar det som att Weber menar att det visserligen finns olika 
slags begrepp, varav idealtypen är en sort, men att de alla är generella be-
grepp.86 Liknande uppfattningar om idealtyper som en sorts generella begrepp 

                               
se s. 27f.). Utgivarna av MWG I/7 framhåller samma sak i sin inledning (se Wagner, et al., 
”Einleitung”, s. 1). 
81 Jmf. registret i Weber, MWG I/25, s. 185 och 413f. 
82 Se Weber, ”Über einige Kategorien der verstehenden Soziologie”, t.ex. s. 392 (eng. övers. s. 
274). 
83 Se Weber, MWG I/23, s. 149ff (sv. övers. s. 4ff.) 
84 För en diskussion av detta, se Bruun och Whimster, ”Introduction”, s. xxv. Se även Bruun, 
Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology, utg. 2, ss. 207–237. För upp-
fattningen att Webers position förändras, se t.ex. Eliaeson, Bilden av Max Weber, s. 97, 109, 
Alfred Schütz, The Phenomenology of the Social World, Repr., Heinemann, London, 1980, s. 
224, 244n26, von Schelting, Max Webers Wissenschaftslehre, s. 330, Whimster, Understanding 
Weber, s. 262. 
85 Von Schelting lägger alltså stort fokus på idealtypens roll för förklaringar. Se t.ex von Schel-
ting, Max Webers Wissenschaftslehre, s. 325, 330. Detta verk är enligt Parsons den första ut-
förliga analysen (Talcott Parsons, ”Reviewed Work: Max Webers Wissenschaftslehre. By Al-
exander von Schelting”, American Sociological Review, vol. 1, nr. 4, 1936, s. 675).  
86 Von Schelting, Max Webers Wissenschaftslehre, s. 328f. 



 38 

finner vi hos exempelvis Burger och Talcott Parsons.87 Problemet för denna 
tolkningslinje är dock, som sagt, att Weber i ”Samhällsvetenskapernas objek-
tivitet” explicit säger att individuella begrepp kan vara idealtyper.88 Von 
Schelting drar slutsatsen att Webers syn på idealtypen är motsägelsefull och 
tvetydig på denna punkt.89 Han menar att Weber begår ett misstag när han 
menar att även individuella begrepp kan vara idealtyper. Von Scheltings upp-
fattning är att om vi vill få ihop Webers metodologi så måste vi utveckla den 
på ett sådant sätt att vi underkänner möjligheten av individuella idealtyper.90 
Detta hänger ihop med att von Schelting ser det som väsentligt att Webers 
intresse för att utreda vetenskapernas grunder är kopplat till idén om att mål-
rationellt handlande kräver kausalkunskap, och att kausalkunskap kräver ge-
nerell kunskap om lagsamband. 

I kontrast till detta finns uttolkare såsom Dieter Henrich, som menar att 
Webers olika formuleringar om idealtyper går att förena. Henrich är ett exem-
pel på någon som vänder sig emot idén att det skulle finnas ett stort brott i 
Webers metodologi mellan de tidiga metodologiska artiklarna och Webers se-
nare tänkande. Henrich anser att de förändringar som syns inte är väsentliga, 
och representerar ett förskjutet intresse, samt förändrad terminologi, det vill 
säga små skiftningar som inte har avgörande betydelse på det grundläggande 
planet.91 Han förnekar alltså inte att Weber ger ordet ”idealtyp” flera olika 
betydelser, men han menar att det är just uppspaltandet av dessa som får ide-
altypsidén att framstå som oklar.92 

Bruun är, liksom Henrich, inne på att Webers uppfattning visserligen för-
ändras över tid (att Weber går mot ett större intresse för generella typer och 
att variationer till och med kan hittas inom en och samma text) men att det är 
rimligt att anta att den grundläggande idén inte förändras.93 I sin analys av 
idealtypsidén tar Bruun fasta på Webers initiala presentation av idealtyper som 

                               
87 Burger, Max Weber’s Theory of Concept Formation, utg. 2, s. 119–121, 130ff., Parsons, The 
Structure of Social Action, s. 601ff. Schütz utgör ett exempel på uttolkare som inte ser några 
problem med att det vore möjligt att formulera individuella idealtyper. Schütz ser dock formu-
lerandet av generella idealtyper som det centrala (För hans diskussion av individuella idealty-
per, se t.ex. Schütz, The Phenomenology of the Social World, s. 196f, s. 219). Bruun ser inte 
heller några problem med att tala om individuella idealtyper (Bruun, Science, Values and Po-
litics in Max Weber’s Methodology, utg. 2, s. 228) och han går igenom hur de kan spela en rad 
olika roller (ibid., ss. 207–237). 
88 Von Schelting, Max Webers Wissenschaftslehre, ss. 330–332. Se Weber, ”Samhällsveten-
skapernas objektivitet”, ss. 210–218 (sv. övers. ss. 144–150). För en utredning av vad ”indivi-
duella begrepp” är, se avsnitt 1.6. 
89 Von Schelting, Max Webers Wissenschaftslehre, se t.ex. s. 329, 354. För en mer utförlig 
kritik, se också von Schelting, ”Die logische Theorie der historischen Kulturwissenschaften von 
Max Weber und im besonderen sein Begriff des Idealtypus”. 
90 Von Schelting, Max Webers Wissenschaftslehre, ss. 329–332, 354. För en kritik av von Schel-
tings tolkning och vidareutveckling av idealtypen, se Bruun, Science, Values and Politics in 
Max Weber’s Methodology, utg. 2, s. 42f. 
91 Henrich, Die Einheit der Wissenschaftslehre Max Webers, s. 5f. 
92 Ibid., s, 1f, s. 83f. 
93 Bruun, Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology, utg. 2, s. 207. 
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ensidiga och renodlade tankebilder som utgör hjälpmedel i det vetenskapliga 
arbetet. Han lägger betoningen på deras roll för kausalförklaringar och för att 
göra vetenskapliga framställningar klara.94 Bruun ser, precis som så många 
andra, idealtyper som en sorts definitioner.95 Vidare framhåller han att ideal-
typer har stor potential att kunna göra förutsägelser inom politiken, därför att 
de kan fungera som hjälpmedel när vi vill analysera motiv och handlingar.96 

Burger försöker, liksom Henrich och Bruun, att få ihop Webers idé om ide-
altyper, men ligger närmare von Schelting i och med att han menar att idén 
om individuella idealtyper i grunden är obegriplig.97 Han argumenterar för att 
det Weber kallar för individuella idealtyper i strikt bemärkelse egentligen är 
ett slags generella begrepp.98 Burger menar att Weber anser att genuint gene-
rella begrepp (med vilket han menar begrepp som används för att klassificera 
fenomen på ett strikt sätt), inte kan användas inom samhällsvetenskaperna där-
för att sociala fenomen är allt för mångfacetterade. Det Weber kallar för indi-
viduella idealtyper menar han därmed är generella begrepp som ska användas 
mer löst. 

Fördelen med både Henrichs, Bruuns och Burgers tolkningar (trots deras 
respektive olikheter) är att de undviker ett problem som de som lägger beto-
ningen på att Webers idé om idealtyperna förändras över tid drabbas av. Detta 
problem består av att Weber i det inledande kapitlet till Ekonomi och sam-
hälle: Sociologi hänvisar tillbaka till ”Samhällsvetenskapernas objektivitet” 
som en bra utläggning av vad han menar med ”typer”.99 Ytterligare ett problem 
för uppfattningen att Webers tänkande utvecklas är att ”Den protestantiska 
etiken”, med enbart små revideringar, var tänkt att ingå i första volymen av 
Webers samlade religionssociologiska studier som han arbetade med samti-
digt som Ekonomi och samhälle under 1910-talet.100 Om hans metodologiska 
position kraftigt förändrades, är det rimligt att anta han skulle ha nämnt det i 
förordet till sina samlade religionssociologiska studier, vilket han inte gör.101 
Det borde också rimligtvis synas i den omarbetade version av ”Den protestan-
tiska etiken”, eftersom den var tänkt att ingå i samlingen. Det finns med andra 

                               
94 Ibid., ss. 208–231. 
95 Ibid., s. 216. Jmf. med det citerade stycket från Whimster i avsnitt 1.1 ovan. 
96 Bruun, Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology, utg. 2, ss. 235–237. För 
en liknande poäng, se t.ex. Stephen E. Hanson, ”Weber and the Problem of Social Science 
Prediction”, i Max Weber’s ’Objectivity’ Reconsidered, ss. 290–308. 
97 Burger, Max Weber’s Theory of Concept Formation, utg. 2, s. 130. 
98 Se avsnitt 2.4 för en presentation av detta och vidare referenser. Bruun för ett liknande reso-
nemang, se Bruun, Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology, utg. 2, s. 228. 
99 Weber, Ekonomi och samhälle: Sociologi, s. 156 (i den svenska översättningen har denna 
referens tagits bort, se sv. övers. s. 7). 
100 Volymen kom att ges ut av Marianne Weber postumt, se Weber. Max, Gesammelte Aufsätzse 
zur Religionssoziologie, utgiven av Marianne Weber, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 
1922. 
101 Se Weber, ”Vorbemerkung”, i Weber, MWG I/19, ss. 101–121 (sv. översättning ”Inledning”, 
i Max Weber, Den protestantiska etiken och kapitalismens anda, Argos, Lund, 1978, ss. 7–16). 
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ord bra argument både för och emot att Weber ändrar sin metodologiska po-
sition efter ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”.  

Om Weber har en sammanhållen metodologisk uppfattning borde både 
”Den protestantiska etiken” (och hans religionssociologi i stort) och Ekonomi 
och samhälle: Sociologi kunna läsas som exempel på hur idealtyper ska for-
muleras och användas. Utifrån detta perspektiv är det en stor utmaning hur 
man skulle kunna utforma en tolkning av Webers idealtypsidé som förklarar 
hur både ”Den protestantiska etiken” och Ekonomi och samhälle: Sociologi 
kan bestå av idealtyper trots att de som sagt är så olika slags verk.102  

1.4.4 Webers första metodologiska texter och Rickerts inflytande  
Förutom svårigheterna med att hitta en enhetlighet mellan så vitt skilda sorters 
texter som Ekonomi och samhälle: Sociologi, Webers religionssociologiska 
texter och hans metodologiska artiklar, så framstår dessutom de metodolo-
giska texterna i sig som fragmentariska och osystematiska.103 De är dessutom, 
med undantag för ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, till stor del pole-
miska, snarare än noggranna utläggningar av Webers egna uppfattningar. 

”Samhällsvetenskapernas objektivitet” skrev Weber i samband med att han 
tillsammans med Edgar Jaffé och Werner Sombart tog över redaktörskapet för 
tidskriften Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik.104 Texten har bitvis 
en programmatisk ton, och inleds med att tala i gemensamma termer om vad 
redaktörerna vill. Den innehåller också en del detaljerade poänger om tidskrif-
tens tidigare och nya tendens och ambition, men innehåller till största del ve-
tenskapsfilosofiska resonemang. Texten består av två delar varav den andra 
utgör merparten av texten och uttrycker Webers egna tankar.105  

”Roscher och Knies 1–3” är resultatet av vad som skulle ha varit ett bidrag 
till en festskrift tillägnad hundraårsjubileet av Heidelberg-universitetets åter-
uppstartande 1803.106 Texten påbörjades innan ”Samhällsvetenskapernas ob-
jektivitet”, antagligen hösten 1902.107 Texten som slutligen publicerades som 
tre artiklar blev dock inte klar i tid och utvecklades till något som ändå inte 

                               
102 Whimster diskuterar detta utförligt och menar att Weber behåller samma grundläggande 
intressen och frågor men att metodologin och idealtypsidén förändras, se t.ex. Whimster, Un-
derstanding Weber, s. 247ff.  
103 Detta är en vanlig uppfattning, se t.ex. Bruun, Science, Values and Politics in Max Weber’s 
Methodology, utg. 2, s. 2f., Eliaeson, Max Weber’s Methodologies, s. 3, Henrich, Die Einheit 
der Wissenschaftslehre Max Webers, s. 1.Weber själv kallar ”Roscher och Knies 1” för ett frag-
ment (se Weber, ”Roscher och Knies 1”, s. 41 (eng. övers. s. 3)). 
104 Detta är tidskriftens nya titel, dessförinnan hette den Archiv für Soziale Gesetzgebung und 
Statistik. För en översikt över textens sammanhang, se t.ex. Wagner, et al. ”Einleitung”, s. 13f., 
samt utgivarnas inledande kommentar till ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, (Weber, 
MWG I/7, s. 135ff.). 
105 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 142n1 (sv. övers. s. 96). 
106 Se t.ex. Wagner, et al. ”Einleitung”, s. 12, 37, samt Bruuns och Whimsters kommentarer till 
”Roscher och Knies 1” (Weber, CMW s. 3n1k1)). 
107 Se t.ex. Bruuns och Whimsters kommentar i Weber, CMW, s. 94. 
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hade passat i en festskrift.108 Texten är lång, kritisk och utsvävande.109 ”Ro-
scher och Knies 1” kan sägas utgöra en egen helhet och blev klar innan ”Sam-
hällsvetenskapernas objektivitet” påbörjades. De två sista del-artiklarna (”Ro-
scher och Knies 2–3”) publicerades 1905–06. Alla dessa texter brukar kallas 
för ”metodologiska” men de innehåller inte bara diskussioner av metodfrågor 
i en nutida bemärkelse.110 Här diskuteras sådant som vad ekonomisk och hi-
storisk vetenskap kan nå för sorts kunskap; om det finns någon annan sorts 
vetenskap än naturvetenskap; vad detta alternativ kan tänkas bestå av och hur 
gränsen i så fall ska dras; vilken roll lagsamband kan spela för de olika veten-
skaperna; vad förståelse är, och så vidare.  

Givet hur kortfattade, polemiska och spretiga Webers metodologiska texter 
är, har många dragit slutsatsen att Weber inte har någon systematisk eller en-
hetlig metodologi.111 Bland dem som trots allt söker enhetlighet har det varit 
vanligt att söka den genom att tolka Webers metodologi mot bakgrund av 
Rickerts vetenskapsfilosofi då Rickert ofta anses vara Webers viktigaste in-
fluens.112 Vilken roll Rickert haft för Weber har dock varit en kontroversiell 
fråga. Von Schelting, och i hans efterföljd Parsons, tillskriver Rickert ett in-
flytande utan att gå in på några detaljer.113 Burger och Guy Oakes är mer ut-
förliga. De menar båda att Rickerts vetenskapsfilosofi utgör ramen för Webers 
                               
108 Se Weber, ”Roscher och Knies 1”, s. 41n1 (eng. övers. s. 3n1). Se även t.ex. Webers brev 
till Schmoller 20 februari, 1903 (Weber, MWG II/4, s. 43f.). Här beskriver han det främst som 
en metodologisk undersökning och svårigheten ligger i att klarlägga de logiska förutsättningar 
som ”Roscher och Knies” utgår ifrån. När brevet skrivs i februari 1903 tror han att första delen 
kommer att bli klar i maj medan resten kommer bli klart till sommaren. För en översikt, se t.ex. 
Wagner, et al, ”Einleitung”, s. 12f, samt utgivarnas inledande kommentar till ”Roscher och 
Knies 1” (Weber, MWG I/7, s. 37ff.), samt Weber, CMW, s. 94. Ett skäl till att texten inte blev 
klar var att han var tvungen att göra en månads uppehåll i arbetet på grund av sin bristande hälsa 
(se utgivarnas kommentar, Weber, MWG I/7, s. 38).  
109 För en genomgång av Webers ambition och kritik av Roscher och Knies i dessa artiklar, se 
t.ex. Agevall, A Science of Unique Events, ss. 185–200. 
110 Vilka texter som räknas som Webers metodologiska texter råder det lite delade meningar 
om. I huvudsak avses de texter som ingår i Marianne Webers postumt utgivna samling med 
titeln Gesammelten Aufsäten zur Wissenschaftslehre (J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 
1922). I MWG har dessa texter fram för allt delats upp i MWG I/7 samt MWG I/12. De metodo-
logiska texter som skrevs 1900–1907 och som ingår i MWG I/7 har fått rubriken Zur Logik und 
Methodik der Sozialwissenschaften. Runciman är ett exempel på någon som gör ett något annat 
urval för vad han anser tillhör Webers metodologiska texter (Runciman, A Critique of Max 
Weber’s Philosophy of Social Science, s. 1f.). 
111 T.ex. Bruun, Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology, utg. 2, s. 96, Whim-
ster, Understanding Weber, s. 3f., 49f. 
112 Weber skriver att ett av syftena med ”Roscher och Knies” är att testa användbarheten i Rick-
erts metodlära (se Weber, ”Roscher och Knies 1”, s. 49n12 (eng. övers. s. 6n7)). Se även t.ex. 
ibid., s. 45n5 (eng. övers. s. 4n3) samt Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 142n1 
(sv. övers. s. 97). Han skriver också i ett brev till Georg von Below att ”Samhällsvetenskapernas 
objektivitet” är ett applicerande av Rickerts idéer – förutom sista tredjedelen. Denna del karak-
täriserar han som den viktigaste och det är här idealtypsiden utvecklas (se brev 1904, juli, 17, i 
Weber, MWG II/4, s. 235 (eng. övers. Weber, CMW, s. 376)). 
113 Se t.ex. von Schelting, Max Webers Wissenschaftslehre, s. 232, 220–222, 230–234. För von 
Scheltings inställning, se också t.ex. Parsons, The Structure of Social Action, utg. 2, s. 580. För 
en kommentar kring von Scheltings inflytande på Parsons, se Guy Roscher, ”Talcott Parsons: 
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metodologi och att fokus på denna ram får systematiken i Webers metodologi 
att framträda.114 

Burger menar att de delar av Webers metodologi som inte återfinns hos 
Rickert (främst idealtypen), inte ska ses som ett ifrågasättande eller revidering 
av de grundläggande delarna av Rickerts position. Snarare ska dessa skillnader 
ses som att Weber vidareutvecklar teman som Rickert själv inte utvecklar i 
detalj, men att Weber ändå håller sig inom Rickerts ramverk.115  

Burger ser förankrandet av Webers metodologi i Rickerts resonemang som 
ett klargörande av Webers metodologi.116 Enligt Burger är dock idealtypsidén 
ett misslyckat försök att lösa vissa specifika problem inom Rickerts tänkande.  

Oakes är än mer kritisk och vill visa på hur Webers metodologi i grunden 
förutsätter Rickerts vetenskapsfilosofi för att därigenom visa på bristerna i 
Webers metodologi.117 Skillnaden mellan Burger och Oakes består delvis i en 
skillnad i deras uppskattning av i vilken utsträckning Webers syn på veten-
skapens relation till värden är densamma som Rickerts. Burger kommenterar 
inte utförligt Rickerts värdeteori eller Webers relation till denna, vilket lämnar 
flera frågor obesvarade på denna punkt.118 Oakes kritiserar Burger för detta 
och lägger själv stort fokus på Rickerts syn på värden. Han betonar hur Rickert 
har en objektivistisk värdeteori i grunden, vilket Oakes kritiserar honom för.119 
Oakes menar att Webers metodologi förutsätter denna värdeteori och därför 
menar Oakes att hans kritik av Rickert även träffar Weber.120 Oakes skriver:  

[I]ntellectual honesty or integrity – intellektuelle Rechtschaffenheit or Redlich-
keit, which stands near the top of the list of the preferred Weberian virtues – 
dictates that Weber follow Rickert to the bitter end and accept the ultimate 

                               
A Critical Loyalty to Max Weber”, i Max Weber’s ’Objectivity’ Reconsidered, s. 171f. För 
Henrich syn på Rickerts inflytande, se t.ex. Henrich, Die Einheit der Wissenschaftslehre Max 
Webers, s. 2, 4f.).  
114 Burger, Max Weber’s Theory of Concept Formation, utg. 2, Oakes, Weber and Rickert. Yt-
terligare en studie som sätter stort fokus på Rickerts inflytande är Merz, Max Weber und Hein-
rich Rickert. 
115 Burger, Max Weber’s Theory of Concept Formation, utg. 2, s. 8, 94. 
116 ibid., kapitel 4. 
117 Oakes, Weber and Rickert, s. 151f. 
118 På denna punkt förekommer en oklarhet hos Burger. Å ena sidan skriver Burger explicit att 
Weber accepterar Rickerts värdeprincip rakt av (se t.ex. Burger, Max Weber’s Theory of Con-
cept Formation, utg. 2, s. 78) och Rickert beskrivs som värdeobjektivist (Burger, Max Weber’s 
Theory of Concept Formation, utg. 2, s. 50). Samtidigt formulerar han på ett annat ställe en bild 
av Webers som värderelativist (Max Weber’s Theory of Concept Formation, utg. 2, s. 94). 
Dessa oklarheter utreds aldrig i detalj. 
119 Jag har ingen möjlighet att gå närmare in på Rickerts syn på värden men Oakes tolkning av 
Rickert på denna punkt är okontroversiell. För Rickerts uppfattning kring värden, se Heinrich 
Rickert, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung der naturwissenschaftlichen 
Begriffsbildung: eine logische Einleitung in die historischen Wissenschaften, J. C. B. Mohr 
(Paul Siebeck), Tübingen, 1902, t.ex. kapitel 4 och 5. 
120 Bruun och Eliaeson kritiserar Oakes för att allt för starkt hänga upp sin kritik av Weber på 
likheter med Rickert. Se Bruun, Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology, s. 
27n121, Eliaeson, Max Weber’s Methodologies, s. 17n8. 
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consequence entailed by the immanent requirements of his conceptual appa-
ratus: the demand for a solution to the problem of objectivity of the cultural 
sciences that is consistent with the premises that generates this problem. Ho-
wever, this is not the path that Weber takes.121  

För att vara logiskt konsistent menar Oakes att Weber hade behövt följa Rick-
ert hela vägen. Han avslutar sin bedömning med att Webers metodologi på 
grund av relationen till Rickerts vetenskapsfilosofi förblir fastlåst i ett olösligt 
problem när det gäller frågan om kulturvetenskapernas objektivitet.122 Oakes 
poäng är alltså att Weber aldrig riktigt förstod innebörden i, och problemen 
med, den värdeteori som låg till grund för den metodologi som han övertog 
från Rickert.123  

Uppfattningen att Rickerts vetenskapsfilosofi utgör ramen för Webers me-
todologi har dock problematiserats. Bruun menar att den allt för starka beto-
ningen av Rickerts inflytande gjort att logiska hopp i Webers tänkande förbi-
setts och att det framställts som allt för systematiskt.124 Ett av de viktigaste 
bidragen som underminerar ett starkt betonande av Webers beroende av Rick-
ert är anteckningarna med namnet ”Die ’Nervi’-Notizen” som länge var opub-
licerade. Bruun publicerade och tolkade Rickert-passagerna i dessa anteck-
ningar i ”Weber On Rickert: From Value Relation to Ideal Type”.125 Anteck-
ningarna är från den tid då Weber arbetade på ”Roscher och Knies” och de 
visar att han är kritisk till Rickerts värdebegrepp. Weber menar här bland an-
nat att Rickerts värdebegrepp omges av ett farligt skimmer, och att det kokar 
ner till att betyda föga mer än att historikern ska beskriva de delar av verklig-
heten som det är värt att veta något om. Historikerns urval, menar Weber i 
dessa anteckningar, grundas inte på något allmänt utan snarare på konstant 
flytande och varierande skillnader i intresset hos de individer som utgör histo-
rikerns publik.126 

Dessa anteckningar visar att Weber inte rakt av övertog eller utgick från 
Rickerts syn på värden utan aktivt tog avstånd ifrån den.127 Därmed faller Oa-
kes poäng om att Weber inte såg de problem han själv lyfter fram i Rickerts 
                               
121 Oakes, Weber and Rickert, s. 150f. 
122 Ibid., s. 152. 
123 Ibid., s. 145. 
124 Bruun, Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology, utg. 2, s. 20. Se även 
Ringer, Max Weber’s Methodology, ss. 50-2, 169. 
125 För de fullständiga anteckningarna se Weber, ”Die ’Nervi’-Notizen”. Anteckningarna rö-
rande Rickert utgör totalt mindre än två sidor. På flera ställen är texten uppbruten. Bruun po-
ängterar i sin recension av MWG I/7 att hans egen transkribering av anteckningarna innehåller 
flera fel (vilka anger han inte) men att den nya transkriberingen också innehåller vad han bedö-
mer som fel. Se Bruun, ”Reviewed Work(s): Zur Logik und Methodik der Sozialwissenschaf-
ten. Schriften 1900–1907 by Weber”, s. 270. Webers handstil är dock inte lätt att tolka (se 
Weber, MWG I/7, s. 625). 
126 Se Weber, ”Die ’Nervi’-Notizen”, samt Bruuns transkriberade version i ”Weber On Rick-
ert”, ss. 157–159 (eng. övers. s. 143f.). 
127 För en presentation av Rickerts syn på värden och historievetenskapernas relation till dem, 
se t.ex. Bruun, Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology, utg. 2, ss. 119–124, 
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idé om värden. Det styrker också uppfattningen att Weber istället har en rela-
tivistisk position när det gäller värden. Dessutom är det oklart varför Webers 
position med nödvändighet skulle behöva förutsätta Rickerts syn på värden. 
Detta är snarare ett krav Oakes ställer upp, och både ”Die ’Nervi’-Notizen” 
och Bruuns tolkning klargör övertygande att Rickerts inflytande inte kan till-
skrivas så stor betydelse som Burger och Oakes gör.  

Det finns också flera centrala drag i Webers metodologi som inte återfinns 
hos Rickert. Förutom idealtypsidén kan också idén om adekvata kausalförkla-
ringar och objektiv möjlighet nämnas. Denna syn på förklaringar hämtar We-
ber istället från Johannes von Kries.128 Man kan, som Burger gör, argumentera 
för att dessa delar av Webers metodologi behöver förstås som komplement, 
men att Weber trots allt fortfarande rör sig inom ramen för en rickertiansk 
position. Det finns dock ingen tvingande anledning till varför Weber måste 
följa Rickert hela vägen, vilket Oakes menar. Att Weber så tydligt hämtar in-
spiration från olika håll underminerar idén om att man måste placera hans me-
todologi inom en strikt rickertiansk ram.  

På senare tid har vissa istället för att söka en systematisk enhet accepterat 
den fragmentariska stilen, såsom till exempel Bruun. Detta kan låta paradoxalt 
men beror på att Bruun främst ser Weber som en inspiratör. Han skriver: 

The interest that Weber’s methodological writings has for us owes less to their 
(partial) conformity with the system of others, or even to their inherent logical 
consistency, and more – much more – to the richly suggestive and imaginative 
way in which he proceeds, even when it involves making quantum leaps across 
logical gulfs.129  

Webers texter bör ur detta perspektiv främst betraktas som en källa till intres-
santa idéer och perspektiv, och man ska inte förvänta sig att finna en systema-
tisk metodologi eller vetenskapsfilosofi. Bruuns analyser i Science, Values 
and Politics in Max Weber’s Methodology är trots detta relativt detaljrika, 
även om han i motsats till uttolkare såsom von Schelting, Parsons, Burger, W. 
G. Runciman och Oakes inte för några längre resonemang om vad Webers 
eventuella problem består av.130  

                               
Burger, Max Weber’s Theory of Concept Formation, utg. 2, s. 49–56. Rickert utlägger detta 
framför allt i sista kapitlet av Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung (se ss. 
600–743). 
128 Se t.ex. Agevall, ”Weber, kausaliteten och oändligheten”, Agevall, A Science of Unique 
Events, samt Wagner, et al., ”Einleitung”, ss. 18–24. Johannes von Kries utvecklar denna idé i 
”Ueber den Begriff der objektiven Möglichkeit und einige Anwendungen desselben”, Viertel-
jahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie, vol. 12, 1888, ss. 179–240, 287–323, 393–428, 
samt ”Über die Begriffe der Wahrscheinlichkeit und Möglichkeit und ihre Bedeutung im Straf-
rechte”, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenshaft, vol. 9, 1889, ss. 528–537. 
129 Bruun, Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology, utg. 2, s. 2. 
130 Ibid., s. 1. Både Webers idé om objektivitet och idealtypen är punkter där Bruun anser att 
Webers tänkande inte riktigt går ihop (se ibid., ss. 29–32 samt 42–47). Detta ska dock inte 
överdrivas då Bruun trots allt formulerar en tolkning på båda dessa punkter. Som vi tog upp i 
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Bruun håller med om att Rickerts vetenskapsfilosofi är en av de viktigaste 
influenserna men avvisar tanken på att den utgör ett grundläggande ramverk 
som Webers övriga idéer måste passas in i. Istället ser han det som att Rickerts 
vetenskapsfilosofi utgör en utgångspunkt som Weber finner korrekt på många 
punkter men också bristfällig.131 Det är utifrån dessa brister som Weber enligt 
Bruun vidareutvecklar en egen metodologi som inte kan reduceras till Rick-
erts.132 Idén om idealtypen, Webers syn på värderelationen som är grundad i 
hans värderelativism, samt introducerandet av von Knies syn på kausalitet och 
förklaringar (adekvansteorin) utgör då exempel på sådana modifieringar som 
Weber gör.133 Bruun håller sig på en övergripande analyserande nivå där We-
bers idé om vetenskap och kunskap kopplas till hans syn på värden och vär-
defrihet.134  

1.4.5 Idealtypsidéns ursprung 
Ytterligare en fråga som diskuterats är varifrån Weber hämtar inspirationen 
till idealtypsidén. Vissa, såsom Marianne Weber, menar att Weber hämtade 
begreppet från Georg Jellinek som talade om idealtyper i Allgemeine Staats-
lehre.135 Denna uppfattning har dock kritiserats av många och det finns en upp-
sjö av andra uppfattningar om varifrån han fått inspirationen.136 Wagner och 

                               
inledningen (avsnitt 1.1) menar Bruun att Weber tänker att vetenskaplig kunskap är objektiv 
om den stämmer med verkligheten. 
131 Se t.ex. ibid., ss. 115–130. 
132 Gillian Rose har en liknande syn på relationen mellan Weber och nykantianerna, se Gillian 
Rose, Hegel Contra Sociology, Athlone P., London, 1981, s. 1.  
133 Om idealtypen, se t.ex. Bruun, Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology, 
utg. 2, s. 43f. Att Weber har en värderelativistisk position är relativt okontroversiellt. Se avsnitt 
2.3.2.  
134 Se t.ex. ibid., kapitel 2. 
135 Georg Jelinek, Allgemeine Staatslehre, O. Häring, Berlin, 1904. Se Marianne Weber, Max 
Weber: ein Lebensbild, Verlag Lambert Schneider, Heidelberg, 1950, s. 356. Även Ringer är 
inne på detta, se Ringer, Mx Weber’s Methodology, s. 110f. 
136 För en kort kritisk kommentar om detta se Wagner och Härpfer, ”On the Very Idea of an 
Ideal Type”, s. 219f. Andra som kritiserat denna tolkning är Tenbruck. Han menar att den kom-
mer från Eduard Meyer (Tenbruck, ”Die Genesis der Methodologie Max Webers”, i Tenbruck, 
Das Werk Max Webers, s. 48f.). För en kort reflektion kring detta se Bruun, Science, Values 
and Politics in Max Weber’s Methodology, utg. 2, s. 215n40. Hennis menar att idealtypsidén 
kommer från John Stuart Mill och att Webers syn på idealtypen i grunden är klar redan på 1890-
talet (se Hennis, Wilhelm, ”A Science of Man”, s. 34f. samt 37). Hennis menar att detta syns 
inte bara i Webers föreläsning Allgemeine (”theoretische”) Nationalökonomie (se Weber, 
MWG III/1), utan även i hans installationstal när han tillträdde som professor i Freiburg, 1895 
(se Weber, Max, ”Der Nationalstaat und die Volkswirtschaftspolitik”, i Weber, MWG I/4:2, ss. 
543–574). Gerhardt menar att idealtypsidén kommer från Georg Simmel (se Gerhardt, Idealty-
pus, s. 13ff.). Schön och Ringer menar att Menger är en av influenserna (se Schön ”Gustav 
Schmoller and Max Weber”, s. 61 samt Ringer, Max Weber’s Methodology, s. 110f.). Rickert 
använder också en terminologi som tangerar Webers användning av termen ”idealtyp”. På ett 
par ställen diskuterar han hur man ska betrakta begrepp och fenomen som varken är genomsnitt 
eller ideal i en förebildlig bemärkelse för en grupp utan snarare i bemärkelsen att de fångar det 
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Härpfers har på senare tid gjort ett ordentligt försök att gå till botten med 
denna fråga. De menar, som nämndes tidigare, att det är troligast att Weber är 
inspirerad av Helmholtz idé om konstnärlig induktion.137 Det är Helmholtz två 
föredrag ”Ueber das Verhältniss der Naturwissenschaften zur Gesammtheit 
der Wissenschaften” och ”Optisches über Malerei” som de föreslår att Weber 
influerats av.138 De kan inte anföra några direkta bevis för att så är fallet, men 
de har samtidigt inte heller lyckats hitta några direkta bevis för att inspirat-
ionen snarare skulle ha kommit från något annat håll och det finns en rad in-
nehållsliga likheter som de framhåller som det främsta skälet till att Helmholtz 
är den troligaste inspirationskällan.139 Dessa likheter är slående och värda att 
presentera närmare. 

I ”Optisches über Malerei” diskuterar Helmholtz i huvudsak olika tekniska 
aspekter av bildkonst (såsom perspektiv, färger, ljusstyrka, och så vidare) i 
relation till vår sinnesfysiologi mot bakgrund av frågan om hur lik verklig-
heten de avbildande konstverken kan bli.140 Det som är intressant i relation till 
Weber är för det första att han i inledningen framhåller att en konstnär som 
vill tillfredsställa någon med förfinad smak bör sträva efter att göra något mer 
än att avbilda verkligheten så exakt som möjligt.141 Det som krävs är urval, 

                               
typiska, karaktäristiska eller väsentliga hos gruppen. Se Rickert, Die Grenzen der naturwissen-
schaftlichen Begriffsbildung, t.ex. kapitel 4, avsnitt 6, samt även kapitel 4, avsnitt 2 (framför 
allt ss. 357–364). För en kommentar kring detta, se Wagner och Härpfer, ”On the Very Idea of 
the Ideal Type”, s. 218f. 
137 Eftersom Wagner och Härpfer är utgivare av den del av MWG som innehåller Webers me-
todologiska texter har de ägnat mycket tid och stor möda åt att utforska alla möjliga tänkbara 
influenser.  
138 Wagner och Härpfer, ”On the Very Idea of the Ideal Type”, s. 224. Båda texterna är från 
början föredrag som Helmholtz höll under 1860- och 1870-talet. De ingick i en samlingsvolym 
som kom ut i flera utgåvor, bland annat 1896 och 1903, se Helmholtz, Hermann von, ”Ueber 
das Verhältniss der Naturwissenschaften zur Gesammtheit der Wissenschaften: Akademische 
Festrede gehalten zu Heidelberg beim Antritt des Prorectorats 1862”, i Hermann von Helm-
holtz, Vorträge und Reden. utg. 5. vol. 1. Braunschweig: Friedrich Vieweg und Sohn, 1903, ss. 
157–185 samt Hermann von Helmholtz, ”Optisches über Malerei: Umarbeitung von Vorträgen, 
gehalten zu Berlin, Düsseldorf und Köln a. Rh. 1871 bis 1873”, i Hermann von Helmholtz, 
Vorträge und Reden, utg. 5. vol. 2, Braunschweig: Friedrich Vieweg und Sohn, 1903, ss. 93–
135. 
139 Att Weber läst ”Ueber das Verhältniss der Naturwissenschaften zur Gesammtheit der 
Wissenschaften” stöds av att han i ”Roscher och Knies 2” nämner att Helmholtz gör en distinkt-
ion mellan ”naturvetenskaperna” och ”andevetenskaperna” (”Geisteswissenschaften”) – vilket 
han gör i det föredraget (Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 247 (eng. övers. s. 30)). Redaktö-
rerna för CMW menar också att det är det verket Weber refererar till (se Weber, CMW, s. 
30k50). ”Geisteswissenschaften” kommer genomgående översättas till ”andevetenskap” istället 
för den vanliga termen ”humaniora” för att synliggöra att vi inte kan utgå ifrån att ”Geis-
teswissenschaft” avser precis det som vi dag menar med ”humaniora” (vad man nu vill lägga in 
i den termen). Översättarna av den engelska utgåvan har på liknade sätt valt termen ”sciences 
of the human spirit” (se ibid., s. 30). De specialvetenskaper just Helmholtz inkluderar under 
denna term är t.ex. filologi, historia, litteratur- och konsthistoria, grammatik, teologi och juridik. 
Weber använder bara termen när han förhåller sig till andra som använder den. Han sätter den 
alltid inom citationstecken. 
140 Se t.ex. Helmholtz, ”Optisches über Malerei”, s. 97. 
141 Ibid. 
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arrangemang och idealisering. Om man till exempel ska avbilda en människa 
ska man göra avbildningen så uttrycksfull och karaktäristisk att människans 
väsen frambringas på ett levande sätt. Detta kallar han sedan för idealiserade 
typer (idealisirte Typen).142 Helmholtz undrar sedan om konstnären ändå inte 
måste avbilda verkligheten så troget som möjligt och detta ligger till grund för 
den tekniska genomgången av bildkonstens tekniska aspekter. I slutet åter-
kommer han så till den inledande frågan och menar att en konstnär inte ska 
försöka kopiera (abschreiben) utan översätta det som avbildas för att göra ett 
oförglömligt intryck.143 Detta görs genom att förädla och förstärka vissa drag 
för att styra uppmärksamheten och på så sätt öka den omedelbara förståelsen 
av det framställda.144 Konstverkets mål är att skapa denna förståelse genom att 
väcka och uppliva slumrande förställningar och känslor och rikta dem åt 
samma håll. Konstverket är en ideal typ (idealen Typus) som sorterar bort det 
störande och samlar alla element som tillsammans skapar ett levande och 
kraftfullt intryck. Det är detta som skapar förståelse.145 

Dessa reflektioner kring bildkonsten har också vissa likheter med hur 
Helmholtz i det tidigare föredraget ”Ueber das Verhältniss der 
Naturwissenschaften zur Gesammtheit der Wissenschaften” talar om den 
konstnärliga induktionen. I detta föredrag reflekterar Helmholtz kring veten-
skapens situation och de olika specialvetenskapernas relation till varandra. 
Han framhåller här att vetenskapernas mål inte bara är faktakunskap utan yt-
terst sett kunskap om lagar och orsaker.146 Han framhåller sedan hur lagar kan 
användas för att göra förutsägelser därför att vi utifrån vissa iakttagna likheter 
kan sluta oss till vilka andra egenskaper som fenomenet också kommer ha. 
Problemet är dock att vi i komplicerade fall inte kan formulera skarpa be-
grepp.147 Han tar sedan som exempel en människa vi känner som ambitiös (ei-
nen Menchen als ehrgeizig kennen). Vi kan då med hög säkerhet förutsäga att 
han under vissa omständigheter kommer följa sin ambition och besluta sig för 
att handla på ett visst sätt. Men vi kan varken exakt definiera hur man känner 
igen någon som varandes ambitiös, hur man ska mäta graden av ambition, 
eller vilken grad av ambition som måste föreligga för att han ska handla på ett 
visst sätt. Vi kan inte heller på något klart sätt redogöra för hur vi formulerar 
våra förutsägelser i fall som dessa utan vi måste formulera vår bedömning på 
en viss sorts psykologisk takt (Tacte).148 Den typ av omdömen som baseras på 
lagar kallar Helmholtz för ”logisk induktion” medan han kallar den typ av 
omdömen som involverar takt för ”konstnärlig induktion” och han framhåller 
                               
142 Ibid., s. 98. 
143 Ibid., s. 134. 
144 Ibid. 
145 Ibid., s. 135. 
146 Helmholtz, ”Ueber das Verhältniss der Naturwissenschaften zur Gesammtheit der Wissen-
schaften”, s. 169. Helmholtz skiljer mellan artbegrepp och lagar då han med ”artbegrepp” avser 
förberedande empiriska klassificeringar. Detta återkommer vi till senare.  
147 Ibid., s. 170. 
148 Ibid., s. 170f. 
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att den senare sorten spelar en enormt utbredd roll i det mänskliga livet.149 
Helmholtz kallar det för konstnärlig induktion därför att det är en väsentlig del 
av den konstnärliga talangen att genom instinkt (snarare än regler) kunna 
åskådliggöra de yttre karaktäristiska kännetecknen för en karaktär och en 
stämning genom ord, former, färger och toner.150 Även om han här inte talar 
om konstverk som idealiserade typer så framhåller han precis som i det senare 
föredraget (”Optisches über Malerei”) att konstnärens uppgift är att få fram 
denna karaktär eller stämning med sådan livlighet att den överträffar ver-
kligheten – vilket den kan just för att störande moment reducerats bort. En 
intressant sak i relation till Weber är att Helmholtz inte bara talar om konsterna 
utan framhåller den konstnärliga induktionens relevans i ”andevetenskaperna” 
(Geisteswissenschaften). Det är den typ av omdömen som bygger på denna 
taktkänsla (Tactgefühl) som dessa vetenskaper i huvudsak ska formulera.151 

Wagner och Härpfer menar alltså att det är detta som inspirerat Weber, och 
vi kan i så fall säga att Weber ser på idealtyper ungefär som resultatet av denna 
typ av konstnärlig induktion.152 Wagner och Härpfer gör dock inga närläs-
ningar av Webers metodologiska texter för att se vad Helmholtz inflytande 
kan säga om Webers metodologiska uppfattningar.153 Som kommer visas i 
denna avhandling finns det en hel del viktiga likheter, och att dra paralleller 
till Helmholtz hjälper oss att förstå idealtypernas roll – oavsett om de har rätt 
i den empiriska frågan om huruvida Weber faktiskt fick sin inspiration från 
Helmholtz eller inte. 

1.5 Avhandlingens urval och avgränsningar rörande 
Webers texter och Weberforskning 
1.5.1 Ämnesavgränsningar 
Den första viktiga avgränsningen i relation till de frågor och positioner som 
presenterats ovan är att jag, som nämnts tidigare, valt att fokusera på Webers 
idé om kulturvetenskap i de första metodologiska artiklarna, framför allt 
”Samhällsvetenskapernas objektivitet” och ”Roscher och Knies 1–3” som 
skrevs under perioden 1903–05. Utvikningar och referenser till tidsligt och 
                               
149 Ibid. 
150 Ibid. Se även Wagner and Härpfer, ”On the Very Idea of an Ideal Type”, s. 225. 
151 Helmholtz, ”Ueber das Verhältniss der Naturwissenschaften zur Gesammtheit der Wissen-
schaften”, s. 172. 
152 För exempel på när Weber talar om takt och intuition, se Weber, ”Kritiska studier”, s. 463 
(eng. övers. s. 176). För en kommentar kring detta samt den historiska bakgrunden, se Hubert 
Treiber, ”Weder ’künstlerische Anschauung’ noch ’Takt’, sondern ’objektivierende Erkennt-
nis”, i Max Webers vergessene Zeitgenossen: Beiträge zur Genese der Wissenschaftslehre, Har-
rassowitz Verlag, Wiesbaden, 2016, ss. 93–116.  
153 De tar heller inte ställning i de stora frågorna såsom om det finns någon enhetlighet i Webers 
metodologi, vilken roll Rickerts vetenskapsfilosofi egentligen spelar eller hur relationen mellan 
de idéer Weber uttrycker i sina metodologiska artiklar och hans mer empiriska verk ser ut. 
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tematiskt närliggande texter så som ”Den protestantiska etiken” (1904–05), 
”Kritiska studier” (1906) och ”Stammler” (1907) görs när de tar upp frågor 
som är relevanta för avhandlingens övergripande frågeställning. Denna av-
handling kommer dock inte tematisera frågan om huruvida Webers metodo-
logi har en övergripande enhetlighet som består över tid. Däremot kommer 
frågan om hur pass sammanhängande position han formulerar rörande objek-
tiv giltighet och idealtypens roll i ”Samhällsvetenskapernas objektivitet” och 
”Roscher och Knies 1–3” att vara central. 

Låt mig lite mer utförligt motivera detta begränsade fokus. Forskare som 
söker en underliggande huvudfråga i Webers hela produktion, liksom de som 
enbart fokuserar på att söka enhetlighet i hans metodologi behöver ta sig an 
frågan om huruvida Webers metodologi och intressen utvecklas över tid. De 
behöver också hålla sig på en övergripande och syntetiserande nivå och både 
Ekonomi och samhälle och Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, bru-
kar ges en central plats i en sådan undersökning, trots att Weber aldrig kan 
göra klart dem. Bruun illustrera träffande en attityd som kan verka rimlig för 
vissa:  

Since WG [Ekonomi och samhälle] can be said to constitute, so to speak, the 
final expression of Weber’s methodological and theoretical thinking, one 
might of course restrict oneself to that work, without wasting much energy on 
the previous essays.154 

I Weberforskningen är det relativt vanligt att de metodologiska texterna an-
tingen får en sekundär plats, eller bara behandlas som ett hjälpmedel för att 
förstå antingen hans förståelsesociologi så som den utvecklas i Ekonomi och 
samhälle, eller hans metod i de religionssociologiska studierna.155  

Att ta sig an Webers produktion i sin helhet, har känts som ett allt för stort 
projekt för en avhandling, framför allt med tanke på den komplicerade statu-
sen hos de texter som utgör Ekonomi och samhälle.156 Mycket är okänt kring 

                               
154 Bruun, ”Weber’s Sociology— ’verstehend’ or ’deutend’?”, s. 42. Detta är som sagt inte 
Bruuns egen attityd. 
155 Se t.ex. Parsons, The Structure of Social Action, Schütz, The Phenomenology of the Social 
World (t.ex. ss. 5–7, 13, 224). Schütz är ett exempel på någon som ser Ekonomi och samhälle 
som Webers huvudverk, se Schütz, The Phenomenology of the Social World, s. 224. För en 
kritik av Parsons tolkning med fokus på hur han ser på traditionellt handlande, se Joshua Rust, 
”Traditional Action and Traditional Authority”, Max Weber Studies, vol. 18, nr. 2, 2018, ss. 
159–185. Rust lägger dock i likhet med Parsons fokus på motiv-nivån. 
156 Hela bandet MWG I/24 ägnas åt tillkomsthistorien för Ekonomi och samhälle och de olika 
redigeringarna. För en överblick, se t.ex. Horst Baier, et al., ”Overview of the Text of Economy 
and Society by: the Editors of the Max Weber Gesamtausgabe”, Max Weber Studies, vol. 1, nr. 
1, 2000, ss. 104–114, samt Keith Tribe, ”Reviewed Work(s): Wirtschaft und Gesellschaft. Die 
Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte. Nachlaß, Teilband 4: Herrschaft 
by Max Weber, Edith Hanke and Thomas Kroll: Wirtschaft und Gesellschaft. Soziologie. Un-
vollendet 1919–1920 by Max Weber, Knut Borchardt, Edith Hanke and Wolfgang Schluchter: 
Wirtschaft und Gesellschaft. Entstehungsgeschichte und Dokumente by Max Weber and Wolf-
gang Schluchter”, Max Weber Studies, vol. 17, nr. 2, s. 284.  
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när de olika texterna skrevs, hur pass färdiga de var och hur Weber hade tänkt 
omarbeta dem. Marianne Weber gjorde den första sammanställningen och se-
dan dess har alla original-manuskript försvunnit. Därefter genomförde Winck-
elmann en revidering utifrån en egen idé om vad Weber var ute efter. Det som 
sedermera blev känt som Ekonomi och samhälle är alltså i hög grad influerat 
av utgivarnas val och var aldrig tänkt att utgöra en färdig helhet. I MWG har 
utgivarna gått tillbaka till en struktur som mer liknar Marianne Webers även 
om de splittrat upp detta verk i flera delar. Utgivarnas val har dock inte undgått 
kritik och här finns således en rad komplicerade problem som denna avhand-
ling inte kan utreda.157 

Valet av fokus på Webers idé om kulturvetenskap i ”Samhällsvetenskaper-
nas objektivitet” och ”Roscher och Knies 1–3” har dock också en annan mo-
tivering. När de metodologiska texterna behandlats som ett hjälpmedel för att 
förstå Webers förståelsesociologi och religionssociologi har detta också på-
verkat vad som lyfts fram från dem, och hur de diskuteras.158 Ett problem med 
detta är att den aspekt av den kulturella betydelsen som lyfts fram i avsnitt 1.1 
ofta förbisetts.159 Hur denna nivå ofta förbises kan såhär initialt belysas genom 
att titta närmare på hur Bruun i ”Weber’s Sociology—’verstehend’ or ’deu-
tend’?” diskuterar den skillnad Weber gör i inledningen till Ekonomi och sam-
hälle: Sociologi, mellan å ena sidan omedelbar (eller aktuell) förståelse och å 
andra sidan den förklarande förståelsen.  

Weber tar här en vedhuggare och någon som siktar med ett gevär som ex-
empel för att belysa skillnaden: 

Vi förstår vedhuggningen och siktandet, inte endast direkt, utan också i termer 
av motiv, om vi vet att vedhuggaren utför handlingen, antingen mot betalning 
eller för sitt eget behov eller för rekreation (rationellt) eller kanske därför att 
han varit upprörd och måste ”avreagera sig” (irrationellt). På samma sätt för-
står vi den som siktar med geväret, om vi vet att han handlar på order vid en 
avrättning eller fiendebekämpning (rationellt) eller på grund av hämnd (affek-
tivt och alltså i viss mening irrationellt). Slutligen förstår vi vrede i termer av 
motivationen, om vi vet att den framkallats av svartsjuka, sårad fåfänga eller 

                               
157 Se t.ex. Klaus Lichtblau, ”Review: Max Weber's Two Sociologies: Reviewed Work(s): Max 
Weber Gesamtausgabe I/22-1: Wirtschaft und Gesellschaft. DieWirtschaft und die gesellschaft-
lichen Ordnungen und Mächte. Nachlass. 1. Gemeinschaftenby Wolfgang J. Mommsen and 
Michael Meyer”, Max Weber Studies, vol. 3, nr. 2 2003, ss. 233-238, samt Hiroshi Orihara och 
Yoshiro Yano, ”From ’A Torso with a Wrong Head’ to ’Five Disjointed Body-Parts without a 
Head’: A Critique of the Editorial Policy for ’Max Weber Gesamtausgabe’ I/22”, Max Weber 
Studies, vol. 3, nr. 2, 2003, ss. 133-168.  För att göra rättvisa åt Webers idéer i de texter som 
ingår i Ekonomi och samhälle skulle en omfattande diskussion av texternas tillkomsthistoria 
behövas. 
158 Se t.ex. Parsons, The Structure of Social Action, samt Schütz, The Phenomenology of the 
Social  
159 Denna nivå förbises också ofta av dem som fokuserar på Webers diskussion av kausalför-
klaringar i ”Kritiska studier”. Se t.ex. Heidelberger, ”From Mill via von Kries to Max Weber: 
Causality, Explanation, and Understanding”, Max Weber Studies, vol. 15, nr. 1, 2015, ss. 13–
45. 
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förolämpning (affektbetingade, alltså irrationella motiv). I alla de nämnda fal-
len har handlingen ingått i ett begripligt meningssammanhang och vårt förstå-
ende av detta utgör för oss förklaringen till det faktiska händelseförloppet. 
”Förklaring” betyder alltså för en vetenskap, som sysslar med handlingars me-
ning, att finna det meningssammanhang som en direkt förståelig handling till-
hör med hänsyn till sin subjektiva innebörd.160  

Det Weber här menar med omedelbar förståelse avser en förståelse av dessa 
personers beteenden, det vill säga vad de gör. Förståelsesociologin däremot 
tar denna nivå för given och ska fokusera på att förklara varför personer gör 
det de gör genom att fokusera på deras motiv.161  

Bruuns artikel ”Weber’s Sociology—’verstehend’ or ’deutend’?” utgör ett 
bra exempel på hur det kan se ut när någon tar fasta på detta och låter det 
forma tolkningen av Webers tidiga metodologiska artiklar. I sin diskussion av 
hur ”verstehende Soziologie” bäst översätts menar Bruun att:  

If we, as social scientists, wish to ”verstehen” the wood-cutting, we will inev-
itably and almost immediately proceed to view it as wood-cutting performed 
by somebody; what we have to – and want to – ”deuten” is not the wood-cut-
ting as such, but the motivation of the person cutting wood. Generally speak-
ing, when we try to ”understand” actions rather than statements, we progress 
much more quickly from ”aktuelles” to ”erklärendes” Verstehen [...].162 

Bruun verkar utgå ifrån att det är relativt självklart att det är just motiv vi är 
intresserade av och att vi inte behöver ägna så mycket tid åt frågan om vad 
någon gör. Detta skulle jag säga är en grov underskattning av de problem sam-
hällsvetaren står inför när man vill karaktärisera vad någon gör. Vad som utgör 
ett relevant och belysande svar på vad någon gör, beror på vad som efterfrågas; 
vilket intresse eller problem man står inför. Man kan tänka sig ett samman-
hang där det är trivialt och malplacerat att säga att mannen med yxan hugger 
ved men däremot belysande att säga att det han gör är att jobba eller avreagera 
sig – eller kanske att han jobbar ifatt, instruerar, saboterar, briljerar, skojar 
eller hotar. Frågan om vad människor gör är så mycket mer komplex än att 
det alltid kan förstås omedelbart eller fångas med enkla faktapåståenden, in-
nan vi går vidare till att fokusera på motiven till varför personen gör det hen 
gör. 

                               
160 Weber, Ekonomi och samhälle: Sociologi, s. 155 (sv. övers. s. 6f.). 
161 Det är vanligt att framhålla detta drag (se t.ex. Agne Lundqvists förord i svenska översätt-
ningen av Ekonomi och samhälle (Agne Lundqvist, ”Max Weber”, i Weber, Max, Ekonomi och 
samhälle, Argos, Lund, 1983, s. xxviii)). Andra undviker att gå in på att förklara vad Weber 
egentligen menar med ”mening” och återupprepar mestadels bara Webers formuleringar, se 
t.ex. Kaesler, Max Weber, ss. 236–242 och Whimster, ”Introduction”, s. 2. Se även t.ex. Thomas 
Burger, ”Weber’s Sociology and Weber’s Personality”, Theory and Society, vol. 22, nr. 6, 1993, 
s. 831.  
162 Bruun, ”Weber’s Sociology— ’verstehend’ or ’deutend’?”, s. 47. 



 52 

Just för att Bruun utgår ifrån att det är relativt enkelt att fastslå vad någon 
gör (vilket också hänger ihop med hans begränsade förståelse av hur Weber 
talar om ”betydelse”) och att förståelsesociologins uppgift är att förklara vilka 
motiv som ligger till grund för handlingar, så hastar han förbi Webers diskuss-
ioner av den aktuella förståelsen i ”Roscher och Knies 2–3”. Han nämner flera 
gånger i förbifarten att Weber här inte bara talar om förståelse av motiv, men 
det är förståelse av motiv han fokuserar på.163 

Om man inte läser dessa artiklar utifrån ett perspektiv likt Bruuns så blir 
det tydligare att Webers förståelsesociologi såsom den formuleras i inled-
ningen till Ekonomi och samhälle: Sociologi kan sägas utveckla en del av det 
som intresserar honom i de första metodologiska texterna. Som vi kommer se 
så är han i dessa texter också intresserad av själva karaktäriseringen av feno-
menen. Om man lägger stort fokus på att läsa dessa texter utifrån Ekonomi och 
samhälle: Sociologi riskerar man att hasta förbi den mer grundläggande dis-
kussionen om hur vi ska begreppsliggöra de fenomen som ska förklaras.164 Det 
är just denna nivå och frågan om hur Weber i de första metodologiska texterna 
tänker kring hur vi ska begreppsliggöra sociala fenomen som denna avhand-
ling kommer fokusera på. ”Kritiska studier” är i praktiken samtida med ”Sam-
hällsvetenskapernas objektivitet” och ”Roscher och Knies 1–3” då den enligt 
utgivarna av MWG I/7 skrevs klart som senast sommaren 1905 och publicera-
des i början av 1906, det vill säga strax innan ”Roscher och Knies 3”.165 Här 
diskuterar Weber sin syn på historiska förklaringar utifrån von Kries så kal-
lade adekvansteori och dess begrepp om adekvat kausalitet och objektiv möj-
lighet. Detta har redan utretts på ett adekvat sätt av många, till exempel Ola 
Agevall och Michael Heidelberger.166 Trots att ”Kritiska studier” är samtida 
med ”Samhällsvetenskapernas objektivitet” och ”Roscher och Knies” har den 
alltså ingen central roll i denna avhandling just för att den till så stor del foku-
serar på historiska förklaringar och enbart kort går in på den mer grundläg-
gande nivån av värderelationens betydelse för begreppsliggörandet av kultu-
rella fenomen. Huruvida min tolkning av denna grundläggande dimension av 
Webers metodologi har några väsentliga konsekvenser för hur vi ska tolka 
Webers syn på historiska förklaringar förblir en öppen fråga för vidare studier.  

                               
163 Ibid., ss. 43–46. För en diskussion av dessa olika nivåer, se avsnitt 3.7. 
164 Parsons är ett exempel på detta, se t.ex. Parsons, The Structure of Social Action, utg. 2, s. 
26. Se även Eliaeson, Max Weber’s Methodologies, ss. 41–43. 
165 Weber, MWG I/7, s. 381. ”Kritiska studier” behandlar delvis Meyers syn på historiska för-
klaringar i Zur Theorie und Methodik der Geschichte: geschichtsphilosophische Unter-
suchungen (Max Niemeyer, Halle a. S.) som utkom 1902 Utgivarna av MWG I/7 framhäver att 
Weber som senast kände till boken 1903 (se Weber, MWG I/7, s. 380).  
166 Se Agevall, ”Weber, kausaliteten och oändligheten”, Agevall, A Science of Unique Events, 
Michael Heidelberger, ”From Mill via von Kries to Max Weber: Causality, Explanation, and 
Understanding”. För en kritik av Weber på denna punkt, se Breiner, ”Ideal-types as ’Utopias’ 
and Impartial Political Clarification”, ss. 102–106. 
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Frågan om förklaringar kommer bara tas upp när det är relevant, och detta 
är också huvudskälet till att inte heller Ekonomi och samhälle och metodolo-
giska texter såsom ”Über einige Kategorien der verstehenden Soziologie” 
kommer vara centrala för denna avhandling.  

Frågan om huruvida Webers idealtypsidé utvecklas efter ”Samhällsveten-
skapernas objektivitet” kommer givet avhandlingens begränsningar inte 
adresseras. Däremot kommer frågan om hur vi ska förstå de individuella ide-
altyperna att undersökas. Min tolkning kommer att visa på att det inte är något 
problem att tala om både individuella och generella idealtyper, samt att ideal-
typer kan vara allt ifrån rika illustrationer till kortfattade definitioner.167 Detta 
problem upplöses om vi lägger fokus på att se idealtyper på det sätt som Helm-
holtz framställer konstverk som idealiserade typer. Jag kommer alltså i min 
tolkning och vidareutveckling av Webers resonemang knyta an till Helmholtz 
idé om den konstnärliga induktionen och exemplet med karaktäriserandet av 
någon som ambitiös då jag menar att vi här finner ett bra svar på vad idealty-
perna kan spela för roll, oberoende av om Weber själv tänkte så, och oavsett 
om han på denna punkt inspirerats av Helmholtz eller inte. 

Utifrån min tolkning står Webers formuleringar kring idealtyper i ”Sam-
hällsvetenskapernas objektivitet” och Ekonomi och samhälle: Sociologi inte i 
en uppenbar konflikt med varandra, även om jag inte explicit analyserar 
huruvida hans idéer ändå förändras.  

Webers syn på kausalitet utesluts dock inte helt trots att hans syn på histo-
riska förklaringar inte står i centrum. I det avslutande kapitlet presenteras och 
vidareutvecklas ett av Webers resonemang rörande kausalitet, förklaringar 
och förutsägelser i ”Roscher och Knies 2–3”. Här diskuterar han två drag av 
det han kallar för kausalitetsprincipen: lagbundenhet och sammankopplandet 
av enskilda händelser. Inspirationen till den skillnad han gör här kommer som 
utgivarna av MWG I/7 påpekar antagligen från Rickert snarare än von Kries.168 
Här lyfter Weber fram att det är möjligt att formulera kausalförklaringar utan 
att hänvisa till lagbundenheter, och det är just denna syn på kausalitet som jag 
menar bör ligga till grund för den sorts förutsägelser som kulturvetenskaperna 
ska möjliggöra.169  

                               
167 Avhandlingen ligger på just denna punkt relativt nära Michael Rosenbergs uppfattning (”The 
Conceptual Articulation of the Reality of Life: Max Weber’s Theoretical Constitution of Soci-
ological Ideal Types”, Journal of Classical Sociology, vol. 16, nr. 1, 2016, ss. 84–101). För en 
liknande inställning, se även Henrich, Die Einheit der Wissenschaftslehre Max Webers. 
168 Se Weber, ”Roscher och Knies 1”, s. 52k59, Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 254k52, samt 
Rickert, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, 412ff.  
169 Vad jag kan bedöma tar Weber inte fasta på denna distinktion i ”Kritiska studier”. Här ut-
vecklar han istället sin syn på att formulera historiska förklaringar utifrån von Kries idé om 
objektiva möjligheter och adekvata orsaker då den typen av historiska förklaringar i någon mån 
förutsätter att man utgår ifrån regelbundenheter. Det finns dock inget skarpt brott i Webers 
tänkande mellan en eventuell rickertiansk förståelse av historiska förklaringar och den syn han 
hämtar från von Kries då han t.ex. talar om adekvat kausalitet i ”Samhällsvetenskapernas ob-
jektivitet” (se t.ex. s. 186f. (sv. övers. s. 127f.)). 
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Hur ”Den protestantiska etiken” ska förstås, kommer inte att vara en central 
fråga, men vissa grundläggande poänger om möjliga tolkningar kommer göras 
på ett par punkter. Framför allt kommer jag diskutera hur man ska förstå själva 
begreppen ”den protestantiska etiken” och ”kapitalismens anda”. Weber säger 
bland annat att begreppet ”kapitalistiska andan” inte går att bestämma på för-
hand genom en definition, utan först måste åskådliggöras och att det slutliga 
begreppet således bara kan stå i slutet av undersökningen.170  

Frågan om vad för sorts förklaring som Weber formulerar kommer dock 
vara av sekundär betydelse i enlighet med det fokus och de avgränsningar vi 
redogjort för ovan.171 Min tolkning kommer alltså inte göra anspråk på att ut-
göra en fullständig tolkning av ”Den protestantiska etiken”, utan kommer en-
bart peka på vissa drag som för denna avhandlings undersökning framåt.172 
Med det sagt, kan min tolkning av ”Den protestantiska etiken” dock sägas 
hamna relativt nära Peter Breiners. Han argumenterar för att den historiska 
förklaring Weber formulerar i ”Den protestantiska etiken” ska förstås som ide-
altypisk och att förklaringen därmed alltså inte gör anspråk på historisk giltig-
het. Snarare bör den ses som en teoretisk och hypotetisk förklaring.173  

1.5.2 Angreppssätt 
Denna avhandlings angreppssätt ligger nära Bruuns och Burgers. Bruuns stu-
die rör sig på ett relativt detaljerat plan, men behandlar idealtypen som en del 
av en större utläggning av relationen mellan värden och vetenskap i Webers 
tänkande. Bruuns studie utgör därmed ett exempel på den sorts studier där de 
frågor som denna avhandling fokuserar på behandlas som en del av ett bredare 
tema. Burger gör en mer detaljerad närläsning av Webers metodologiska tex-
ter, och hans mål är att klargöra innebörden i Webers resonemang kring ide-
altypen genom att koppla dessa till Webers syn på vetenskap och kunskap. 
Han intar sedan en kritisk hållning, och visar på de problem han ser hos ide-
altypen samt hur de skulle kunna lösas. Det är i Bruuns och Burgers anda som 
denna avhandling skrivits, och deras studier kommer vara de mest centrala 
som denna avhandling förhåller sig till.174  
                               
170 Weber, ”Den protestantiska etiken”Lichtblau och Wieß, s. 38 (sv. övers. s. 22f.). 
171 T.ex. Parsons hastar förbi detta som om det vore enkelt att förstå vad den kapitalistiska andan 
är. Han beskriver den som en uppsättning attityder utan att problematisera vad för sorts attityder 
den i så fall skulle innefatta. Se Parsons, The Structure of Social Action, utg. 2, ss. 513–516. 
172 Den kritik som riktats mot ”Den protestantiska etiken” när det kommer till statistiska data 
och empiriskt stöd (se ovan not 74) lämnas utanför, då syfte enbart är att belysa hur vi ska förstå 
Webers metodologiska position. Jag kommer därmed inte gå in på olika tolkningar eller kritiska 
invändningar.  
173 Breiner, ”Weber’s The Protestant Ethic as Hypothetical Narrative of Original Accumula-
tion”. Turner och Factor är inne på ett liknande spår men går inte lika långt i sin tolkning, se 
Turner och Factor, Max Weber, ss. 158–161. 
174 Se Bruun, Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology, utg. 2, s. 1 för en kort 
reflektion kring denna typ av angreppssätt. Bruun menar att hans bok är i samma anda och det 
stämmer till viss del även om han intar ett mer översiktligt perspektiv. 
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Som Bruun framhåller är Webers texter är fragmentariska, och ambitionen 
i denna avhandling är som sagt inte att finna en underliggande huvudfråga 
eller metodologi hos Weber över tid. Ambitionen är istället att, precis som 
Bruun och Burger, söka en så konsistent position som möjligt i de texter som 
står i fokus – trots deras fragmentariska karaktär. Slutsatserna av denna av-
handling är att Weber har en relativt sammanhållen metodologisk position i 
de första metodologiska artiklarna, men att den brister när det gäller att få ihop 
objektiviteten och värderelationen med begreppsliggörandet av verkligheten.  

Eftersom Webers texter är så svårtolkade och täta kommer varje tolkning 
med nödvändighet att behöva bygga på vissa antaganden och välja vilka delar 
som bör lyftas fram. De tolkningar av Webers syn på den objektiva giltigheten 
och värdeidéernas relation till den samhällsvetenskapliga kunskapen som 
nämndes inledningsvis tar fasta på Webers explicit uttrycka uppfattningar, 
men bortser ifrån de grundläggande resonemang som inte går ihop med dessa. 
Ambitionen i denna avhandlings sista kapitel är att göra tvärtom och ta fasta 
på Webers grundläggande resonemang och utveckla de logiska konsekven-
serna som Weber själv inte uttryckte eller såg.  

I Max Weber’s Methodologies skiljer Sven Eliaeson mellan tre sätt att läsa 
klassiker såsom Weber på.175 Man kan för det första fokusera på en immanent 
analys av själva texterna. För det andra kan man ha ett explicit retrospektivt 
perspektiv i den bemärkelsen att man läser och tolkar klassikern för att få ut 
något relevant för samtida frågor man är intresserad av. För det tredje kan man 
tolka klassikern utifrån sin historiska kontext. Den andra av dessa läsningar är 
Eliaeson mest kritisk till, och han menar att en stor del av den tidigare Weber-
forskningen präglas av detta. Resultatet är att man har skapat sin egen Weber, 
och detta är enligt Eliaeson förklaringen till att den tidigare Weberforskningen 
är så spretig.176 Den immanenta analysen behöver enligt Eliaeson kompletteras 
med den tredje, mer idéhistoriska metoden, för att inte hamna i det slags ana-
kronistiska skapande av en egen Weber som det retrospektiva perspektivet 
tenderar att leda till.177 Eliaeson själv förespråkar framför allt den sistnämnda 
metoden, men framhåller att en svaghet här är att man riskerar att missa inno-
vationer och kreativitet när man fokuserar på att se texten som en del i ett 
större historiskt sammanhang. Jag skulle dock säga att Weber är just en sådan 
kreativ tänkare som förhåller sig fritt till sina influenser.178 En allt för historiskt 
kontextualiserande läsning av Weber menar jag därför blir problematisk där-
för att man riskerar att missa vad Weber gör med de idéer han hämtar inspi-
ration till från andra. Det tydligaste exemplet på detta problem är hur Webers 

                               
175 Eliaeson, Max Weber’s Methodologies, ss. 127–129. Eliaeson är på denna punkt inspirerad 
av Quentin Skinners diskussion i ”Meaning and Understanding in the History of Ideas”, History 
and Theory, vol. 8, nr. 1, 1969, ss. 3–53.  
176 Eliaeson, Max Weber’s Methodologies, s. 1f. 
177 Ibid., s. 127. 
178 Se t.ex. Stephen P. Turner och Regis A. Factor, Max Weber: The Lawyer as Social Thinker, 
Routledge, London, 1994, ss. 8–10, samt Whimster, se Understanding Weber, s. 4. 



 56 

metodologi reducerats av Burger och Oakes till en utarbetning av Rickerts 
filosofi.179 Även historiskt kontextualiserande studier som försöker göra rätt-
visa åt Webers originalitet missar dock många av de idéer som jag ämnar visa 
i denna avhandling att Weber faktiskt uttrycker.180 Ytterligare ett problem med 
det historiska perspektivet är att det i många fall helt enkelt är oklart hur pass 
influerad Weber är av olika föregångare. Både Wagner och Härpfer som un-
dersökt Helmholtz inflytande på Webers idealtypsidé och Whimster som fo-
kuserat på Diltheys inflytande på Webers syn på förståelse, betonar, som vi 
sett ovan, att de textuella stöden för respektive inflytande är svagt. Denna typ 
av tolkningar förblir därmed spekulativa och har därmed ett begränsat värde 
om vi vill förstå Weber. 

Med Eliaesons ord kan denna avhandling i huvudsak sägas vara en imma-
nent analys av Webers första metodologiska texter men med ett uns av både 
det retrospektiva och historiska angreppssättet. En retrospektiv aspekt kan 
framför allt sägas komma in i det sista, vidareutvecklande kapitlet där jag tar 
vara på det hos Weber som jag finner intressant och preciserar en idé om hur 
det objektiva och subjektiva kan förenas i en sorts ”weberiansk anda”. Ambit-
ionen är dock i grunden att även här klart och tydligt skilja mellan tolkningen 
av Weber och min egen vidareutveckling.  

Eliaeson vänder sig emot de som vill dra slutsatser om vad Weber borde ha 
sagt och tänkt om han bara hade förstått innebörden av sina egna resone-
mang.181 Detta är dock i min mening ett allt för begränsat förhållningssätt, då 
det alltid är svårt att överblicka innebörden i och konsekvenserna av sina egna 
resonemang och idéer. Att utreda djupt liggande aspekter av resonemang som 
en författare själv saknar medvetenhet om anser jag är både fruktbart och vä-
sentligt. Det är dessutom särskilt passande när det gäller just Weber då hans 
texter är så pass förtätade och osystematiska. Jag uppfattar Weber som en sö-
kande och insiktsfull tänkare, som samtidigt är allt för otålig för att gå till 
botten med sina egna idéer. Weber själv vittnar om överflödet av idéer och 
plågan förknippad med försöket att få ner dem på papper.182 Att därför vidare-
utveckla vad han borde ha kommit fram till, är i min mening inte att göra en 
anakronistisk vantolkning, så länge man försöker så långt det är möjligt att 
skilja dessa slutsatser från det han explicit skriver.  

Det idéhistoriska sammanhanget kommer som sagt beaktas, men det kom-
mer inte vara lika centralt som för till exempel Wagner & Härpfer, Agevall 
och Eliaeson. Framför allt kommer Rickerts resonemang att föras in i den mån 
de bedöms vara relevanta för att förklara Webers formuleringar och termer. 

                               
179 Se avsnitt 1.4.4 ovan. 
180 Exempelvis Turner och Factor försöker belysa de juridiska influenserna på Weber tänkande 
utan att reducera bort hans originalitet (Turner och Factor, Max Weber: The Lawyer as Social 
Thinker, ss. 1–12, 136ff., 143ff.).  
181 Eliaeson, Max Weber’s Methodologies, s. 1. 
182 Se t.ex. Webers brev till Else Jaffé, 23 April, 1919, i Weber, MWG II/10, s. 585f. Se också 
Swedberg och Agevall, The Max Weber Dictionary, utg. 2, s. 380–383. 
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Detta ses som nödvändigt då Weber själv inte förklarar innebörden av vissa 
uttryck och formuleringar som han hämtar från Rickert. Bruuns kritik av en 
allt för stark betoning av Rickerts inflytande är allmänt accepterad idag, och 
därför kommer Rickerts filosofi inte ges samma betydelse som till exempel 
von Schelting, Parsons, Burger, Oakes och Peter-Ulrich Merz-Benz ger den. 
Dessa tolkningar kommer inte heller att kritiseras explicit just för att Bruun 
redan gjort ett bra jobb på denna punkt. Avhandlingen utgår därför ifrån Bru-
uns uppfattning att Rickerts vetenskapsfilosofi inte kan sägas utgöra ramen 
för Webers tänkande, men att den väl har haft ett viktigt inflytande. Att Bur-
gers tolkning övertygande kritiserats på denna punkt innebär dock inte att den 
kan avfärdas helt, då den är detaljerad och välargumenterad på många plan 
och just adresserar flera av de frågor som också denna avhandling kommer att 
behandla.  

Eftersom Weber är influerad av Rickert som tillhör den sydvästtyska ny-
kantianska skolan väcks frågan om i vilken utsträckning Webers tänkande 
präglas av Immanuel Kants filosofi. Eliaeson framlyfter hur nykantianerna 
vänder sig emot en hegeliansk syn på relationen mellan begrepp och verklig-
het genom att gå tillbaka till Kant. Eliaeson menar att de med inspiration av 
Kant utvecklar en antimetafysisk, nominalistisk och instrumentalistisk syn på 
begrepp, med vilket han menar att de anser att begrepp inte kan fånga verklig-
hetens sanna natur och att en skarp åtskillnad måste göras mellan begrepp och 
verklighet.183 Relationen till Kant har också diskuterats av Gillian Rose i Hegel 
Contra Sociology.184 Hon betonar att det finns stora skillnader mellan Kant 
och nykantianerna när det kommer till deras syn på objektiv giltighet och kun-
skap. Den sydvästtyska nykantianska skolan med Rickert och Wilhelm Win-
delband i spetsen är enligt Rose främst influerade av Hermann Lotzes syn på 
värden och giltighet.185 När Weber ställer frågan om samhällsvetenskapernas 
objektiva giltighet ska det alltså förstås i relation till Rickerts vetenskapsfilo-
sofi, snarare än direkt till Kants filosofi. Weber diskuterar inte den typ av klas-
siska frågor som Kant vill lösa när Kant tar sig an frågan om metafysikens 
möjlighetsbetingelser och vad för sorts kunskap den kan nå. Att se till den 
nykantianska influensen kan också hjälpa till att förklara varför Weber främst 
talar om objektiv giltighet istället för sanning. Weber framhåller visserligen 
att vetenskapen är den aktivitet som kan ge oss sanning och han övertar Rick-
erts idé att man kan, men inte måste, värdesätta sanning.186 Däremot utvecklar 
Weber inget sanningsbegrepp och när han väl talar om ”sanning” är det an-

                               
183 Eliaeson, Max Weber’s Methodologies, ss. 12–15. 
184 Rose, Hegel Contra Sociology. 
185 För en översikt över nykantianernas läsning av Immanuel Kant, Lotzes betydelse i sin samtid 
och hur nykantianerna utvecklar Lotzes filosofi, se Rose, Hegel Contra Sociology, ss. 1–13.  
186 Se t.ex. Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 231 (sv. övers. s. 160f.). För en 
översikt se t.ex. Bruun, Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology, utg. 2, ss. 
12–15, samt Swedberg och Agevall, The Max Weber Dictionary, utg. 2, s. 278. 
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tingen i förbigående eller i samband med att han också talar om ”objektiv gil-
tighet”.187 Frågan om vad som gör vetenskaplig kunskap ”objektivt giltig” 
kommer därför vara den fråga som står i centrum för denna avhandling medan 
termen ”sanning” inte kommer spela någon avgörande roll.188 

1.6 Webers och Rickerts användning av termen 
”begrepp” och Wittgensteins roll i avhandlingen 
Som avslutning på detta inledande kapitel presenteras i detta avsnitt ett klar-
görande av Webers grundläggande syn på begrepp, samt vilken roll Witt-
gensteins språkfilosofiska reflektioner kommer spela i avhandlingen. Weber 
har ingen systematisk och noggrant utvecklad terminologi som appliceras 
konsekvent, men det finns frön till en sådan som jag kommer ta fasta på och 
utveckla i den mån det är relevant. En central term här är ”begrepp”. Weber 
för inga utförliga resonemang kring termen, men i en fotnot nämner han att 
termen ”begrepp” är omstridd och tillägger han att han med ”begrepp” avser 
”allt som genom en logisk bearbetning av en åskådlig mångfald har som mål 
att nå kunskap om det väsentliga i denna mångfald, också när nog så indivi-
duella tankebildningar används”.189 Han är också i ”Roscher och Knies 1” tyd-
lig med att begrepp har ett innehåll som består av omdömen.190 Det är dessa 
omdömen som utgör den logiska bearbetningen och begreppets innehåll är 
summan av dessa omdömen (som i sin tur består av begrepp vars innehåll kan 
specificeras med nya omdömen). Weber går inte närmare in på detta men ”Ro-
scher och Knies 1” bygger explicit på Rickerts position i Die Grenzen der 
naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Här är Rickert tydligare än Weber 
och Webers formuleringar är konsistenta med Rickerts.191 Denna avhandling 
kommer utgå ifrån denna syn på begrepp och för att undvika missförstånd är 
det därför viktigt att förklara denna lite mer ingående.192 

                               
187 Se t.ex. Bruun, Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology, utg. 2, s. 29 för 
en likande uppfattning. 
188 För en kommentar kring detta, se t.ex. ibid., s. 64f., samt 86f. 
189 Weber, ”Roscher och Knies 1”, s. 48n11 (eng. övers. s. 6n6). Min översättning. I den eng-
elska översättningen har de lagt till att begreppen därmed är ”teoretiska konstruktioner”. I ori-
ginaltexten saknar ett sådant substantiv för att beteckna vad begrepp är, Weber talar istället i 
termer av att begrepp är ”allt” (jedes) som genom en logisk bearbetning av verkligheten för att 
nå kunskap om det väsentliga. I MWG I/7 refererar utgivarna till Rickerts utläggning av relat-
ionsbegrepp och tingbegrepp, se ibid., s. 48k34.  
190 Weber, ”Roscher och Knies 1”, s. 46f. (eng. övers. s. 5). 
191 Rickert säger t.ex. att det är den form som det vetenskapliga resultatet får som utgör det han 
kallar ”begrepp” (Rickert, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, s. 23). 
Begreppsbildningen är vetenskapens slutprodukt (ibid., s. 23). Han betonar explicit att begrepp 
inkluderar ”komplicerade tankebildningar” (ibid., s. 26).  
192 För ett exempel på hur fel det kan bli, se John Drysdale, ”How are Social-Scientific Concepts 
Formed? A Reconstruction of Max Weber’s Theory of Concept Formation”, Sociological The-
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I Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung konstaterar 
Rickert att om vi tänker oss att kunskap dels består av föreställningar som 
avbildar den materiella verkligheten så som den är och dels av omdömen som 
uttrycker dessa föreställningar, så står vi inför en omöjlig uppgift därför att 
verkligheten är en oändlig mångfald (verklighetens mångfald återkommer vi 
till i kapitel 3).193 Naturvetenskapens uppgift är att övervinna denna oändlighet 
genom att formulera begrepp.194  

Redan innan det vetenskapliga studiet kan komma ifråga har vi alla redan 
medel för att övervinna verklighetens oändliga mångfald genom förenkling. 
För det första har vi allmänna föreställningar (Allgemeinvorstellungen) om 
verkligheten, som Rickert förstår som en sorts mentala bilder.195 För det andra 
har vi också allmänna ord.196 Rickert framhåller att det inte finns något i själva 
ord- eller ljud-bilden som ger orden denna egenskap, utan det är något som 
framträder för oss som vi förstår när vi hör eller ser ordet. Detta kallar Rickert 
för en allmän betydelse (allgemeine Bedeutung).197  

Rickert betonar dock explicit att han i Die Grenzen der naturwissenschaft-
lichen Begriffsbildung inte är intresserad av att diskutera vad en allmän före-
ställning eller allmän betydelse skulle kunna vara.198 Det som intresserar ho-
nom är istället hur man ska se på vetenskapliga begrepp, och som Bruun på-
pekar är ordbetydelser för Rickert enbart en primitiv form av begreppsbildning 

                               
ory, vol. 14, nr. 1, 1996, ss. 78–85. Drysdale menar att begrepp för Weber är omdömenas ele-
ment. Detta är korrekt men han missar att begreppen i sin tur har ett innehåll som består av 
andra omdömen. Han kritiserar därför helt felaktigt Burger för att säger att: ”It is an obvious 
implication of Weber’s theory that a concept is logically equivalent to a (set of) judgement(s)” 
(Burger, Max Weber’s Theory of Concept Formation, utg. 2, s. 69). Jag är helt enig med Burger 
på denna punkt, men Drysdale tror Burger blandat ihop begrepp och omdömen just för att Drys-
dale missat att begrepp enligt Weber har ett innehåll som består av omdömen. 
193 Rickert, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, ss. 31–35. 
194 Ibid., s. 36. 
195 Ibid., s. 39f.  
196 Ibid. 
197 Detta kan lätt missförstås idag då Rickerts terminologi skiljer sig från t.ex. Gottlob Freges 
inflytelserika idéer och många senare språkfilosofiska terminologier. Termen ”betydelse” avser 
som synes inte hos Rickert det som ord betecknar eller refererar till (vilket är Freges användning 
och det Wittgenstein förhåller sig till) utan det som avgör vad ett ord betecknar. Det Rickert 
kallar ”betydelse” ligger närmast det Frege kallar ”mening” (Sinn), se t.ex. Gottlob Frege, 
”Über Sinn und Bedeutung”, Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, band, 100, 
1892, ss. 25–50. I Rickerts terminologi är ordens betydelse det som styr vilka föremål de be-
tecknar. Weber har ingen utarbetad språkfilosofisk position. När han inte talar om vetenskap-
liga begrepp utan vardagsord använder han emellanåt ”Sinn” och ”Bedeutung” synonymt utan 
att tydligt markera om han med dessa termer avser det de betecknar eller ordens intension, se 
t.ex. ”Den protestantiska etiken”Lichtblau och Wieß, ss. 59–64 (sv. övers. s. 36f.). I den svenska över-
sättningen översätts först ”Sinn” till ”innebörd”. Strax efteråt översätts både ”Sinn” och ”Be-
deutung” till ”betydelse”.  
198 Rickert, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, s. 39, 40f. Se även t.ex. 
s. 48. 
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som ligger till grund för utvecklandet av en mer avancerad vetenskaplig be-
greppsbildning.199 Begrepp är alltså för Rickert en mer utvecklad sorts bety-
delse som ska ersätta allmänna föreställningar. 

Begrepp har för Rickert ett innehåll och ett omfång. Omfånget är begrep-
pets extension och det är innehållet som bestämmer dess omfång.200 I veten-
skaperna är det viktigt att bestämma begreppens betydelse, det vill säga deras 
innehåll, så exakt som möjligt och detta görs genom att specificera vilka om-
dömen som utgör begreppets betydelse eller innehåll (med ”omdöme” menar 
Rickert utsagor eller satser).201  

Exempelvis kan vi utifrån Rickerts terminologi säga att ordet ”stjärna” till 
vardags har en allmän betydelse därför att vi har allmänna föreställningar om 
stjärnor. Hur exakt detta ska förstås är som sagt oklart eftersom Rickert ut-
tryckligen lämnar frågan därhän. Det väsentliga är att det när vi vill bedriva 
vetenskap är otillräckligt att använda ord med en sådan allmän betydelse. Or-
den behöver då ges en mer bestämd betydelse. Rickerts fråga är inte hur vi ska 
förstå språket i allmänhet utan vad vi behöver göra för att utveckla ett exakt 
språk inom vetenskaperna, och det är därför vi behöver ersätta den allmänna 
betydelsen som ord så som ”stjärna” har till vardags med ett välformulerat 
begrepp. Detta ska vi göra genom att formulera ett antal omdömen som vi 
bestämmer som innehållet i begreppet ”stjärna” – till exempel ”en stjärna är 
en himlakropp som lyser”. Denna sats utgör då begreppets innehåll och det 
blir denna sats som bestämmer begreppets omfång. Huruvida termerna ”him-
lakropp” och ”lyser” ska ges ett mer bestämt innehåll eller om det duger med 
den allmänna betydelsen får avgöras från fall till fall. Det är en del av det 
vetenskapliga arbetet att bestämma just vilka omdömen det lämpar sig att fylla 
begreppen med och vilka begrepp som behöver preciseras. Ju fler och mer 
specifika omdömen vi fyller ett begrepp med (det vill säga: ju större innehåll 
vi ger det) desto mindre blir dess omfång, och vice versa.202  

                               
199 Ibid., s. 41, 47. Se Bruun, Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology, utg. 
2, s. 116. 
200 Rickert, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, se t.ex. s. 53. 
201 Ibid., s. 54f. Problemet är att det inte går att formulera de allmänna föreställningar som till 
vardags utgör våra allmänna ords betydelse så att de blir bestämda och exakta föreställningar. 
Det är därför vi måste bestämma ordens betydelse med omdömen istället (se t.ex. ibid., s. 54f.). 
Omdömena i sig består såklart också av ord vars betydelse i sin tur måste bestämmas som be-
grepp. Rickert nämner att han avsiktligt avstått från att använda ordet ”definition” även om han 
tidigare betraktat termen ”definition” som synonym med ”begreppsbildning” och ”begreppsbe-
stämning”. Anledningen till att han nu avstår är för att han tycker Christoph Sigwart har en 
poäng i att med ”definition” mena en sats som likställer två uttryck (ibid., s. 65n3). Detta kan 
jämföras med Rickerts kritik av Sigwart, i hans avhandling, se Heinrich Rickert, Zur Lehre von 
der Definition, Phil. Fak., Inaug.-Diss. v. 1888, Strassburg, Freiburg i. B., 1888, t.ex. ss. 18–
20, 62f. Rickert vill här med ordet ”definition” mena ska själva akten att formulera ett begrepp. 
Begreppet är då definitionens resultat och dess material som man utgår ifrån är allmänna före-
ställningar (se t.ex. ibid., s. 23). 
202 Rickert, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, ss. 35–38, 41. 
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Jag bedömer att termen ”begrepp” i grunden äger denna betydelse även för 
Weber. Detta är som vi kommer att se förenklat, men när Weber och Rickert 
talar om den vetenskapliga begreppsbildningen ska det alltså förstås åsyfta 
den aktivitet som går ut på att formulera begrepp.203 Detta är vetenskapernas 
målsättning. Begrepp kan formuleras hur som helst, men det som sätter grän-
serna för vad som är fruktbart är att begreppen ska vara giltiga för verkligheten 
(vad denna giltighet består av återkommer vi till, se kapitel 4 och 5). Webers 
användning av termen ”begrepp” ser vi ett exempel på i ”Den protestantiska 
etiken” när han skriver att ”[i] titeln till denna studie används det något an-
språksfulla begreppet: ’kapitalismens anda’. Vad ska förstås med detta?”204 
Detta menar jag bör förstås som en fråga om vilka omdömen som utgör detta 
begrepps innehåll.205  

Ytterligare en viktig distinktion att lyfta fram såhär inledningsvis är att We-
ber (precis som Rickert) skiljer mellan artbegrepp (Gattungsbegriffe) och 
tingbegrepp (Dingbegriffe).206 Det vi ovan omtalat som begrepp kan mer pre-
cist betecknas med termen ”artbegrepp” för att skilja dem från tingbegrepp, 
som avser begrepp om enskilda fenomen (Weber är dock medveten om att det 
kan låta märkligt ur vissa perspektiv).207 När Weber i ett av citaten ovan säger 

                               
203 I ”Stammler” uttrycker sig Weber som så att idéer genom en logisk process formas till be-
grepp. Detta är i enlighet med Rickerts syn. Se Max Weber, ”Stammler”, s. 514 (eng. övers. s. 
196). 
204 Weber, ”Den protestantiska etiken”Lichtblau och Wieß, s. 38 (sv. övers. s. 22). Modifierad över-
sättning. I den svenska översättningen har ”Begriff” bytts mot ”uttrycket”. 
205 Weber är som synes inte särskilt noga med att skilja mellan termer och begrepp. Detta beror 
antagligen på att den distinktionen inte är väsentlig att göra eftersom utifrån det rickertianska 
perspektivet är ett specificerande av en terms betydelse detsamma som att specificera ett be-
grepp. Weber är dock som sagt inte särskilt systematisk eller noggrann med sin terminologi och 
vad som antagligen avses får avgöras från passage till passage. Se t.ex. Weber, ”Den protestan-
tiska etiken”Lichtblau och Wieß, ss. 59–64 (sv. övers. s. 37f.) för exempel på formulering där han 
verkar använda termen ”begrepp” mer obestämt. 
206 För Webers tal om ”tingbegrepp”, se Weber, ”Roscher och Knies 1”, s. 48 (eng. övers. s. 6), 
samt Weber, ”Roscher och Knies 3”, s. 331f. (eng. övers. s. 69f.). För Rickerts diskussion av 
denna distinktion se Rickert, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, s. 75ff. 
Weber använder emellanåt också termen ”allmänbegrepp” (Allgemeinbegriffe). Han förklarar 
inte om han menar att ”allmänbegrepp” är synonymt med ”artbegrepp” eller om artbegrepp är 
ett slags allmänbegrepp. Jag kommer hålla fast vid att genomgående använda termen ”artbe-
grepp” då det är den termen Weber oftast använder. Man skulle kunna göra skillnad mellan 
artbegrepp (som strikt klassificerande) och lagar, men Weber betonar att artbegrepps innehåll 
idealt sett ska kunna uttryckas i kausallagar. Därmed kan även begrepp vars innehåll består av 
lagsamband såsom ”gravitation” och mekanikens begrepp ”arbete” sägas vara ett slags artbe-
grepp. 
207 Weber, ”Roscher och Knies 1”, s. 48n11 (eng. övers. s. 6n6). Weber gör dessutom en skill-
nad mellan artbegrepp och genetiska begrepp. Weber talar främst i ”Samhällsvetenskapernas 
objektivitet” om genetiska begrepp och då i samband med att han talar om idealtyper. Han 
förklarar inte vad han avser mer specifikt och denna term kommer inte ha någon central roll i 
avhandlingen. Vad jag kan bedöma är genetiska begrepp sådana begrepp som ges ett innehåll 
utifrån ett specifikt historiskt sammanhang. Genetiska begrepp (i motsats till artbegrepp) måste 
därför formuleras som idealtyper, se t.ex. Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 208 
(sv. övers. s. 142f.), se även t.ex. s. 203 (sv. övers. s. 139. Översättarna har dock valt att hoppa 
över just ordet ”genetischen”), s. 218 (sv. övers. s. 150). I ”Den protestantiska etiken” väljer 
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att den logiska bearbetningen har som mål att nå kunskap ”också när nog så 
individuella tankebildningar används” så talar han om tingbegrepp. ”Stjärna” 
är i linje med vårt exempel ovan ett allmänt ord vars betydelse kan bestämmas 
genom att formulera ett artbegrepp där vi specificerar dess innehåll. Singulära 
termer såsom ”solen” kan också ges en bestämd betydelse i form av ett be-
grepp vars innehåll vi kan specificera med omdömen såsom ”den stjärna jor-
den snurrar runt”. Detta begrepp är ett tingbegrepp. Att formulera satser med 
formen ”S är P” där ”S” är en singulär term är alltså utifrån Webers och Rick-
erts perspektiv att formulera ett tingbegrepp där detta omdöme utgör det inne-
håll som begreppet ges och därmed preciserar termens betydelse. ”Kapital-
ismens anda” är då ytterligare ett exempel på ett tingbegrepp eftersom det är 
ett begrepp om ett specifikt historiskt fenomen, och Weber själv nämner 
”Bismarck” som exempel på ett tingbegrepp.208 En studie som handlar om 
Bismarck skulle då innehålla omdömen som är den logiska bearbetningen av 
den verkliga personen och ger tingbegreppet ”Bismarck” dess innehåll. Den 
vetenskapliga uppgiften att formulera ett tingbegrepp om Bismarck skulle be-
stå av att låta detta begrepps innehåll fyllas med omdömen så att begreppet är 
giltigt för den historiska person begreppet är avsett att vara giltigt för. Att for-
mulera ett tingbegrepp om Bismarck är alltså detsamma som att formulera en 
framställning (det vill säga en beskrivning eller skildring) av Bismarck.209 We-
ber använder sällan ordet ”tingbegrepp” utan föredrar istället att tala om fram-
ställningar när han talar om skildringar av konkreta fenomen i verkligheten.210 
Dess framställningar kan sägas utgöra omdömen som bestämmer innehållet i 
det tingbegrepp som därmed utvecklas.  

Som vi kommer att se är denna syn på begrepp bara en utgångspunkt för 
Weber. Jag kommer argumentera för att idealtyper är ett annat slags begrepp 
eftersom han säger att de ska användas som jämförelseobjekt och att fenomen 
därför inte ska inordnas som exemplar av dessa begrepp. Idealtypiska begrepp 
har alltså inte något omfång, det vill säga någon extension, men är trots det en 
sorts begrepp.  

Tolkningar av idealtypsidén såsom Burgers går ut på att idealtyper måste 
vara något slags generella begrepp – eftersom begrepp omöjligt kan vara något 

                               
Weber i utgåva 2 att förtydliga distinktionen mellan artbegrepp och den historiska begrepps-
bildningen genom att specificera att det sammanhang som verkligheten ska betraktas i relation 
till är ett genetiskt sammanhang (se Weber, ”Den protestantiska etiken”MWG I/18, utg. 2, s. 150 
(sv. övers. s. 23)). Det är rimligt att anta att det han vill visa med förtydligandet är att det är ett 
historiskt sammanhang han avser.  
208 Weber, ”Roscher och Knies 1”, s. 48n11 (eng. övers. s. 6n6). Weber betonar att han är med-
veten om att detta är en märklig användning av termen ”begrepp”. 
209 För exempel på passager där Weber talar i termer av ett formulerande (Bildung) av idealty-
per, se t.ex. ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 206 (sv. övers. s. 141), s. 198 (sv. övers. 
s. 146), s. 217 (sv. övers. s. 149).  
210 Jag kommer för det mesta att använda termen ”framställning”. 



 63

annat än generella.211 Detta bygger på en outtalad bild av språket som jag me-
nar att Wittgensteins anmärkningar kan hjälpa oss att frigöra oss från (i den 
mån vi är benägna att tänka så). Weber har ingen utarbetad språkfilosofi men 
jag vill mena att hans idé om idealtyper som jämförelseobjekt istället för klas-
sificerande begrepp söker något bortom den typ av bilder av språket som Witt-
genstein problematiserar.  

Genom att frigöra oss från sådana begränsande och ensidiga föreställningar 
om språket kan vi lättare förstå den roll idealtypiska begrepp kan spela som 
jämförelseobjekt när vi formulerar omdömen. Idealtypiska begrepp kommer 
då framträda som renodlade exempel på användningar som kan användas som 
jämförelseobjekt när vi i konkreta fall försöker fälla så träffande omdömen 
som möjligt (utan att falla in i ett definierande och därmed reducerande av 
verklighetens nyanser och mångfald till instanser av generella egenskaper).  

För att undvika terminologisk förvirring är det också viktigt att såhär inled-
ningsvis lyfta fram att Wittgenstein i vissa passager som kommer diskuteras 
inte använder termen ”betydelse” (Bedetung) på det sätt som Rickert gör (se 
avsnitt 5.5). Trots det träffar Wittgensteins kritik av de idéer om betydelse som 
han diskuterar också den språksyn Rickert kortfattat nämner.212 När Witt-
genstein diskuterar frågan om vad ett ords betydelse (Bedetung) är i inled-
ningen till Filosofiska undersökningar avser han att kritisera idén att ord har 
föremål som sin betydelse i bemärkelsen att deras betydelse är det som orden 
betecknar.213 Rickert utgår från just denna idé att ord betecknar föremål men i 
hans terminologi avser alltså termen ”betydelse” det som gör att ett ord be-
tecknar ett visst fenomen eller en viss klass av fenomen.214  

Weber och Wittgenstein har tidigare sammankopplats av till exempel Gun-
nell som menar att det finns en likhet mellan Webers idé om idealtypiska be-
grepp och Wittgensteins idé om språkspel som jämförelseobjekt.215 Detta tar 

                               
211 Se t.ex. Burger, Max Weber’s Theory of Concept Formation, utg. 2, s. 115. 
212 Denna diskussion av ords betydelse är såklart också en helt annan fråga än vad Weber menar 
när han talar om fenomens kulturella betydelse. 
213 Se t.ex. Wittgenstein, Filosofiska undersökningar, §1. 
214 För exempel på när Wittgenstein diskuterar en liknande idé, se ibid., §6, Wittgenstein, samt 
Ludwig Wittgenstein, ”The Blue Book” (hädanefter ”Blå boken”), i Preliminary studies for the 
”Philosophical Investigations”, Generally Known as the Blue and Brown Books, utg. 2, 
Blackwell, Oxford, 1969, s. 3–5 (sv. övers. ”Blå boken”, i Ludwig Wittgenstein, Blå och bruna 
boken, Thales, Stockholm, 1999, ss. 3–5), s. 17f. (sv. övers. s. s. 21). ”Blå boken” är ursprung-
ligen skriven på engelska och här använder Wittgenstein termen ”meaning” (som i svenska 
utgåvan översatts till ”betydelse”). Ytterligare ett exempel som kan nämnas är den diskussion 
av ”Sinn” som återfinns i Friedrich Waismann och Ludwig Wittgenstein, The Voices of Witt-
genstein: The Vienna Circle: Original German Texts and English Translations, redigerad av 
Gordon P. Baker, Routledge, London, 2003, s. 494f. (eng. övers. ibid., s. 495f.). Det är dock 
viktigt att betona att det är oklart när detta skrevs ner och om Wittgenstein dikterat detta eller 
om det är Waismanns egna försök att uttrycka vad Wittgenstein sagt (se Gordon Baker, ”Pre-
face”, i ibid., ss. xvi–xlviii). 
215 Se Gunnell, ”The Paradoxes of Social Science”, t.ex. s. 60. För en utläggning av vad ett 
språkspel är, se avsnitt 1.6. samt 5.5. Weber och Wittgenstein har också sammankopplats av 
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jag fasta på och vidareutvecklar för att visa hur idealtyperna ska kunna bidra 
till en subjektivt färgad och objektivt giltig förståelse av kulturella fenomen.  

Eftersom avhandlingen inte handlar om Wittgensteins filosofi utan vänder 
sig till Wittgenstein för att lösa ett specifikt problem i Webers metodologi så 
är det oundvikligt att avhandlingen kommer ha ett mycket begränsat fokus. 
Fokus ligger på hur Wittgenstein behandlar frågan om vad ords betydelse är i 
början av Filosofiska undersökningar. För att belysa denna fråga kommer 
Wittgensteins reflektioner kring vad det innebär att kunna ett ord (samt att lära 
sig ett ord) stå i centrum. Andra teman som också kommer behandlas är fa-
miljelikhet, språklig precision och hur man avgränsar ett ords betydelse. 

En del utvikningar kommer göras till andra texter när dessa belyser någon 
av poängerna Wittgenstein gör i Filosofiska undersökningar. I första hand 
kommer ”Blå boken” att användas. Det är dock viktigt att komma ihåg att 
Wittgenstein dikterade ”Blå boken” för sina studenter så som ett underlag för 
undervisningen och att innehållet aldrig var avsett för publicering.216  

Hur min tolkning förhåller sig till fältet av Wittgensteintolkningar ligger 
utanför avhandlingens område.217 Ett kort inledande klargörande kan dock be-
hövas av hur min tolkning står sig i relation till fältet och min syn på Witt-
gensteins stil och idé om vad filosofins uppgift är. Som Wittgenstein själv 
framhåller i förordet till Filosofiska undersökningar var hans ambition länge 
att försöka ordna tankarna så att boken skulle få en naturligt sammanhängande 
följd. Han landade dock till slut i att de frågor och problem som intresserade 
honom krävde att ”kors och tvärs, i alla riktningar, genomresa ett vidsträckt 
tankeområde. – De filosofiska anmärkningarna i denna bok är så att säga en 
samling landskapsskisser”.218 Den filosofiska stil Wittgenstein använder för 
                               
andra. Gustavsson diskuterar Weber och Wittgenstein i relation till frågan om begreppens re-
lation till vardagsspråket i Det vardagliga och det vetenskapliga. Runciman bör också nämnas 
i sammanhanget då han menar sig ha ett wittgensteinianskt perspektiv (Runciman, Critique of 
Max Weber’s Philosophy of Science, s. 44n72). Wittgenstein har dock en mycket undanskymd 
roll och Runciman gör inga utförliga jämförelser eller sammankopplingar. Whimster listar i 
slutet av Understanding Weber fyra punkter för vidare forskning och här framhåller han att ett 
vardagsspråksfilosofiskt perspektiv behövs för att förstå Webers syn på tolkning och förståelse 
därför att hans idé varken går att passa in på ett enkelt sätt i den analytiska eller kontinentala 
traditionen. Whimster föreslår dock varken att man bör utgå ifrån Wittgenstein eller någon av 
de klassiska vardagsspråksfilosoferna såsom J. L. Austin eller John Searle utan föredrar Donald 
Davidson (se Whimster, Understanding Weber, s. 268). Peter Winch kan också nämnas även 
om han kommer från andra hållet då han primärt vill formulera en wittgensteiniansk samhälls-
vetenskapsfilosofi och förhåller sig till Weber utifrån det perspektivet (se Peter Winch, The 
Idea of a Social Science and its Relation to Philosophy, Routledge & Kegan Paul, London, 
1958). För en diskussion och kritik av Winchs kritik av Weber, se Gustavsson, Det vardagliga 
och vetenskapliga, ss. 165–175. 
216 Rush Rhees, ”Preface”, i Wittgenstein, Preliminary studies for the ”Philosophical Investi-
gations”, Generally Known as the Blue and Brown Books, utg. 2, s. v. 
217 För en översikt över olika tolkningstraditioner och deras styrkor och brister, se Gisela Su-
sanna Bengtsson, Wittgenstein and Dogmatism in Two Traditions, Unipub, Diss. Oslo: Univ., 
Oslo, 2008. Se även Oskari Kuusela, The Struggle Against Dogmatism: Wittgenstein and the 
Concept of Philosophy, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 2008. 
218 Wittgenstein, Filosofiska undersökningar, s. ix (sv. övers. s. 7).  
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att diskutera problemen med frågan om vad ett ords betydelse är, består där-
med av att ställa frågor, bemöta tänkta invändningar och diskutera exempel på 
språk och språkanvändning. Det är dessa han kallar språkspel. Dessa påhittade 
exempel är förenklade och överdrivna men syftar till att belysa vissa drag i 
vårt språk.219 Han är med andra ord ingen traditionell filosof i samma bemär-
kelse som till exempel Rickert eftersom den senare Wittgenstein inte strävar 
efter att hitta svar på klassiska filosofiska frågor och formulera ett system gäl-
lande dessa.  

Trots sin okonventionella stil kan det emellanåt se ut som att Wittgenstein 
utifrån sina exempel vill säga något generellt om språket. Detta har väckt en 
diskussion om relationen mellan formen och innehållet i Wittgensteins filo-
sofi. Bengtsson framhåller att man inom det som brukar kallas ”standardläs-
ningen” uppfattar det som att Wittgenstein kritiserar filosofiska teorier och 
teser (framför allt sina egna tidigare uppfattningar samt Gottlob Freges och 
Bertrand Russells) och framför och försvarar egna teorier.220 Det kan tyckas 
okontroversiellt att anta att en filosof argumenterar för och emot teorier och 
teser men problemet är att Wittgenstein emellanåt menar att det är precis detta 
han inte gör. Han skriver till exempel att ”[o]m man ville uppställa teser i 
filosofin, så kunde det aldrig bli någon diskussion om dem, eftersom alla 
skulle hålla med om dem”.221 Han skriver till exempel också i ”Blå boken” att 
”Filosofin är verkligen ’rent deskriptiv’”.222 Filosofer som tillhör den ”tera-
peutiska” eller ”icke-dogmatiska” tolkningslinjen har just tagit fasta på denna 
typ av formuleringar och menar att Wittgenstein inte strävar efter att formulera 

                               
219 För en bra utläggning av hur språkspelen kan förstås, se Oskari Kuusela, ”The Method of 
Language-Games as a Method of Logic”, Philosophical Topics, vol. 42, nr. 2, 2014, ss. 129–
160. Det är just språkspel i bemärkelsen av förenklade exempel som ska fungera som jämförel-
seobjekt som jag kommer förhålla mig till (se t.ex. Wittgenstein, Filosofiska undersökningar, 
§130, §131). Som Kuusela framhåller använder Wittgenstein ibland också termen för att tala 
om språkliga sammanhang (Kuusela, ”The Method of Language-Games as a Method of Logic”, 
s. 142f.). För exempel se Wittgenstein, Filosofiska undersökningar §156 samt Wittgenstein, 
”Blå boken”, s. 17 (sv. övers. s. 19f.), Wittgenstein, Ludwig, ”The Brown Book” (hädanefter: 
”Bruna boken”), i Preliminary Studies for the ”Philosophical Investigations”, Generally 
Known as the Blue and Brown Books, utg. 2, s. 81. 
220 Bengtsson, Wittgenstein and Dogmatism in Two Traditions, s. 130, 169, se även t.ex. s. 3f, 
ss. 17–25. För ett exempel på detta perspektiv, se Gordon P. Baker och Peter Hacker, An Ana-
lytical Commentary on Wittgenstein’s Philosophical Investigations, Paperback edition, vol. 1, 
Blackwell Publishers, Oxford, 1983, s. ix.  
221 Wittgenstein, Filosofiska undersökningar, §128, se även t.ex. §123, §133 samt Wittgensteins 
förord där han säger att han inte lyckats formulera en sammansatt helhet utan att anmärkning-
arna bara ska ses som en samling landskapsskisser (ibid., s. ix (sv. övers. s. 7)). Paragraferna i 
Filosofiska undersökningar ingår i det Baker och Hacker ser som ett kapitel av Filosofiska 
undersökningar med temat filosofi och metod (§89–§133), se Baker och Hacker, An Analytical 
Commentary on Wittgenstein’s Philosophical Investigations, ss. 189–248. För en mer detaljerad 
genomgång av en Hackers variant av standardläsningen av Filosofiska undersökningar, se 
Bengtsson, Wittgenstein and Dogmatism in Two Traditions, ss. 149–170. 
222 Wittgenstein, ”Blå boken”, s. 18 (sv. övers. s. 22). Se även t.ex. Wittgenstein, “Bruna 
boken”, s. 125. 
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allmänna filosofiska teorier, slutsatser, systematiska förklaringar och sam-
manfattningar.223 Min tolkning av Wittgenstein i huvudsak är inspirerad av fi-
losofer tillhörande denna tolkningstradition, i synnerhet Sören Stenlunds, 
Stanley Cavells och Oskari Kuusela. Med det sagt bygger avhandlingen till 
syvende och sist på min egen tolkning. Den utgör inte ett applicerande av nå-
gon annans tolkning.  

Många filosofer i denna tolkningstradition menar att Wittgenstein är intres-
serad av att frigöra sig själv och den som är benägen att tänka som han från 
antaganden och idéer som leder till en filosofisk förvillelse på grund av att vi 
ställer vilseledande frågor.224 På denna punkt är jag enig med filosofer såsom 
Stenlund och Cavell och kommer således inte utgå ifrån Wittgensteins reflekt-
ioner för att försöka säga något generellt om språket som grund för min tolk-
ning av idealtypens funktion. Istället är ambitionen att använda Wittgensteins 
reflektioner för att belysa drag i vårt språk som osynliggörs om man tänker 
sig att begrepp måste vara generella och klassificerande; ett synsätt som hind-
rar oss från att se vilken roll idealtyperna kan spela.225 

Hur långt man ska ta idén om att Wittgenstein bara vill upplösa filosofiska 
problem, och exakt hur detta ska förstås råder det delade meningar om. Det är 
därför inget som här kan utredas i detalj.226 Min uppfattning är dock att den 
upplösande uppgift som Wittgenstein tillskriver filosofin inte bör tolkas för 
ensidigt. Att Wittgenstein inte vill formulera en generell filosofisk teori om 
vad språk är implicerar inte att hans anmärkningar enbart går ut på att ifråga-
sätta och kritisera teorier (eller mer grundläggande bilder och föreställningar 
som teorier bygger på).227 Även om det är Wittgensteins mål så gör han det 

                               
223 Centrala representanter för denna tolkningslinje återfinns i Alice Crary och Rupert Read 
(red.), The New Wittgenstein, Routledge, London, 2000. För en översikt över hur denna tolk-
ningslinje förhåller sig till standardläsningar, se Alice Crary, ”Introduction”, i The New Witt-
genstein, ss. 1–18. Crary föredrar att tala om terapeutiska läsningar. Bengtsson föredrar termen 
”icke-dogmatiska”. För en diskussion av de hur olika tolkningarna kan benämnas och karaktä-
riseras, se Bengtsson, Wittgenstein and Dogmatism in Two Traditions, s. 1f. För en klargörande 
utredning av varför Wittgenstein inte kan sägas formulera någon språkteori, se Kuusela, ”The 
Method of Language-Games as a Method of Logic”.  
224 Se t.ex. följande essäer av Sören Stenlund: ”Språk och livsform”, i Stenlund, Filosofiska 
uppsatser, ss. 9–26, ”Strävan efter allmängiltighet”, i Stenlund, Filosofiska uppsatser, ss. 27–
44, ”Är filosofiska problem bara missförstånd?”, i Stenlund, Filosofiska uppsatser, ss. 45–75. 
För Stanley Cavells tolkning, se ”The availability of Wittgenstein’s Late Philosophy”, i Must 
We Mean What We Say?, Cambridge University Press, 1976, ss. 44–72. För en karaktärisering 
av dessa två tolkningar, se Bengtsson, Wittgenstein and Dogmatism in Two Traditions, s. 136f., 
148.  
225 Se Oskari Kuusela, ”Do the Concepts of Grammar and Use in Wittgenstein Articulate a 
Theory of Language or Meaning?”, Philosophical Investigations, vol. 29, nr. 4, 2006, ss. 309–
341. 
226 För en översikt, se Bengtsson, Wittgenstein and Dogmatism in Two traditions, kapitel 5. 
227 Stenlunds tolkning kan lätt uppfattas på detta sätt och även om han starkt betonar den ned-
brytande och upplösande uppgiften filosofin ska ha enligt Wittgenstein, så betonar han åter-
kommande att Wittgenstein belyser enskilda språkliga drag i samband med att han tar sig an 
filosofiska problem. Se t.ex. Stenlund, ”Språk och livsform”, s. 9, 19–20, 24–26, Stenlund, 
”Strävan efter allmängiltighet”, ss. 31–33, ”Är filosofiska problem bara missförstånd?”, s. 59f., 
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genom att beskriva enskilda drag i vårt språk. Arbetet med att frigöra oss från 
såväl förenklade idéer om språket som själva strävan efter att vilja lösa filoso-
fiska problem genom att formulera teorier och system, går via ett belysande 
av drag i vårt språk. Även om man går med på att detta i en bemärkelse är ett 
rent ”negativt” arbete, som inte går ut på att formulera alternativa språkfiloso-
fiska teorier och teser, så innebär själva formulerandet av de belysande ex-
emplen och tankarna att man får just en annan förståelse av språket och dess 
relation till handlande, tänkande, kännande, och så vidare. För att ta ett exem-
pel skriver Wittgenstein att:  

De kriterier, som vi låter gälla för ”passa”, ”kunna”, ”förstå”, är mycket mer 
komplicerade än det kan tyckas vid en första anblick. Det vill säga, spelet med 
dessa ord, deras användning i det språkliga umgänge, vars medel de är, är mer 
invecklat – dessa ords roll i vårt språk är en annan än den vi är frestade att tro. 

(Det är denna roll vi måste förstå för att upplösa filosofiska paradoxer. Och 
därför räcker vanligen inte en definition; och ännu mindre påståendet att ett 
ord är odefinierbart.)228 

Med Stenlunds ord kan min förståelse sägas vara att Wittgenstein vänder sig 
emot att man tar fasta på ”vissa drag i vårt språk och (betänksamt) [för] över 
dem till situationer där de inte är tillämpbara”.229 Vad jag kan se finns det där-
emot inget hinder för att utifrån ett wittgensteinianskt perspektiv beskriva en-
skilda möjliga språkanvändningar och drag i vårt språk som kan föreligga i 
konkreta fall av språkanvändning. Det är just detta Wittgensteins språkspel 
ska visa, om än i förenklad form. Dessa språkspel behöver vara förenklade 
och renodlade därför att vi lättare ska kunna ”överblicka ordens syfte och 
funktion” i dessa exempel.230 De ska förstås som ”jämförelseobjekt 
(Vergleichungsobjekte) som genom likhet och olikhet skall kasta ljus över för-
hållandena i vårt språk”.231 Detta kan också jämföras med att Wittgenstein i 
Friedrich Waismanns efterlämnade anteckningar säger att: 

Vi konstruerar på samma sätt ett idealfall (idealen Fall), men utan pretent-
ionen, att detta ska överensstämma med något; utan vi konstruerar det bara, för 

                               
69–71. Min uppfattning är att en grammatisk anmärkning rörande ett ords användning kan spela 
en roll för att belysa ett filosofiskt problem – men att vi utifrån ett wittgensteinianskt perspektiv 
också behöver vara öppna för att de också skulle kunna spela andra roller i andra sammanhang, 
t.ex. inom kulturvetenskaperna.  
228 Wittgenstein, Filosofiska undersökningar, §182. 
229 Stenlund, ”Språk och livsform”, s. 10. Stenlund diskuterar sedan i detalj hur detta problem 
ofta uppkommer. 
230 Wittgenstein, Filosofiska undersökningar, §5. 
231 Ibid., §130. 
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att få ett översiktligt schema, som vi kan jämföra språket med; som en aspekt, 
så att säga, som inte hävdar något, och alltså inte heller är falsk.232 

Som vi kommer se finns det stora likheter mellan denna inställning och hur 
Weber talar om idealtyper. Man kan därmed också säga att idealtyper, i min 
tolkning, kan ses som en sorts språkspel – även om de ska ha en annan funkt-
ion än vad språkspel har i Wittgensteins filosoferande. Vad detta innebär och 
varför det är oumbärligt om kulturvetenskaperna ska kunna ge oss en objektivt 
giltig förståelse genom framställningar baserade på värderingar kommer, för-
hoppningsvis, stå klart i slutet av avhandlingen. 

                               
232 Waismann och Wittgenstein, The Voices of Wittgenstein, s. 278. Min översättning. I ”Blå 
boken” talar Wittgenstein också om vikten av att formulera ideala språk och att dessa inte be-
höver vara förbättrade versioner av det vardagliga språket (se Wittgenstein ”Blå boken”, s. 28 
(sv. övers. s. 33)). 
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Kapitel 2: Inledande presentation av 
idealtypsidén och frågan om när idealtyper ska 
användas 

2.1 Inledning 
Vad är idealtyper för något? Vilka problem är det som gör Webers idé om 
idealtypiska begrepp så svår att förstå? Detta kapitel inleds med en översiktlig 
presentation av idealtypsidén och de problem som ska lösas. En central men 
svårbegriplig tanke som framkommer här är att Weber framhåller idealtyperna 
som oumbärliga i vissa fall. Kapitlet går därför sedan över till att utförligt 
behandla frågan om när idealtyper är oumbärliga, och finner att det är när vi 
vill bedriva kulturvetenskaplig samhällsvetenskap i en specifik bemärkelse. 
Denna kulturvetenskap kommer också kontrasteras mot vetenskaper som inte 
behöver använda idealtyper. Utifrån Webers utspridda anmärkningar kommer 
de skillnader han ser förtydligas genom formulerat av en mer systematisk 
översikt. Detta är dock inte ett uppställande av olika kategorier av vetenskap 
utan snarare en idealtypisk översikt. I vilken bemärkelse uppställningen är 
idealtypisk kommer att visa sig efter hand (se främst avsnitt 2.8).233 Kapitlet 
avslutas med en första titt på vad Weber menar med ”betydelse” för att fram-
häva kontrasterna mellan de olika vetenskaperna och fungera som en upptakt 
till kapitel 3.  

2.2 Webers grundläggande presentation av idealtypsidén 
Weber introducerar idealtypsidén i ”Samhällsvetenskapernas objektivitet” 
med hjälp av ett exempel hämtat från den österrikiska nationalekonomiska 
skolan.234 Weber går inte in på några detaljer i exemplet men menar att den 
moderna marknadsekonomiska organisationen av samhället de utgår ifrån (där 

                               
233 Denna översikt kommer inte vara komplett. Ett exempel på en specialvetenskap som inte 
kommer diskuteras är juridik. I ”Roscher och Knies 2” kallar Weber juridik för en normativ och 
dogmatisk disciplin, vilket han kontrasterar mot ”empiriskt-historiska” discipliner, se ”Roscher 
och Knies 2”, s. 301f. (eng. övers. s. 56). Ytterligare en gren Weber nämner som ej kommer 
utredas här är filologi, se ibid., s. 298f. (eng. övers. s. 54).  
234 Som Weber i sammanhanget kallar ”den abstrakta teorin” respektive ”den abstrakta ekono-
miska teorin”.  
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det finns en varumarknad med köpare och säljare som handlar rationellt under 
fri konkurrens) är en idealbild eller tankebild.235 Weber analyserar exemplet 
på följande sätt: 

Denna tankebild förenar bestämda relationer och händelser i det historiska livet 
till ett i sig motsägelsefritt kosmos av tänkta sammanhang. I innehållsligt av-
seende har denna konstruktion i sig karaktären av en utopi, som man kommit 
fram till genom en tankemässig betoning (Steigerung) av bestämda element i 
verkligheten. Konstruktionens förhållande till livets empiriskt givna fakta är 
uteslutande detta: Där arten av de sammanhang som man abstrakt har framställt 
i konstruktionen [...] till någon grad har konstaterats eller förmodats vara verk-
samma i verkligheten, där kan vi använda en idealtyp för att göra egenarten i 
detta sammanhang åskådligt och förståeligt för oss på ett pragmatiskt sätt. 
Denna möjlighet har ett heuristiskt värde, liksom den kan vara värdefull för 
framställningen, ja oumbärlig. För forskningen ska det idealtypiska begreppet 
skola tillskrivningsomdömet (das Zurechnungsurteil schulen): det är ingen hy-
potes, utan anger riktningen för hypotesbildningen; det är ingen framställning 
av verkligheten, utan förlänar framställningen entydiga uttrycksmedel. Det är 
alltså ”idén” om den historiskt givna, moderna marknadsekonomiska organi-
sationen av samhället som den abstrakta teorin presenterar för oss[.]236  

Senare i samma stycke vidareutvecklar Weber sin syn på idealtyperna. Han 
skriver: 

Man kommer fram till idealtypen genom att ensidigt betona ett eller ett par 
synsätt och genom att lägga samman en mängd spridda och inte klart avgräns-
bara fenomen, som kan förekomma i större eller mindre omfattning eller ibland 
inte alls – enskilda fenomen som fogar sig efter dessa ensidigt betonade synsätt 

                               
235 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 202 (sv. övers. s. 138f.). För en vidare 
kommentar på detta se Max Weber, ”Die Grenznutzlehre und das ’psychophysische Grundge-
setz’”, i Weber, MWG I/12, ss. 115–133 (eng. övers. ”The Theory of Marginal Utility and the 
’Fundamental Law of Psychophysics’”, i Weber, CMW, ss. 242–250), där han bland annat dis-
kuterar och kritiserar idén att marginalnytteteorin kan grundas i psykologiska lagar. Se även 
utgivarnas kommentar i Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 202k99. 
236 Ibid., s. 202f. (sv. övers. s. 138f.). Modifierad översättning. I den svenska översättningen har 
bland annat ”Lebens” översatts till ”verklighet” och ”das Zurechnungsurteil” till ”omdömes-
förmåga”. ”Tillskrivningsomdömet” är en något otymplig term men ligger nära originalet och 
har fördelen att denna tekniska term inte missas. Utgivarna av MWG I/7 menar att denna term 
kommer från den samtida juridiken (för vidare referenser se Weber, MWG I/7, s. 185k39). Det 
Weber talar om här är hur kausalförklaringar av fenomen ska formuleras när det kommer till 
förklaringar av enskilda skeenden. Då handlar det om att avgöra vilken individuell konstellation 
som fenomenet är ett resultat av och det är detta som är att göra en ”tillskrivning”. Ett tillskriv-
ningsomdöme är alltså ett omdöme om vilken individuell konstellation av skeenden som är den 
kausala orsaken till ett fenomens uppkomst. Detta liknar den kontrat Rickert gör mellan histo-
riska och naturvetenskapliga förklaringar som Weber i andra sammanhang anknyter till (se t.ex. 
Weber, ”Roscher och Knies 1”, s. 52k59). Det kan jämföras med hur han i ”Kritiska studier” 
diskuterar kausalförklaringar i relation till von Kries adekvansteori (Weber, ”Kritiska studier”, 
ss. 447–480 (eng. övers. s. 167–184)). Detta återkommer vi till i kapitel 5. Se även avsnitt 2.5 
om ”kausalekvationer” och 3.3 om skillnaden mellan ”kausalekvationer” och ”kausalinekvat-
ioner”. 
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och som blir till en i sig enhetlig tankebild. Det finns inte någonstans i verklig-
heten en empirisk motsvarighet till denna tankebild i dess begreppsliga renhet. 
Den är en utopi, och uppgiften för den historiska forskningen är att i varje en-
skilt fall fastställa hur nära eller hur långt ifrån verkligheten som idealbilden 
ligger [...].237 

Den österrikiska nationalekonomiska skolans teori där den ”moderna mark-
nadsekonomiska organisationen av samhället” består av en varumarknad med 
köpare och säljare som handlar rationellt under fri konkurrens har alltså, me-
nar Weber, formulerats genom att man lyft fram och tydliggjort ett fåtal ut-
valda element som görs till utmärkande för en idé om den modernas mark-
nadsekonomiska organisationen av samhället. Detta är då en idealtyp därför 
att det är en konstruktion som formuleras genom ett ensidigt betonande av ett 
par aspekter. Denna idealtyp kan inte återfinnas i verkligheten och är därför 
en overklig utopi. 

Idealtyperna ska användas för att ange riktning för formulerandet av hypo-
teser samt som ett hjälpmedel som verkligheten ska jämföras och mätas gente-
mot. Idealtypens betydelse ”består i att vara ett rent ideellt gränsbegrepp, uti-
från vilket verkligheten kan mätas i syfte att tydliggöra vissa bestämda delar 
av den empiriskt givna verkligheten, som jämförs (verglichen) med begrep-
pet”.238 Även om Weber inte använder termen ”jämförelseobjekt” 
(Verlgeichungsobjekte) som vi finner hos Wittgenstein är detta en bra karak-
tärisering av hur idealtyperna ska användas.239 

Vidare ska idealtyperna inte formuleras så som ett genomsnitt av de feno-
men man utgår ifrån.240 Weber framhåller också att det kan vara användbart 
att formulera flera olika idealtyper.241 Därutöver ska de inte förstås som ideala 
i en värderande (det vill säga normativ) bemärkelse. Man måste göra ”en skarp 
åtskillnad mellan å ena sidan det logiska jämförande förhållandet mellan verk-
lighet och idealtyperna, i logisk mening, och å andra sidan den värderande 
bedömningen av verkligheten utifrån ideal”.242 De ska alltså inte uppfattas som 
ideal att sträva mot. 

                               
237 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 203f. (sv. övers. s. 139). 
238 Ibid., s. 208 (sv. övers. s. 142), samt s. 215 (sv. övers. s. 146f.). För samma poäng, se även 
t.ex. Weber, ”Stammler”, s. 358f. (eng. övers. s. 207), samt s. 543 (eng. övers. s. 210f.). Wagner 
och Härpfer tar inte in detta i sin tolkning av idealtypsidén. I sitt argument för att Weber främst 
inspireras av Helmholtz menar de att idealtyper är resultatet av det vetenskapliga arbetet, vilket 
står i strid med det Weber säger här (se Wagner och Härpfer, ”On the Very Idea of an Ideal 
Type”, s. 215, 228). Vi återkommer till deras tolkning senare då de trots allt inte är helt fel ute, 
se avsnitt 3.9. 
239 Jmf. Wittgenstein, Filosofiska undersökningar, §130. I det avslutande kapitlet kommer detta 
belysas i relation till hur Wittgenstein talar om jämförelseobjekt. 
240 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 203 (sv. övers. s. 139). 
241 Ibid., s. 205 (sv. övers. s. 140). 
242 Ibid., s. 215 (sv. övers. s. 147f.). Som Weber själv betonar kan man utifrån hans perspektiv 
även formulera idealtyper av fenomen man förkastar, se ibid., s. 215 (sv. övers. s. 148), se även 
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Som nämndes i kapitel 1 har många uttolkare, såsom till exempel von 
Schelting och Burger, haft svårt att förstå hur Weber kan tala om individuella 
idealtyper för att de utgår ifrån att alla begrepp per definition är generella och 
klassifikatoriska; enskilda fenomen inordnas alltid som exemplar av begrepp. 
I ”Samhällsvetenskapernas objektivitet” är dock Weber tydlig med att han av-
visar den synen på begrepp.  

Att Weber betonar att idealtyperna ska användas som gränsbegrepp som 
verkligheten kan jämföras gentemot hänger just ihop med att Weber gör en 
skarp skillnad mellan det typiska och det artmässiga (Gattungsmäßig).243 Ide-
altypiska begrepp ska i motsats till vad han kallar ”artbegrepp” inte tjäna som 
scheman ”i vilket verkligheten skulle kunna inordnas som exemplar”.244 Ide-
altyperna är med andra ord just jämförelseobjekt i kontrast till klassifikato-
riska artbegrepp som tar fasta på det som är gemensamt för många fenomen.245 
Om man frångår grundantagandet att begrepp måste vara generella och klas-
sifikatoriska upplöses också frågan om hur det kan finnas individuella ideal-
typer; det finns individuella idealtyper därför att det finns individuella be-
grepp. En historisk framställning (det vill säga beskrivning eller skildring) av 
Bismarck utgör ett individuellt begrepp om Bismarck och renodlade, utopiska, 
idealtyper behöver inte formuleras på ett generellt sätt såsom ”handling”, 
”social handling” eller ”bytesförhållande”. Man skulle lika gärna kunna for-
mulera ett renodlat begrepp om ”Bismarck” och använda det som jämförelse-
objekt. 

2.3 Idealtypsidéns svårigheter och problem 
Utifrån återgivningen ovan verkar Webers idé om idealtyper inte vara särskilt 
svårbegriplig. Det finns dock tre övergripande svårigheter och tre mer speci-
fika problem som vi kommer ta oss an. 

Den första svårigheten (1) är att han menar att det i vissa lägen är oumbär-
ligt, det vill säga nödvändigt, att formulera idealtyper. Idealtypernas nödvän-
dighet har på olika vis lyfts fram av flera kommentatorer men i den samhälls-
vetenskapliga litteraturen behandlas de ofta som om de utgör ett av många 

                               
s. 205 (sv. övers. s. 140f.). Termen ”idealtyp” förekom i Webers samtid i den normativa bemär-
kelsen hos t.ex. Georg Jellinek, se t.ex. Wagner och Härpfer, ”On the Very Idea of an Ideal 
Type”. 
243 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 217f. (sv. övers. s. 149f.).  
244 Ibid., s. 208 (sv. övers. s. 142). Se även ”Roscher och Knies 1”, s. 47 (eng. övers. s. 5). 
245 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, ss. 206–212 (sv. övers. ss. 141–145). Se av-
snitt 1.6 för introducerande presentation av ”artbegrepp”. Detta är en punkt där det är oklart om 
Weber utvecklar sitt tänkande över tid. T.ex. Whimster menar att Weber efter ”Samhällsveten-
skapernas objektivitet” förändrat sin syn på idealtyperna så att de blir klassificerande (Whims-
ter, Understanding Weber, s. 137). Huruvida detta är en korrekt tolkning lämnar jag öppet.  
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möjliga metodologiskt hjälpmedel som det står en fritt att använda vid be-
hov.246 I sådana fall uppfattas formulerandet av idealtyper som ett frikopplat 
metodologiskt verktyg i den samhällsvetenskapliga verktygslådan. För Weber 
är dock idealtyperna något mer än detta. Förutom det nyss citerade stycket 
säger Weber till exempel att idealtypiska begrepp är en sorts begreppsbildning 
som är ”säregen för vetenskaperna om den mänskliga kulturen och som i viss 
utsträckning är oumbärlig”.247 Han säger också att historiematerialismen, pre-
cis som den österrikiska nationalekonomiska skolans teorier, är idealtypiska 
oberoende av vad dess förespråkare tror och hävdar.248 Han menar vidare att 
följden för den historiker som avfärdar idealtyper blir att han: 

medvetet eller omedvetet – använder liknande konstruktioner utan att ge dem 
en språklig formulering och logisk utformning, eller att han förblir fast i det 
som han bara ’har på känn’ (Empfundenen)”.249  

Det drag vi ska utreda är alltså varför man i samhällsvetenskaperna i vissa fall 
måste använda idealtypiska begrepp och i vilken utsträckning detta är nödvän-
digt.  

Den andra svårigheten (2) handlar om idealtypernas roll i vetenskaperna. I 
samband med att Weber framhåller att den idealtypiska begreppsbildningen är 
säregen för vetenskaperna om den mänskliga kulturen så säger han också att 
detta rör ”den principiella frågan om vilken betydelse teorin har för den sam-
hällsvetenskapliga kunskapen”.250 Weber formulerar alltså idealtypsidén som 
en del av ett utredande av den samhällsvetenskapliga kunskapen och teorins 
                               
246 Se t.ex. Eliaeson, Max Weber’s Methodologies, s. 49. Ofta lämnas oumbärligheten okom-
menterad, även i handböcker som ska ge en inledande presentation (se t.ex. Giddens och Sutton, 
Essential Concepts in Sociology, utg. 2, Polity, Malden MA, 2017, ss. 27–29, Kaesler, Max 
Weber, s. 242ff., Swedberg och Agevall, The Max Weber Dictionary, utg. 2, ss. 156–158). När 
oumbärligheten nämns inom Weberforskningen görs det ofta kortfattat, se t.ex. Bruun och 
Whimster, ”Introduction”, s. xxiv–xxv, Bruun, Science, Values and Politics in Max Weber’s 
Methodology, utg. 2, s. 211, Burger, Max Weber’s Theory of Concept Formation, s. 120, Eliae-
son, Bilden av Max Weber, s. 97, Rosenberg, ”The Conceptual Articulation of the Reality of 
Life”, s. 91, Turner och Factor, Max Weber, s. 149ff. Henrich menar att idealtyperna bara kan 
vara användbara i kulturvetenskapen, vilket logiskt sett inte följer av Webers formuleringar 
eftersom oumbärlighet inom kulturvetenskaperna inte utesluter att idealtyper också skulle 
kunna vara användbar i andra sammanhang (se Henrich, Die Einheit der Wissenschaftslehre 
Max Webers, s. 84). 
247 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 201 (sv. övers. s. 138). Strikt taget säger 
Weber inte här att det är den idealtypiska begreppsbildningen som är oumbärlig. Han säger att 
det exempel han tar upp är ett specialfall av en ”form av begreppsbildning” som är säregen för 
kulturvetenskaperna. Eftersom det är just den idealtypiska begreppsbildningen som han explicit 
utvecklar i direkt anslutning till detta är det dock självklart att det är den idealtypiska begrepps-
bildningen han avser. Det kan också nämnas att Weber framhåller idealtypernas nödvändighet 
i två brev till Rickert (se Webers brev till Rickert, 1904, 14 juni, i Weber, MWG II/4, s. 230 
(eng. övers. i Weber, CMW, s. 375), samt Webers brev till Rickert 1905, 28 april, i Weber, 
MWG II/4, s. 477f. (eng. övers. i Weber, CMW, s. 381)). 
248 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 221f. (sv. övers. s. 152f.). 
249 Ibid., s. 209 (sv. övers. s. 143).  
250 Ibid., s. 202 (sv. övers. s. 138). 
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roll för den. Det är som en del utav detta som denna idé ska lösa problemet 
med hur objektiv giltighet kan nås i de fall där det är oumbärligt att formulera 
idealtyper. Hur idealtyper ska spela denna roll framgår emellertid inte på ett 
klart sätt i Webers inledande presentation. 

Den tredje svårigheten (3) är att det inte alls står klart hur Weber ser på 
själva den kunskap som ska bli objektivt giltig genom formulerandet av ide-
altyper. Weber menar att vetenskapens mål ska vara att ”i tanken ordna verk-
ligheten på ett empiriskt giltigt sätt”.251 Detta hänger ihop med att kunskapen 
består av omdömen. Hur detta ska förstås mer exakt behöver vi utreda för att 
klargöra hur idealtyperna ska kunna bidra till objektivt giltig kunskap. 

Förutom dessa tre övergripande svårigheter (1–3) stöter vi också på en rad 
motsägelsefulla formuleringar som leder till ytterligare tre specifika problem 
(i–iii).  

Som nämndes ovan gör Weber en skarp åtskillnad mellan det typiska och 
det artmässiga och menar att idealtypiska begrepp i motsats till artbegrepp inte 
ska inordna verkliga fenomen som exemplar under sig. Det första problemet 
(i) är att Weber också säger att alla individuella idealtyper är sammansatta av 
”begreppsliga element som är klassifikatoriska och som har fått en idealtypisk 
form”.252 Dessutom säger han om artbegrepp att ”naturligtvis kan även de for-
mas som idealtyper – genom att man abstraherar och betonar vissa för begrep-
pet väsentliga element”.253 Detta låter motsägelsefullt; hur skulle idealtyper 
som inte ska vara klassifikatoriska kunna bestå av klassifikatoriska element? 
Och vad innebär det att ge artbegrepp en idealtypisk form?  

Det andra problemet (ii) är att han menar att begrepp kan vara mer eller 
mindre artmässiga eller idealtypiska.254 Tidigare såg vi att han gör en tydlig 
distinktion mellan det typiska och artmässiga och att artbegrepp kan formas 
till idealtyper. Nu säger han istället att det finns en gradvis övergång från det 
artmässiga till det idealtypiska. Hur ska detta förstås? 

Det tredje specifika problemet (iii) hänger ihop med att Weber, som vi sett, 
är tydlig med att idealtyper inte är några hypoteser eller framställningar samt 
att de ska användas som medel för att mäta och jämföra verkligheten mot.255 
Han är tydlig med att idealtyper ingenstans kan återfinnas i verkligheten och 
att de därför är overkliga konstruktioner.256 Emedan Weber är explicit på dessa 
punkter i den inledande presentationen, finns det senare passager som står i 

                               
251 För andra passager där Weber uttrycker sig i liknande termer, se ibid., s. 148 (sv. övers. s. 
99), s. 155 (sv. övers. s. 105), s. 156 (sv. övers. s. 106), s. 160 (sv. övers. s. 109), s. 183 (sv. 
övers. s. 124), s. 205 (sv. övers. s. 141. Passagen är felöversatt då översättarna tolkat Webers 
tal om att ordna samhällets tillstånd på ett giltigt sätt som om han talade om att formulera fram-
ställningar av en ”gällande samhällsordning”), s. 221 (sv. övers. s. 152), s. 224 (sv. övers. s. 
154), s. 232 (sv. övers. s. 161).  
252 Ibid., s. 217f. (sv. övers. s. 149). 
253 Ibid., s. 217 (sv. övers. s. 149). 
254 Ibid., s. 218f. (sv. övers. s. 150). 
255 Ibid., s. 215 (sv. övers. s. 146f.), s. 208 (sv. övers. s. 142). 
256 Ibid., s. 204f. (sv. övers. s. 139f.). 
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strid med detta. Han säger till exempel att när man formulerar idealtypiska 
begrepp så förekommer de inte i verkligheten i sin renhet – förutom i enstaka 
fall.257 Han skriver också att i jämförelsen mellan en idealtyp och verkligheten 
ska man avgöra huruvida det faktiska förloppet var det samma som det ideal-
typiskt konstruerade och att denna jämförelse utgör en prövning av en hypo-
tes.258 Dessutom betonar han explicit i ett stycke att det systematiska begrepp-
sliggörandet i en omfattande framställning närmar sig idealtypens karaktär: 

Ju mer omfattande de sammanhang är som det gäller att framställa, och ju mer 
allsidig deras kulturella betydelse har varit, desto mer närmar sig den samman-
fattande framställningen (i ett begrepps- och tankesystem) idealtypen [...].259 

Här verkar det vara själva de empiriska framställningarna som Weber menar 
närmar sig den idealtypiska formen.  

De svårigheter vi nu står inför handlar om att Weber ibland uttrycker sig på 
ett sätt som tycks oförenligt med vad vi innan konstaterat om idealtyper. För 
det första säger han att de i enstaka fall kan återfinnas i verkligheten. För det 
andra säger han att framställningar kan närma sig en idealtypisk form. För det 
tredje säger han att själva jämförelserna kan betraktas som hypotesprövningar. 
Därmed verkar det som att vi borde säga att idealtyper är, eller åtminstone kan 
vara, hypoteser eller framställningar som därmed kan vara sanna, korrekta el-
ler giltiga (i de fall de överensstämmer med verkligheten).260 Eftersom dessa 
påståenden strider mot den inledande presentationen av idealtyperna reses frå-
gan om hur vi ska väga och sammanbinda dessa motstridiga karaktäriseringar. 
Detta ska avhandlingen ta sig an. 

2.4 När är idealtyper oumbärliga? Webers idé om en 
kulturvetenskaplig samhällsvetenskap 
Nu är det dags att gå över till frågan om när idealtyper är oumbärliga. Det kan 
verka naturligt att skilja mellan olika sorters vetenskaper utifrån vilket slags 
fenomen man studerar. Naturvetenskaperna studerar naturfenomen, psykologi 

                               
257 Ibid., s. 208 (sv. övers. s. 143).  
258 Ibid., s. 220 (sv. övers. s. 151). Se även Weber, ”Stammler”, s. 538f. (eng. övers. s. 207). 
259 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 213 (sv. övers. s. 146). 
260 Detta säger Weber också i förbigående i en passage i ”’Energetische’ Kulturtheorien” (i 
Weber, MWG I/12), s. 163 (eng. övers. ”’Energetical’ Theories of Culture”, i Weber, CMW, s. 
260). Exempelvis Rosenberg tänker att idealtyperna i någon mån ska beskriva eller fånga verk-
ligheten och därmed kan vara giltiga, se Rosenberg, ”The Conceptual Articulation of the Reality 
of Life”, ss. 93–96. För exempel på uttolkare som verkar se idealtyper som en sorts kunskap, 
se Burger, Max Weber’s Theory of Concept Formation, s. 120. Wagner och Härpfer har en 
liknande uppfattning då de menar att idealtyper ska ses som resultatet av den typ av konstnärlig 
induktion Helmholtz talar om, se Wagner och Härpfer, ”On the Very Idea of an Ideal Type”, s. 
215, 228ff. 
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studerar psykologiska fenomen, samhällsvetenskap studerar sociala fenomen, 
och så vidare.261 Utifrån ett sådant perspektiv kan en specifik gren av veten-
skapen använda ett brett spektrum av angreppssätt och metoder för att studera 
sina fenomen. Frågan om vilka metoder man bör använda är då en fråga om 
lämplighet i det enskilda fallet. Ur detta perspektiv är det därför naturligt att 
se formulerandet av idealtyper som ett av många verktyg i den samhällsveten-
skapliga verktygslådan.  

Ett exempel på en uttolkare som tagit sig an denna fråga är Burger. Han 
menar att Weber ser idealtyper som en sorts generell kunskap och att denna 
idé är ett svar på frågan om vad för slags generella begrepp som behövs för 
att beskriva sociala fenomen när dessa är så pass mångfaldiga att vanliga ge-
nerella begrepp inte fungerar. Alla generella begrepp har enligt Burger en de-
finition som avgör vilka egenskaper ett fenomen måste ha för att falla in under 
begreppet. ”Thus, the conceptual content of, e.g., ’tree,’ consists of those em-
pirical parts which can be equally found in all trees as identical compo-
nents”.262 Definitionen avgör vilka fenomen som är instanser av begreppet, 
vilket ofta leder till problem eftersom det är svårt att formulera en definition 
på ett sådant sätt att den inkluderar alla fall som vi anser borde falla in under 
begreppet och samtidigt utesluter alla andra fall. Burger är av uppfattningen 
att Weber, till skillnad mot Rickert, inser att detta är ett extra stort problem för 
samhällsvetenskapen (eller historievetenskapen):263 ”Turning now to the com-
ponent parts of historical descriptions, it is easily realized that many of them 
cannot be called ’general’ concepts in this sense.”264 Burger nämner ”byrå-
krati”, ”konflikt” och ”katolsk” som exempel på sådana begrepp. Anledningen 
till att vi stöter på problem här, menar han, är att trots att dessa begrepp har en 
generell form så kan de inte sägas bestå av element som alla fenomen som vi 
vill ska falla in under begreppen strikt taget har gemensamt.265 Snarare är det 
så att ”some of the definitional characteristics are present in different degrees 
in different instances”.266 Därmed behöver vi generella begrepp som inte är 
vad han kallar ”genuint generella” utan uttrycker vad som är gemensamt för 

                               
261 Detta var även en vanlig position i Webers samtid. Se t.ex. Heinrich Rickert, 
Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Leipzig och 
Tübingen, 1899, s. 16 för en kommentar på detta.  
262 Burger, Max Weber’s Theory of Concept Formation, utg. 2, s. 115. 
263 Termen ”historia” ger upphov till flera svårigheter som jag inte har möjlighet att gå in på i 
detalj här. Det viktiga är att vara medveten om att Burger väljer att kalla den vetenskap som 
Weber diskuterar för ”historia”. Weber själv använder olika termer, bland annat ”kulturveten-
skap”, ”samhällsvetenskap” (Sozialwissenschaft) och ”verklighetsvetenskap”, vilka Burger me-
nar är synonyma (Burger, Max Weber’s Theory of Concept Formation, utg. 2, s. 68). Resone-
mangen som följer kommer visa att Burger har fel på denna punkt även om historievetenskap 
antagligen kan likställas med verklighetsvetenskap hos Weber. 
264 Burger, Max Weber’s Theory of Concept Formation, utg. 2, s. 115f. 
265 Ibid., s. 116. 
266 Ibid. 
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många individuella fenomen men till olika grad.267 Det är denna typ av be-
grepp som Burger menar att Webers idealtyper är. Burger definierar således 
idealtyper som: ”statements of general form asserting the existence of certain 
constellations of elements which are empirically only approximated by the 
instances of the class of phenomena to which each type refer”.268  

Liknande tolkningar återfinns som vi sett i kapitel 1 hos en rad uttolkare. 
Burger är dock kritisk till Webers idealtypsidé eftersom Weber inte diskuterar 
hur man ska kunna rangordna i vilken utsträckning ett fenomen faller under 
begreppet. Trots att Burger alltså menar att Weber har fel i grunden så fram-
håller han att idealtyper kan vara användbara i vissa fall om vi tänker på dem 
som modeller.269 Burger beaktar alltså att Weber själv ser idealtyperna som 
oumbärliga men avvisar detta till förmån för uppfattningen att de kan vara 
användbara om de ses som ett av många samhällsvetenskapliga verktyg.  

Vi kommer genom avhandlingen se flera punkter där Burgers tolkning är 
problematisk och jag vill utforska potentialen i en tolkning som tar fasta på 
det som Burger vänder sig emot här. En liten men viktig detalj som Burger 
ignorerar är att när Weber i ”Samhällsvetenskapernas objektivitet” talar om 
samhällsvetenskap, så lägger han återkommande till den lilla frasen ”i vår be-
märkelse” (in unserem Sinne). Detta ser vi till exempel i inledningen där We-
ber deklarerar att syftet med artikeln är att belysa särarten hos det samhällsve-
tenskapliga arbetet – ”i vår bemärkelse”.270 För att undersöka idealtypernas 
oumbärlighet menar jag att vi behöver ställa frågan om i vilken specifik sorts 
samhällsvetenskap Weber tänker sig att idealtyper är oumbärliga. Detta igno-
reras ofta i Weberforskningen där ”samhällsvetenskap”, ”kulturvetenskap”, 
”historievetenskap” och liknande termer ofta sammanblandas.271 Weber har 
                               
267 Ibid., s. 121. 
268 Ibid., s. 133f. 
269 Weber själv talar inte om idealtyperna som modeller. Det närmaste man kommer är att We-
ber i ”Roscher och Knies 3” talar om idealtypen som ”Deutungsschema” och ”Schemata”, vil-
ket de engelska översättarna har valt att översätta till ”interpretive model” respektive ”model”, 
se ”Roscher och Knies 3”, ss. 359–361 (eng. övers. ss. 84f.) samt s. 360 (eng. övers. s. 84). Han 
fortsätter sedan tala om ”scheman”, se även ibid., ss. 373f. (eng. övers. s. 90) där Weber talar 
om ekonomiska lagar som ”Schemata”, vilket översatts till ”model”. Att kalla idealtyper för 
modeller är vanligt, se t.ex. Bruun och Whimster, ”Introduction”, s. xxv, Burger, Max Weber’s 
Theory of Concept Formation, ss. 175–179, Eliaeson, Max Weber’s Methodologies, s. 47, Sam 
Whimster, ”Weber’s use of ideal type of patrimonialism for Indic rulership”, Max Weber Stud-
ies, vol, 18, nr. 2, 2018, s. 193, Whimster, ”Introduction to Max Weber”, i Max Weber, The 
Essential Weber: A Reader, redigerad av Sam Whimster, Routledge, New York, 2004, s. 2. För 
en diskussion av detta, se Eliaeson, Bilden av Max Weber, ss. 106–108. Om det är en träffande 
och klargörande karaktärisering att kalla idealtyper för modeller beror på vad man menar med 
modell. Det är svårt att avgöra hur Weber skulle ställa sig till denna karaktärisering.  
270 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 142f. (eng. övers. s. 100f.). Detta tillhör 
en inledande del av texten som är utesluten i svenska utgåvan men återfinns i sin helhet i den 
engelska. Se även t.ex. ibid., s. 166 (sv. övers. s. 114), samt s. 209 (sv. övers. s. 143). Snarlika 
formuleringar förekommer också på tre andra ställen, se ibid., s. 155 (sv. övers. s. 106), s. 179 
(sv. övers. s. 122) och s. 191 (sv. övers. 130).  
271 För ett exempel se t.ex. Heidelberger, ”From Mill via von Kries to Max Weber: Causality, 
Explanation, and Understanding”, s. 17, Müller och Sigmund, Max Weber-Handbuch, s. 79, 



 78 

ingen väldefinierad och konsistent terminologi men han gör trots allt vissa 
viktiga distinktioner som går att ta fasta på. 

I flera passager specificerar Weber vad den samhällsvetenskap han är in-
tresserad av består av. Låt oss titta närmare på fyra av dessa: 

Om man vill kalla de discipliner som betraktar människolivets händelser i lju-
set av deras kulturella betydelse för ”kulturvetenskaper”, så hör samhällsve-
tenskapen (i vår mening) hemma i denna kategori.272  

Som ”kulturvetenskaper” betecknar vi sådana discipliner som strävar efter att 
nå kunskap om livets fenomen i deras kulturella betydelse.273 

Den samhällsvetenskap som vi vill bedriva, är en verklighetsvetenskap (Wirk-
lichkeitswissenschaft). Den livets verklighet som omger oss, som vi är place-
rade i – den vill vi förstå i dess egenart. Å ena sidan vill vi förstå samman-
hanget mellan och den kulturella betydelsen av dess enskilda fenomen såsom 
de är gestaltade idag, å andra sidan vill vi förstå de historiska grunderna till att 
denna verklighet ser ut som den gör och inte annorlunda.274  

I dessa citat ser vi att ”samhällsvetenskap” i Webers specifika bemärkelse av-
ser en sorts ”kulturvetenskap”. Något senare skriver Weber även att: 

[S]å snart historikern gör något mer än enbart konstaterar konkreta samman-
hang, utan också försöker fastställa den kulturella betydelsen av ett aldrig så 
enskilt individuellt fenomen i syfte att ”karaktärisera” det – ja, då arbetar han, 
då måste han arbeta med begrepp som regelmässigt endast kan bestämmas på 
ett klart och entydigt sätt genom idealtyper.275  

                               
Rosenberg, ”The Conceptual Articulation of the Reality of Life”, s. 87. Se även Drysdale, ”We-
ber on Objectivity”, ss. 39–42, Drysdale, ”How are Social Scientific Concepts Formed?”, s. 
76f. Som Drysdale framhåller har Weber karaktäriserats som både positivist och hermeneutiker 
samtidigt som båda tolkningarna kräver att man ignorerar drag som pekar åt andra hållet (se 
Drysdale, ”Weber on Objectivity”, s. 31f.). Detta problem kan undvikas genom utredningen i 
detta kapitel som lyfter fram hur Weber talar om olika sorters samhällsvetenskap. Han är där-
med varken positivist eller hermeneutiker utan har en mer komplex idé om att samhällsveten-
skap både kan söka lagsamband och förståelse. 
272 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 166 (sv. övers. s. 114). Här ser man tydligt 
att när Weber introducerar idealtypsidén i ”Samhällsvetenskapernas objektivitet” gör han det 
mot en bredare bakgrund än det arbetsområde som han senare tillskriver förståelsesociologin 
(se avsnitt 1.5). 
273 Ibid., s. 181 (sv. övers. s. 124). 
274 Ibid., s. 174 (sv. övers. s. 119). Modifierad översättning. I svenska utgåvan är ” Wirklich-
keitswissenschaft” översatt till ”en vetenskap om verkligheten” vilket döljer att det är en term 
med specifik betydelse (se avsnitt 2.5). 
275 Ibid., s. 206 (sv. övers. s. 141). Modifierad översättning. Notera att han säger att begreppen 
regelmässigt (regelmäßig) måste vara idealtyper. Innebörd är inte helt klar. Givet samman-
hanget är det rimligt att tolka det som att han med ”regelmässigt” menar att begreppen förutom 
i vissa undantagsfall (som han ej specificerar) alltid måste bestämmas genom att de formuleras 
som idealtyper. I den svenska utgåvan har ”regelmäßig” översatts till ”vanligen”. Även om det 
strikt taget är en möjlig översättning så blir resonemanget motsägelsefullt med en sådan tolk-
ning av ordets innebörd eftersom Weber i övrigt talar i bestämda ordalag om att begreppen 
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Den sorts samhällsvetenskap Weber är intresserad av kan vi alltså kalla för en 
kulturvetenskap och utmärkande för denna samhällsvetenskap är att den in-
tresserar sig för att nå förståelse av den kulturella betydelsen.276 Detta menar 
jag är den grundläggande delen av svaret på när idealtyper är oumbärliga.277  

Weber håller sig inte till en enhetlig terminologi utan använder språket mer 
ledigt när det gäller att benämna vetenskapsgrenar. Men även om han inte ter-
minologiskt skiljer mellan olika sorters samhällsvetenskap så visar dessa re-
sonemang att han tankemässigt gör en sådan skillnad.278 Det vi ser är att den 
skillnad Weber gör mellan olika sorters vetenskaper inte bara baseras på vilket 
slags fenomen man studerar utan också med hänsyn till vilken sorts kunskap 
man är intresserad av att få om fenomenen.  

Ytterligare en precisering av när idealtyper är oumbärliga är väsentlig att 
göra. Som syntes i ett av citaten i avsnitt 2.2 gör Weber en distinktion mellan 
idealtypernas roll för forskningen och resultatet. I själva forskningen ska ide-
altyper ”skola tillskrivningsomdömet” och den ska erbjuda den resulterande 
framställningen ”entydiga uttrycksmedel”.279 Några sidor senare betonar han 
att vi säkerligen kan undvara den idealtypiska begreppsbildningen som forsk-
ningsmedel ”men när det gäller att ge en framställning av kulturanalysen, då 
är den i många fall helt oundviklig, såvida framställningen ska vara enty-
dig”.280 Sammantaget kan vi dra slutsatsen att oumbärligheten gäller idealty-
pernas roll för att göra framställningen, det vill säga beskrivningen av ett em-
piriskt fenomen, klar och tydlig i det han kallar för ”kulturanalys”.281 Vad är 

                               
regelmässigt ”endast kan bestämmas på ett klart och entydigt sätt genom idealtyper” (nur in 
Idealtypen scharf und eindeutig bestimmbar sind). 
276 Här ser vi att det är missvisande att likt Burger säga att det är historievetenskapens möjlighet 
som är Webers centrala problem eftersom Weber inte talar om ”historia” på det övergripande 
sätt som Burger får det att framstå som.  
277 Detta visar att Burger har fel i att idealtypens syfte är att fylla ett gap i vår kunskap som har 
att göra med generella begrepps begränsningar. Idealtypens funktion är att ge oss kunskap om 
kulturell betydelse. 
278 Denna inställning (att vad vi kallar saker är sekundärt så länge tanken är klar) uttrycks också 
i ett brev till Rickert där Weber motiverar valet av termen ”idealtyp”. Han säger här att vad idén 
kallas är oviktigt samtidigt som han framhåller att begreppet behöver klargöras (se Webers brev 
till Rickert, 1904, 14 juni, i Weber, MWG II/4, s. 230 (eng. övers. i Weber, CMW, s. 375). Se 
även Webers brev till Rickert 1905, 28 april, i Weber, MWG II/4, s. 477f. (eng. övers. i Weber, 
CMW, s. 381). 
279 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 203 (sv. övers. s. 138f.). 
280 Ibid., s. 209 (sv. övers. s. 143). Modifierad översättning. För samma poäng se även ibid., s. 
203 (sv. övers. s. 138f.). Distinktionen mellan den vetenskapliga undersökningen och den fram-
ställning som är dess resultat återfinns i liknande form hos Rickert. I inledningen till Die Gren-
zen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung säger Rickert att det är vanligt att man skiljer 
mellan vetenskapliga undersökningar och framställningar. ”Framställning” avser inte den 
språkliga formuleringen av en tanke utan resultatet av det vetenskapliga arbetet. Det som in-
tresserar Rickert är inte hela den naturvetenskapliga processen utan framställningsmedlet, vilket 
är begreppsbildningen. Begreppsbildningen är därmed både vetenskapens medel och slutpro-
dukt (Rickert, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, s. 23). 
281 Bruun gör en liknande poäng rörande i vilka fall idealtyper är nödvändiga. Hans tolkning 
skiljer sig dock från min på den punkten att han tänker sig att idealtyper är nödvändiga för 
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det hos den kulturvetenskapliga framställningen som gör att idealtyper i dessa 
fall ofta är oumbärliga? 

Som lyftes fram i kapitel 1 så handlar problemet som leder Weber fram till 
formulerandet av idealtypsidén om hur objektiv giltighet och kunskap är möj-
lig inom samhällsvetenskap. Nu kan vi precisera detta och för det första säga 
att Webers problem handlar om hur en framställning som ska ge förståelse av 
ett fenomens kulturella betydelse kan vara objektivt giltig. För det andra kan 
vi också precisera att en del av lösningen är att vi måste formulera idealtyper 
för att nå detta därför att idealtyperna är oumbärliga om vi vill göra framställ-
ningen klar och tydlig. Vad är det då som är utmärkande för den kulturveten-
skapliga framställningen som gör idealtypen oumbärlig för att nå denna klar-
het? Vi kommer närmare detta svar om vi vidareutforskar innebörden i att 
”[d]en samhällsvetenskap som vi vill bedriva, är en verklighetsvetenskap”.282 

2.5 Introduktion av Webers distinktion mellan 
lagvetenskap och verklighetsvetenskap 
Vad menar Weber med ”verklighetsvetenskap”? Detta knyter an till den di-
stinktion mellan lagvetenskap och verklighetsvetenskap som Weber presente-
rar i ”Roscher och Knies 1”.283 Detta utgör i sin tur en återgivning av distinkt-
ionen såsom den utvecklas av Rickert i Die Grenzen der naturwissenschaft-
lichen Begriffsbildung.284 

                               
kausalförklaringar, se Bruun, Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology, utg. 
2, ss. 216–218, 220, 228. 
282 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 174 (sv. övers. s. 119). Modifierad över-
sättning.  
283 Weberforskare såsom Parsons (se t.ex. Parsons, The Structure of Social Action, utg. 2, s. 580, 
583f., 592) och Runciman (se Runciman, A Critique of Max Weber’s Philosophy of Social Sci-
ence, s. 68ff.) behandlar detta som en distinktion mellan ”samhällsvetenskap” och ”naturveten-
skap”. Oakes gör ett liknande misstag då han likställer lagvetenskap med naturvetenskap (se 
t.ex. Oakes, Weber and Rickert, s. 22). Han skriver att Weber ser all samhällsvetenskap som 
verklighetsvetenskap (Oakes, ”Weber and the Southwest German School”, s. 435).  
284 Weber väljer att benämna distinktionens två delar som ”lagvetenskap” respektive ”verklig-
hetsvetenskap”. Rickert använder dock i huvudsak termerna ”naturvetenskap” och ”historieve-
tenskap” för dessa två kategorier i Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. 
Rickert kvalificerar inte historievetenskapen och naturvetenskapen som verklighetsvetenskap 
respektive lagvetenskap förrän i tredje kapitlet (se t.ex. Rickert, Die Grenzen der 
naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, s. 255, 257, 258). Han kallar också naturvetenskapen 
för en begreppsvetenskap (se t.ex. ibid., s. 263, 265, 270). Rickerts distinktion är i sin tur en 
vidareutveckling av denna distinktion i Wilhelm Windelbands berömda installationsföreläsning 
från år 1894 (Wilhelm Windelband, ”Geschichte und Naturwissenschaft”, i Reden zum Antritt 
des Rectorats der Kaiser-William-Universität Strassbourg, J.H.Ed. Heitz (Heitz & Mündel), 
Straßburg, 1894). Windelband föredrar dock främst termerna ”nomotetisk” och ”idiografisk”. 
Han kallar dock de nomotetiska vetenskaperna för ”lagvetenskaper” när han kontrasterar dem 
mot ”händelsevetenskaper” (Ereignisswissenschaften) (Windelband, ”Geschichte und 
Naturwissenschaft”, s. 5). Weber själv är tydlig med kopplingen till bland annat Rickert och 
Windelband, se Weber, ”Roscher och Knies 1”, s. 45n5 (eng. övers. s. 4n3). 
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Rickert formulerar idén om verklighetsvetenskap därför att han ser viktiga 
begränsningar hos de så kallade lagvetenskaperna när det kommer till kunskap 
om verkligheten (det vill säga det han kallar historisk kunskap). För att förstå 
vad som utmärker verklighetsvetenskap är det värdefullt att titta närmare på 
lagvetenskaperna och deras begränsningar i relation till frågan om begreppens 
relation till verkligheten och hur detta påverkar vilken typ av kunskap vi kan 
få.  

Webers presentation av den dikotoma uppställningen av lagvetenskaperna 
och verklighetsvetenskaperna är komprimerad och Weber ägnar ingen tid i 
”Roscher och Knies 1” till att utveckla hur man ska tolka innebörden i formu-
leringarna. Vi behöver därmed tolka dem utifrån Webers andra texter och 
Rickerts egna formuleringar. Men låt mig börja med att återge Webers pre-
sentation:285  

Det är lagvetenskaperna vi ska vända oss till när det hos fenomenen som vi 
anser är väsentligt, det vill säga värt att veta, sammanfaller med det som är 
artmässigt. Lagvetenskaperna baseras på att det vetenskapliga intresset för det 
enskilda fallet upphör och de strävar efter att underordna det som ett exemplar 
av ett artbegrepp. Lagvetenskaperna ska sträva efter att ”ordna den extensivt 
och intensivt oändliga mångfalden” genom att formulera ett system av så all-
mängiltiga begrepp och lagar som möjligt.286 Detta kallar Weber för ett ”lo-
giskt ideal” och han nämner den rena mekaniken som exempel på en veten-
skap som nått längst i strävan mot det lagvetenskapliga idealet. Deras speci-
fika logiska medel är ”begrepp med allt större omfång och därmed allt mindre 
innehåll” medan lagarna (som Weber också kallar för ”relationsbegrepp”) ska 
äga generell giltighet. Lagarna är deras specifika logiska produkt. Detta med-
för också ett logiskt tvång att systematiskt underordna allmänbegreppen under 
andra ännu mer allmänna begrepp.287 

För att begreppen ska kunna bestämmas tillräckligt strikt och entydigt för 
dessa mål måste lagvetenskaperna avklä (entkleiden) de ”föreställningsmäss-

                               
285 Alla citat i detta avsnitt är egna översättningar och hämtade från ”Roscher och Knies 1”, ss. 
45–48 (eng. övers. s. 5f.). Presentationen är menad att vara en så trogen återgivning av Webers 
formuleringar som möjligt utan inslag av egna tolkningar av innebörden i det han säger som 
grund för tolkningarna i de kommande avsnitten. Framställningens disposition är dock omkas-
tad för åskådlighetens skull. 
286 Jmf. Rickert, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, s. 125. För en inle-
dande presentation av Webers begrepp om ”begrepp”, se kapitel 1. 
287 Det är av sammanhanget tydligt att ”allmänbegrepp” och ”artbegrepp” antingen är synonyma 
eller att ”artbegrepp” är ett slags ”allmänbegrepp” som kan göra anspråk på att vara allmängil-
tiga i kraft av att de innehåller omdömen med potentiellt generell giltighet. Se även Rickert. 
Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, s, 394) och Christoph Sigwart, Lo-
gik, band 1, utg. 2, J.C. B. Mohr (Paul Siebeck), Freiburg, 1889, s. 353). Summan av de indivi-
der som faller under ett artbegrepp utgör arten. 
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igt givna åskådliga ’tingen’ och skeendena” deras individuella ”tillfällig-
heter”.288 Detta kräver en reduktion av ”verklighetens kvalitativa differentie-
ring till exakt mätbara kvantiteter”. I denna strävan mot det lagvetenskapliga 
idealet behöver de resa sig över ett rent klassificerande av fenomen och då 
måste deras begrepp innehålla omdömen med potentiellt generell giltighet. 
Om dessa ska vara ”absolut strikta och baseras på matematisk evidens, så 
måste de vara framställbara (darstellbar) i kausalekvationer”.289 

Allt detta sammantaget innebär att lagvetenskaperna fjärmar sig från ”den 
undantagslöst och överallt enbart konkreta, individuella och i sin kvalitativa 
särskildhet (Besonderung) givna och föreställningsbara empiriska verklig-
heten”. Det är genom skapandet av ”absolut kvalitetslösa och därmed absolut 
overkliga, imaginära (gedachten) bärare av rent kvantitativt differentierade 
föringsprocesser” som det är möjligt att uttrycka de eftersträvade lagarna i 
kausalekvationer. 

Verklighetsvetenskaperna ska vi istället vända oss till när det vi bedömer 
som väsentligt, det vill säga värt att veta, inte blir uttömt genom att vi inordnar 
det under ett artbegrepp. Så är det när det är den konkreta verkligheten som 
sådan som intresserar oss.290 Verklighetsvetenskaperna tar sig därmed an den 
uppgift som förblir olöst från lagvetenskapernas perspektiv, nämligen: ”kun-
skap om verkligheten i dess undantagslösa och överallt tillgängliga kvalitativ-
karaktäristiska särskildhet och unikhet (Einmaligkeit)”. Weber är noga med 
att betona att en ”uttömmande återgivning” av ens en liten del av verkligheten 
är principiellt omöjlig för både lagvetenskaperna och verklighetsvetenskap-
erna på grund av vad han kallar för ”verklighetens oändliga differentiering”. 
Det verklighetsvetenskaperna istället ska sträva efter är att ge oss kunskap om 
de delar av verkligheten, som är väsentliga för oss i deras egenart (Eigenart).  

Deras logiska ideal är att ”separera det väsentliga i det analyserade indivi-
duella fenomenet från det ’tillfälliga’”. Det ”tillfälliga” avser aspekter som 
inte är betydelsefulla ur ens intresse och målet är att analyser som lyfter fram 
det väsentliga ska åskådliggöra de enskilda fenomenen. De ska vidare inordna 
”det enskilda i ett omedelbart åskådlig-förståeligt universellt sammanhang av 

                               
288 En liknande formulering om filosofi återfinns hos Roscher, se Wilhelm Roscher, Grundriß 
zu Vorlesungen über die Staatswirthschaft: nach geschichtlicher Methode, Druck und Verlag 
der Dieterichschen Buchhandlung, Göttingen, 1843, s. 1. 
289 Termen ”kausalekvationer” (Kausalgleichungen) hämtar Rickert från Wilhelm Wundt. Det 
är en idé om att naturlagar kan formuleras som en kausal relation mellan orsak och verkan där 
orsaken så att säga innehåller eller bestämmer verkan fullt ut. För vidare referenser, se Weber, 
”Roscher och Knies 1”, s. 46k31, s. 52n59, samt Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 254k52. Se 
även avsnitt 3.3 och avsnitt 5.4 för en vidare diskussion av detta. 
290 För Rickerts diskussion av detta, se t.ex. Rickert, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen 
Begriffsbildung, s. 305ff. 
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konkreta ’orsaker’ och ’verkningar’”.291 Detta tvingar verklighetsvetenskap-
erna att ständigt förfina utarbetandet av begreppen på ett sådant sätt att de 
närmar sig verklighetens ”individuella realitet”. Detta ska ske genom urval 
och ”sammanslagningar av sådana kännetecken, som vi bedömer som ’karak-
täristiska’”. 

Deras utmärkande (men inte enda) logiska medel är relationsbegrepp som 
i motsats till lagvetenskapernas lagsamband ges allt större innehåll och där-
med allt mindre omfång. Deras logiska produkt är ”individuella tingbegrepp” 
med ”universell (vi skulle vilja säga ’historisk’) betydelse”.  

Detta är hur Weber presenterar det han bedömer som det väsentliga i Rick-
erts distinktion så som denne formulerar den i Die Grenzen der 
naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, och som jag betonade ovan är det 
inte lätt att förstå vad Weber menar mer exakt. Jag ska nu utreda detta genom 
att övergå till att titta närmare på hur dessa teman tas upp i ”Samhällsveten-
skapernas objektivitet” och hur Rickert själv diskuterar dem i Die Grenzen der 
naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Låt oss börja med att i detta kapitel 
fokusera på de mest grundläggande egenskaperna hos de två typerna av ve-
tenskap och själva dikotomin i sig. 

2.6 Intressebaserad istället för ontologisk distinktion 
mellan vetenskaperna 
För Weber finns det inte något hos naturfenomen respektive kulturfenomen 
som gör att de med nödvändighet måste studeras med vissa bestämda metoder. 
Weber framhåller att för t.ex. Dilthey finns det inte bara en logisk utan även 
en ontologisk skillnad mellan inre upplevelser och yttre fenomen.292 Ur detta 
perspektiv skulle då ”inre” fenomen, det vill säga psykiska eller mentala fe-
nomen, ha ontologiska egenskaper som gör det omöjligt att underordna dem 
under artbegrepp och lagar medan yttre fenomen, det vill säga naturfenomen, 
skulle ha generella och lagbundna ontologiska egenskaper, vilket skulle vara 
anledningen till att vi kan formulera lagkunskap om dem. Ur detta perspektiv 

                               
291 Detta är inte lätt att begripa men hänger antagligen ihop med Rickerts idé om att historiska 
förklaringar ska sätta in fenomen i ett historiskt sammanhang, vilket skiljer sig från naturveten-
skapliga förklaringar som ska förklara utifrån lagar. Se Weber, ”Roscher och Knies 1”, s. 
52k59. Se t.ex. Rickert, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, s. 307. 
292 Weber talar här om ”’Natur’- oder ’Geistes’-Wissenschaft, ’Gesetzes’- oder ’Geschichts’-
Wissenschaft” (”Roscher och Knies 1”, s. 57 (eng. övers. s. 10). Weber använder därmed en 
inkonsistent terminologi. Strax innan använder han termerna ”lagvetenskap” och ”verklighets-
vetenskap” för att benämna de två vetenskaperna i Rickerts metodologi. Här använder han istäl-
let termerna ”lagvetenskap” respektive ”historievetenskap”. Jag har valt att konsekvent använda 
termen ”verklighetsvetenskap” då jag inte uppfattar det som att Weber vill göra någon poäng 
av denna terminologiska skillnad. Detta ser jag som ett exempel på Webers otålighet och hans 
vårdslösa inställning till termer (se avsnitt 1.4 och 1.5). 
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finns det två fundamentalt olika sorters vetenskaper på grund av dessa ontolo-
giska egenskaper: Vi kan nå lagkunskap om naturfenomen därför att de är 
lagbundna, medan vi inte kan formulera lagar om ”inre” fenomen därför att de 
helt enkelt inte är lagbundna på ett ontologiskt plan.293 Ur detta perspektiv är 
formulerandet av lagar ett upptäckande av fenomenens inneboende lagar. Ett 
problem med detta som var tydligt redan på Webers tid är att psykologin fram-
gångsrikt verkar kunna bedriva lagvetenskapliga studier av ”inre” fenomen.294 
Att psykiska fenomen till skillnad mot naturfenomen är ”inre” räcker därmed 
inte för att grunda en ontologisk distinktion mellan historisk och naturveten-
skaplig begreppsbildning.295 Webers uppfattning är därmed att psykiska fakta 
av principiella skäl kan underordnas artbegrepp och lagar precis som naturen. 
Weber menar alltså att det inte är så att kvantifierbarheten skulle ha en särskilt 
låg grad av exakthet när det gäller just psykiska objekt.  

Det Weber vänder sig emot är antagandet att det är fenomenens ontologiska 
egenskaper som avgör vad för sorts kunskap vi kan ha om dem. Ur det rick-
ertianska perspektiv som Weber anammar så är det istället kunskapsintresset 
(eller ”kunskapsvärdet” som han också kallar det, det vill säga en viss sorts 
kunskaps värde utifrån ett visst intresse) som avgör vad för sorts kunskap vi 
bör söka om fenomenen då lagkunskap är möjligt att nå om alla slags feno-
men.296 Webers kritik av den ontologiska grunduppfattningen är ett av skälen 
till att han i ”Roscher och Knies 1” föredrar distinktionen mellan ”lagveten-
skap” och ”verklighetsvetenskap” snarare än en distinktion mellan ”naturve-
tenskap” och ”andevetenskap” eller något liknande.297  

I ”Samhällsvetenskapernas objektivitet” går Weber vidare och ger en mer 
nyanserad och komplex bild av lagvetenskaperna och verklighetsvetenskap-
erna. Han frågar retoriskt om det är så att vanliga historiska begrepp såsom 

                               
293 Denna poäng gör Weber även i ”Roscher och Knies 2”, se t.ex. s. 247f. (eng. övers. s. 30f.). 
Denna poäng gör även Windelband, se ”Geschichte und Naturwissenschaft”, s. 2. 
294 En av startpunkterna för den sydvästtyska nykantianska traditionen som Weber inspireras 
av är just psykologins särart. Det är detta som gör att Windelband vill överge idén om att vi 
måste utgå ifrån att inre och yttre fenomen har olika ontologiska egenskaper som avgör vilka 
metoder vi kan använda. Se Windelband, ”Geschichte und Naturwissenschaft”, s. 4. Se även 
t.ex. Rickert, Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft, s. 35f. Här är han tydlig med att denna 
typ av metafysiska grundantaganden inte hör hemma inom metodläran. 
295 Weber, ”Roscher och Knies 1”, s. 57n25 (eng. övers. s. 10n1). För denna poäng hos Rickert, 
se Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, t.ex. kapitel 2, avsnitt 3 samt s. 
227. Det rickertianska perspektivet som Weber utgår ifrån kan delvis sägas vara en produkt av 
iakttagelsen att det verkar gå alldeles utmärkt att applicera lagvetenskapliga metoder på psy-
kiska fenomen. Uppfattningen att sökandet efter allmängiltiga lagar kan appliceras på alla slags 
objekt uttrycker Rickert även i Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft (s. 35). 
296 Weber, ”Roscher och Knies 1”, s. 57n25 (eng. övers. s. 10n1). Parsons gör samma poäng 
men försöker ändå pressa in Weber i en sorts metodologisk-naturalistisk position. I den ut-
sträckning Weber inte går hela vägen kritiserar Parsons Weber. För Parsons syn på kunskaps-
intressen, se t.ex. Parsons, The Structure of Social Action, utg. 2, s. 582. För Parsons kritik på 
denna punkt, se t.ex. ibid., s. 594f. 
297 Weber, ”Roscher och Knies 1”, s. 57n25 (eng. övers. s. 10n1). 
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”individualism”, ”imperialism”, ”feodalism” och så vidare innehållsligt an-
tingen kan bestämmas som ”förutsättningslösa” beskrivningar av konkreta fe-
nomen eller om de kanske kan formuleras som ”abstraherande sammanfatt-
ningar av det som är gemensamt för flera konkreta fenomen”?298 Detta är en 
referens dels till uppfattningen att vi kan beskriva verkligheten så som den är 
i sin fulla realitet och dels till uppfattningen att artbegrepp av det slag lagve-
tenskaperna formulerar kan vara användbara när vi vill formulera historiska 
begrepp. I ”Roscher och Knies 1” avvisar han, som vi ser ovan, dessa två be-
greppsformuleringar som omöjliga mål för verklighetsvetenskaperna. Detta är 
dock en uppfattning som han justerar i ”Samhällsvetenskapernas objektivitet” 
där distinktionen från ”Roscher och Knies 1” kan sägas vidareutvecklas. Att 
det inte går att formulera några förutsättningslösa beskrivningar av konkreta 
fenomen håller han fast vid (för en djupare utredning av detta, se kapitel 3).299 
Däremot avfärdar han inte längre användandet av artbegrepp för alla verklig-
hetsvetenskaper utan just för kulturvetenskaperna.300 I ”Roscher och Knies 1” 
framhåller Weber att det utmärkande för verklighetsvetenskaperna är att de 
ska ta fasta på det kvalitativ-karaktäristiska istället för att reducera enskilda 
fenomen till exemplar av kvantitativa artbegrepp. I ”Samhällsvetenskapernas 
objektivitet” är Webers uppfattning snarare att detta perspektiv kan vara an-
vändbart i verklighetsvetenskaperna, men inte i den kulturvetenskapliga verk-
lighetsvetenskapen. Detta syns till exempel när Weber vänder sig emot den 
metodologisk-naturalistiska synen på vetenskaperna, det vill säga att alla ve-
tenskaper måste anamma naturvetenskapernas metoder och kunskapsideal. 
Utifrån detta perspektiv måste samhällsvetenskaperna söka lagkunskap för att 
kvalificeras som vetenskap och detta är då den enda möjliga vetenskapliga 
kunskapen om samhället.301 Weber förhåller sig inte till den metodologiska 
naturalismen i ”Roscher och Knies 1” men går in på detta i ”Samhällsveten-
skapernas objektivitet”. Om det nu är så att vetenskapliga undersökningar 
ofrånkomligt bara kan röra en ”ändlig del av verkligheten”302 och göra det ur 
ett visst perspektiv, då är frågan: ”[e]nligt vilka principer väljer man denna 
del?”303 En sådan möjlig urvalsprincip skulle kunna vara att fokusera på det 
generella och lagbundna i fenomenen. Weber vänder sig dock tydligt emot att 

                               
298 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 206 (sv. övers. s. 141). Weber förklarar 
inte varför han här talar om historiska begrepp snarare än kulturvetenskapliga.  
299 Ibid., s. 206f. (sv. övers. s. 141f.). Denna fråga om urval återkommer vi till i kapitel 4. 
300 Användandet av denna typ av begrepp avfärdar Weber bestämt men utan argument som 
meningslöst inom kulturvetenskaperna – ”man kan ju bara försöka” (ibid., s. 207 (sv. övers. s. 
142)). Vi återkommer till varför så är fallet i nästa kapitel. 
301 Även Windelband tar i sitt installationstal avstamp i en liknande position. Han avfärdar alla 
universalistiska tendenser därför att de inte tar hänsyn till de olika vetenskapernas autonomi 
(Windelband, ”Geschichte und Naturwissenschaft”, s. 1f.). För Webers kritik av österrikiska 
skolan på denna punkt, se Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, ss. 196–201 (sv. 
övers. ss. 135–138). 
302 Ibid., s. 175 (sv. övers. s. 119). 
303 Ibid. (sv. övers. s. 120). 
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ett intresse för lagkunskap är den enda möjliga urvalsprincipen. Han skriver 
till exempel att: 

Gång på gång har man trott sig kunna påvisa, att det är den ”lagbundna” upp-
repningen av vissa bestämda kausala sammanhang som till syvende och sist är 
det avgörande kriteriet även när det gäller kulturvetenskaperna. Enligt denna 
uppfattning är det innehållet i de ”lagar” som vi lyckas nå kunskap om i feno-
menens oöverskådliga och mångfaldiga ström som är det enda vetenskapligt 
sett ”väsentliga” i fenomenen.304  

Samt: 

Det i den individuella verkligheten som inte blivit förståeligt efter att man 
framhävt det ”lagbundna”, uppfattas antingen som en vetenskaplig rest, som 
ännu inte bearbetats och som måste arbetas in i systemet av ”lagar” genom att 
man förbättrar dem ytterligare, eller så lämnar man det helt enkelt åt sidan 
såsom något ”tillfälligt” och just därför vetenskapligt sett något oväsentligt, 
just därför att det inte går att ”fånga i lagar” och följaktligen inte tillhör skeen-
dets ”typ” och därför bara kan vara föremål för ”lättjefull nyfikenhet”.305  

Utifrån ”Roscher och Knies 1” kan man få intrycket att ”lagvetenskap” och 
”verklighetsvetenskap” bara är ett annat sätt att benämna naturvetenskap re-
spektive samhällsvetenskap (eller historievetenskap); dels eftersom lagveten-
skapernas yttersta mål är ekvationer och det främsta exemplet på lagvetenskap 
är den rena mekaniken och dels därför att verklighetsvetenskaperna ska sträva 
efter att formulera tingbegrepp med historisk betydelse och det främsta ex-
emplet på verklighetsvetenskap enligt Weber är politisk historia.306 Ovan ser 
vi dock att detta inte stämmer eftersom lagvetenskaperna är ett sätt att hantera 
verklighetens oändlighet på som är möjligt både inom naturvetenskap och 
samhällsvetenskap. Detta är också ytterligare ett stöd för att när Weber talar 
om samhällsvetenskap ”i vår mening” som en sorts kulturvetenskap som 
måste använda idealtyper så talar han inte om samhällsvetenskap eller verk-
lighetsvetenskap i allmänhet, utan om en specifik sorts verklighetsvetenskap-
lig samhällsvetenskap. 

Den viktiga frågan är om de generellt giltiga formlerna för sociala fenomen 
som man eventuellt skulle kunna hitta har något kunskapsvärde för förståelsen 
av ”kulturverklighetens” beståndsdelar, det vill säga en viss aspekt av de so-
ciala fenomenen.307 Det vi behöver hålla i minnet är att Weber vill göra skill-
nad mellan olika sorters vetenskaper på följande sätt: ”[d]et som ligger till 
grund för vetenskapens indelning i olika arbetsområden är inte tingens sakliga 

                               
304 Ibid., s. 175 (sv. övers. s. 120). 
305 Ibid. Modifierad översättning.  
306 Weber, ”Roscher och Knies 1”, ss. 43–49 (eng. övers. ss. 4–6).  
307 Ibid., s. 57n 25 (eng. övers. s. 10n1). 
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sammanhang, utan problemens tankemässiga sammanhang”.308 Det är detta vi 
nu ska titta närmare på. 

2.7 Lagvetenskapernas och verklighetsvetenskapernas 
relation 
I ”Samhällsvetenskapernas objektivitet” utvecklar Weber distinktionen mel-
lan lagvetenskap och verklighetsvetenskap mer än i ”Roscher och Knies 1”. 
Han skriver till exempel om den astronomiska kunskapen att den:  

inte är någon kunskap om lagar. De ”lagar” astronomin arbetar med, tar den 
snarare från andra discipliner – som till exempel mekaniken – såsom förutsätt-
ningar för sitt arbete. Men själv intresserar den sig emellertid för frågan om 
vilket individuellt resultat som uppstår genom att dessa lagar inverkar på en 
individuell konstellation, eftersom denna individuella konstellationen är av be-
tydelse för oss.309  

Vi ser här att Weber menar att alla vetenskapliga studier av individuella kon-
kreta fenomen är verklighetsvetenskapliga. Alltså är denna typ av astrono-
miska studier verklighetsvetenskapliga och vi finner här ytterligare stöd för 
att Weber inte likställer ”lagvetenskap” med ”naturvetenskap”.310 När Weber 
i ”Roscher och Knies 1” återger Rickerts position uttrycker han sig som om 
han avsåg all sorts verklighetsvetenskap. Nu ser vi att Weber snarare tänker 
att det är en specifik sorts verklighetsvetenskap som strävar efter att formulera 
”kvalitativ-karaktäristiska” tingbegrepp. Naturvetenskapliga studier av kon-
kreta fenomen och skeenden i verkligheten kan vi i motsats till dessa kalla 
naturvetenskapliga verklighetsvetenskaper.311 Här är de lagar som lagveten-
skaperna formulerar användbara men lagvetenskaperna är inte bara använd-
bara för dessa så kallade naturvetenskapliga verklighetsvetenskaper. Weber 
är, som vi sett, kritisk till den metodologiska naturalismen men det betyder 
inte att han helt avfärdar sökandet efter och användandet av lagar i samhälls-
vetenskaperna. Han intar snarare en öppen inställning till i vilken utsträckning 
sociala fenomen såsom penningsystemet kan kvantifieras och i vilken ut-
sträckning lagar och regler för sociala fenomen kan formuleras:312  

                               
308 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 167f. (sv. övers. s. 114f.).  
309 Ibid., s. 177 (sv. övers. s. 120f.).  
310 Dessa fenomen kallar Weber och Rickert ibland också för ”historiska fenomen”, vilket even-
tuellt är anledningen till att Weber och Rickert växlar mellan ”historievetenskap” och ”verklig-
hetsvetshetenskap”. 
311 För ett liknande resonemang se Rickert, Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft, s. 18f.  
312 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 179 (sv. övers. s. 122). 
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[H]uruvida det är meningsfullt att formulera en känd regelbundenhet från var-
dagslivet såsom en ”lag”, är i varje enskilt fall en fråga om vad som är ända-
målsenligt. För den exakta naturvetenskapen är ”lagarna” desto viktigare och 
värdefullare, ju mer allmängiltiga de är. För kunskapen om historiska fenomen 
i deras konkreta förutsättningar, är de mest allmänna lagarna som regel också 
de mest värdelösa därför att de är mest innehållslösa.313 

Han säger också om kulturvetenskapen att ”[v]ad gäller den speciella inverkan 
av ’själsliga’ motiv, utesluter den åtminstone inte att det går att ställa upp reg-
ler för rationellt handlande”.314 Weber nämner idén om psykologins uppgift 
som varandes:  

att upplösa samhällslivets komplicerade fenomen i dess psykiska betingelser 
och verkningar, tillbakaföra dem till så enkla psykiska faktorer som möjligt, 
klassificera dessa faktorer artmässigt och undersöka deras funktionella sam-
manhang.315  

Weber avfärdar inte denna idé om en sorts lagvetenskaplig samhällsvetenskap 
rakt av utan säger att ”[v]i kan inte här avgöra om den här typen av undersök-
ningar någonsin kommer att frambringa värdefulla och – vilket är något annat 
– för kulturvetenskaperna användbara resultat”.316 Här formulerar Weber en 
viktig distinktion: han intar en öppen inställning till huruvida lagvetenskaplig 
samhällsvetenskap är möjlig, det vill säga om strävan efter att finna lagbun-
denheter för sociala fenomen någonsin kan ge oss värdefulla resultat, men 
oavsett om det är möjligt eller inte så är det en annan fråga än frågan om 
huruvida dessa i så fall skulle vara värdefulla för just kulturvetenskaperna.317 
Detta är mot bakgrund av de övriga formuleringarna inte en öppen inställning 
utan ett sätt att säga att de inte kan vara särskilt värdefulla för kulturveten-
skaperna eftersom deras kunskapsintresse är sådant att uppställandet av all-
männa lagar kommer vara värdelöst. 

Vi kan nu dra slutsatsen att Webers resonemang i ”Samhällsvetenskapernas 
objektivitet” innehåller en mer komplex syn på hur man kan skilja mellan 
olika sorters vetenskaper än ”Roscher och Knies 1” där ”lagvetenskap” lik-
ställs med naturvetenskaplig lagvetenskap (det vill säga de exakta naturveten-
skaperna) och ”verklighetsvetenskap” med samhällsvetenskaplig verklighets-
vetenskap.318 Det hela leder lätt till missförstånd därför att ”Roscher och Knies 
                               
313 Ibid., s. 187 (sv. övers. s. 128). 
314 Ibid., s. 179 (sv. övers. s. 122). 
315 Ibid. Modifierad översättning. 
316 Ibid. 
317 Weber är dock tveksam till denna möjlighet, se ibid., ss. 196–201 (sv. övers. ss. 135–138). 
318 Att Weber inte skulle ha sett detta redan när han skrev ”Roscher och Knies 1” är osannolikt 
då Rickert är tydlig med detta. Rickert skriver t.ex. att det finns naturvetenskapliga studier med 
verklighetsvetenskapliga drag därför att vi kan studera jorden, vårt solsystem eller grundämnen 
ur ett historiskt perspektiv (se t.ex. Rickert, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Be-
griffsbildung, kapitel 3, avsnitt 3, framför allt s. 276f.). Antagligen uteslöt Weber bara detta i 
”Roscher och Knies 1” på grund av den artikelns begränsade syfte. 
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1” presenterar en dikotomi mellan ”lagvetenskap” och ”verklighetsvetenskap” 
när resonemangen ovan implicerar att dessa två typer i själva verket har en 
annorlunda relation till varandra. För att belysa denna relation hjälper det att 
ställa upp vad vi ovan sett i en mer systematisk form. 

Till att börja med kan vi alltså tala om två sorters lagvetenskap: naturve-
tenskaplig respektive samhällsvetenskaplig (där skillnaden inte består av vad 
för sorts kunskap man söker utan enbart vilken sorts fenomen man intresserar 
sig för). För det andra är det som härmed avses just formulerandet av lagsam-
band. Vi ser att Weber i ”Samhällsvetenskapernas objektivitet” menar att när 
vi använder lagar för att fälla omdömen om konkreta individuella skeenden 
(såsom inom astronomi) bedriver vi verklighetsvetenskap och därmed finns 
det alltså två sorters verklighetsvetenskaper där dessa lagar används: naturve-
tenskaplig verklighetsvetenskap respektive samhällsvetenskaplig verklighets-
vetenskap. Med det sagt stöter vi på ytterligare en komplikation: den verklig-
hetsvetenskap som Weber talar om i ”Roscher och Knies 1” och den kultur-
vetenskap han talar om i ”Samhällsvetenskapernas objektivitet” ska ge kun-
skap om verkligheten utan att använda lagkunskap. Därmed finns det alltså 
ytterligare en distinktion vi behöver göra inom verklighetsvetenskaperna – vi 
behöver skilja mellan dels sådana verklighetsvetenskaper som applicerar art-
begrepp och lagar och dels kulturvetenskaplig samhällsvetenskap som inte ska 
göra det.  

För att ringa in mer exakt för vilken sorts studier Weber menar att idealty-
per är oumbärliga är det hjälpsamt att introducera ytterligare två distinktioner 
som ligger implicit i Webers resonemang: dels en distinktion mellan teoretisk 
och empirisk och dels en distinktion mellan kvantitativ och kvalitativ. 

Lagvetenskaperna är teoretiska vetenskaper i den bemärkelsen att de inte 
handlar om verkligheten, och vi kan då i motsats till detta kalla verklighetsve-
tenskaperna för empiriska vetenskaper i den specifika bemärkelsen att de be-
handlar konkreta individuella fenomen i verkligheten.319 Ett annat sätt att ut-
trycka samma sak vore att säga att lagvetenskaperna är en sorts overklighets-
vetenskaper.320 För att klargöra exakt hur lagvetenskap och verklighetsveten-
skap förhåller sig till varandra i Webers resonemang behöver vi titta närmare 
på i vilken bemärkelse lagvetenskaperna är teoretiska. Detta klargör varför 
lagvetenskap och verklighetsvetenskap inte utgör två delar av en dikotomi 
utan befinner sig på olika nivåer inom en större struktur där de utgör varsin 
sida i två olika dikotomier. 

                               
319 T.ex. Parsons gör en liknande poäng om lagvetenskaperna. Se Parsons, The Structure of 
Social Action, utg. 2, s. 582 samt 31–33. Ett problem är dock att Parsons därmed tänker att även 
dessa naturvetenskapliga begrepp är idealtypiska. Se även Gunnell, ”The Paradoxes of Social 
Science”, ss. 65–67, Heidelberger, ”From Mill via von Kries to Max Weber: Causality, Expla-
nation, and Understanding”, s. 38. 
320 Detta må låta märkligt men ligger inte långt från hur Rickert själv uttrycker sig, se Rickert, 
Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, ss. 228–230, 238. 
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Lagvetenskapernas mål är allmängiltig kunskap. För att kunna formulera 
ett lagsamband för ett visst slags fenomen måste vissa fenomen klassificeras 
som tillhörande samma grupp genom att begreppsliggöras med ett artbegrepp. 
Detta artbegrepp måste formuleras på ett sådant sätt att man tar fasta på de 
generella egenskaper som är relevanta i sammanhanget. För att ett fenomens 
egenskaper och deras lagbundenheter ska kunna uttryckas i ekvationer måste 
artbegreppen i sin mest utvecklade form vara ”absolut kvalitetslösa och där-
med absolut overkliga, imaginära bärare av rent kvantitativt differentierade 
förändringsprocesser”.321 

Weber nämner som sagt den rena mekaniken som det främsta exemplet på 
lagvetenskap. Låt oss därför med hjälp av detta exempel vidareutveckla inne-
börden i Webers grundläggande anmärkningar om lagvetenskaperna.  

I introduktionsboken Föreläsningar i mekanik: statik och dynamik finner 
vi följande definitioner: 

Kropp och stelkropp 

En kropp har massa och uppfyller ett begränsat område i rummet. Den har 
alltså en volym. Inom klassisk mekanik antas massan vara kontinuerligt förde-
lad inom kroppens område.  

Alla fysikaliska kroppar kan deformeras – ändra sin form – genom att lä-
gena för materiepunkter i kroppen förskjuts i förhållande till varandra. I vissa 
situationer är kroppens deformation försumbar. Analysen förenklas då av att 
man antar att kroppens form är oföränderlig, och en sådan kropp kallas stel-
kropp. 

Definition 1.1 (Stelkropp). En stelkropp är en kropp, sådana att avståndet mel-
lan varje par av materiepunkter i kroppen inte kan ändras. 

 

Partikel 

En partikel är ett hypotetiskt föremål med massa men utan volym. All dess 
massa är således koncentrerad till en materiepunkt. Vid problemlösning kan 
man ibland använda en partikel som modell för en kropp vars rotation och de-
formation inte påverkar analysen i någon större utsträckning. Speciellt formu-
lerar vi följande postulat: 

 

                               
321 För ett exempel på en passage där Rickert talar om att naturvetenskaperna (dvs. lagveten-
skaperna) sysslar med overkliga begrepp, se Rickert, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen 
Begriffsbildung, s. 255. Han betonar även på ett ställe att den rena matematiska mekaniken inte 
är en empirisk vetenskap och att lagvetenskaperna inte ligger långt ifrån den rena matematiken 
(ibid., s. 277f.). För liknande tankegångar se även ibid., s. 279, 
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Postulat 1.2. En kropp eller en del av en kropp, vars utsträckning är tillräckligt 
liten för att försummas i en given situation, kan betraktas som en partikel.322 

Med Webers terminologi kan vi nu säga att vi här ser några abstrakta begrepp 
som den klassiska mekaniken handlar om; kroppar och partiklar. Under be-
greppet ”kropp” finns underbegreppet ”stela kroppar”. Varken ”kroppar”, 
”stela kroppar” eller ”partiklar” är begrepp som direkt beskriver eller repre-
senterar fenomen som finns i verkligheten i deras fullständiga rikedom av 
egenskaper. De fenomen som dessa begrepp betecknar är ”overkliga” i den 
bemärkelsen att begreppen är formulerade genom ett renodlande av vissa 
egenskaper hos verkliga fenomen samtidigt som andra egenskaper hos dessa 
konkreta fenomen reduceras bort. Detta är ett konkret exempel på hur vi kan 
tolka innebörden i att lagvetenskaperna inte handlar om verkliga fenomen. 

Om vi fokuserar på ”stelkroppsmekanik” så handlar den som gren av me-
kaniken om begreppet ”stela kroppar” och inte om några konkreta fenomen 
som finns i verkligheten. Begreppet ”stela kroppar” (precis som de andra be-
greppen) är alltså likvärdigt med abstrakta och overkliga begrepp så som ”cir-
kel”.  

Begreppen ”kropp” och ”partikel” får i sammanhanget sin mening inom 
ramen för den klassiska mekaniken. Begrepp som dessa har bara det innehåll 
som behövs för lagarna: stela kroppar och partiklar har massa och de kan ha 
acceleration, läge, hastighet, och så vidare men de har ingen färg eller textur 
eftersom det inte behövs för ekvationerna.  

Det är detta som gör att lagvetenskaperna inte handlar om några verkliga 
fenomen och därmed inte är empiriska utan teoretiska (givet den innebörd vi 
givet dessa termer ovan). Detta betyder såklart inte att de inte har någonting 
alls med verkligheten att göra.323 Lagvetenskaperna strävar fortfarande efter 
att formulera lagkunskap som är giltig för verkligheten (hur denna giltighet 
ska förstås återkommer vi till i kapitel 5), men de relationer och egenskaper 
som lagkunskapen uttrycker handlar om de begrepp som ingår i lagarna.  

För kunskapen om historiska, det vill säga enskilda verkliga fenomen 
(såsom Bismarck, kapitalismens anda eller den protestantiska etiken), skriver 
Weber att uppställandet av regelbundenheter inte är ”kunskapens mål, utan 
dess medel”.324 De utgör alltså hjälpmedel vars syfte är att vara användbara 
för verklighetsvetenskaperna. Det är detta som gör att lagvetenskaperna, trots 
att de enligt presentationen i ”Roscher och Knies 1” inte ger kunskap om verk-
ligheten, inte kan definiera sina begrepp hur som helst.  

I verklighetsvetenskaperna kan vi använda lagvetenskap för att fälla omdö-
men om konkreta individuella fenomen. Vi kan peka på ett verkligt föremål 

                               
322 Stefan Lindström, Föreläsningar i mekanik: statik och dynamik, [ort och förlag ej angivet], 
2019, s. 2. 
323 För en liknade poäng hos Rickert, se t.ex. Rickert, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen 
Begriffsbildung, kapitel 3, avsnitt 1, t.ex. ss. 238–240, 246f.  
324 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 187 (sv. övers. s. 128). 



 92 

och kategorisera det som en kropp, partikel eller stel kropp. Detta kategorise-
rande är inte en fråga om huruvida det är ”sant” att dessa fenomen är kroppar, 
stela kroppar eller partiklar i en sorts ontologisk bemärkelse. Den relevanta 
frågan är huruvida det är möjligt och därmed giltigt i ett visst sammanhang 
(till exempel med avseende på hur pass grov beräkning man vill göra eller hur 
stor felmarginal som är acceptabel) att kategorisera ett fenomen som kropp, 
stel kropp eller partikel. 

Som vi såg innan är Weber intresserad av en typ av verklighetsvetenskap 
som inte ska använda lagkunskap. Därmed måste vi alltså skilja mellan verk-
lighetsvetenskap som använder lagar och sådan som inte gör det. Den sorts 
verklighetsvetenskap han tänker på i ”Roscher och Knies 1” ska inte använda 
lagkunskap. Här betonar Weber att verkligheten är kvalitativ och den verklig-
hetsvetenskapliga uppgift som han i ”Roscher och Knies 1” framställer som 
den enda möjliga är att nå kunskap om den kvalitativa verkligheten medan 
lagvetenskaperna måste reducera fenomenens kvaliteter till kvantiteter. Det 
är detta som gör det rimligt att skilja mellan kvantitativ och kvalitativ veten-
skap för att klargöra exakt på vilket område idealtyperna är oumbärliga. Både 
de teoretiska lagvetenskaperna och det empiriska applicerandet av dessa kan 
vi därför kalla för kvantitativa vetenskaper, medan den typ av verklighetsve-
tenskap som beskrivs i ”Roscher och Knies 1” (om än i en icke fullt utvecklad 
form), och som han kallar för ”kulturvetenskap” i ”Samhällsvetenskapernas 
objektivitet”, därmed kan kallas för en kvalitativ verklighetsvetenskap. Det är 
här idealtyperna hör hemma, det är här de är oumbärliga för att göra tingbe-
greppen, det vill säga framställningarna av konkreta fenomen, tydliga och 
klara. 

Vi har ännu inte utrett vad det betyder att verkligheten är kvalitativ, det 
återkommer vi till i nästa kapitel. För tillfället räcker det med att ta fasta på att 
han faktiskt talar om verkligheten som kvalitativ. Lagvetenskaperna reducerar 
bort detta medan vi som kulturvetare även kan intressera oss för att nå kunskap 
om verkligheten i sin kvalitativitet.  

Webers uppdelning mellan teoretisk lagvetenskap vars mål är att formulera 
begrepp och de verklighetsvetenskapliga studier där de teoretiska begreppen 
används kan vi med fördel också använda för att få ett bättre grepp om kultur-
vetenskapen och idealtypernas roll. Vi kan se det som att den verklighetsve-
tenskap som ska använda idealtyper för att nå kvalitativ kunskap åtföljas av 
en teoretisk kvalitativ vetenskap – det vill säga själva arbetet med att formu-
lera idealtyper. Som vi kommer se senare ligger detta inte så långt ifrån vad 
Weber faktiskt säger (se senare i detta kapitel samt kapitel 3). De distinktioner 
vi presenterat hittills kan vi åskådliggöra med följande träddiagram:  
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Så som Weber i ”Samhällsvetenskapernas objektivitet” vidareutvecklar diko-
tomin från ”Roscher och Knies 1” så bär hans resonemang implicit på tre di-
kotomier som därmed genererar åtta möjliga typer av vetenskap.  

Dessa två träddiagram åskådliggör varför lagvetenskap och verklighetsve-
tenskap inte utgör två delar av en dikotomi trots att det framställs så i ”Roscher 
och Knies 1” och varför vi därmed behöver införa distinktionen ovan mellan 
teoretisk och empirisk vetenskap: Lagvetenskapen är en av två sorters teore-
tiska vetenskaper medan verklighetsvetenskapen däremot rymmer två olika 
sorters empiriska vetenskaper. Lagvetenskaperna är per definition kvantita-
tiva medan verklighetsvetenskaper kan vara både kvantitativa och kvalitativa. 
Vad kvalitativ vetenskap innebär är fortfarande oklart och något vi ska under-
söka vidare. Innan vi kommer in på det ska jag dock utreda vad för sorts in-
delning av vetenskaperna detta är. 
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2.8 Hur indelningen av vetenskaperna ska förstås  
Uppdelningen mellan olika sorters vetenskaper som vi presenterat ovan ska 
inte förstås som ett sätt att kategorisera vetenskaper på det sätt artbegrepp ka-
tegoriserar fenomen. Weber uttrycker sig i ”Roscher och Knies 1” i termer av 
åt vilket håll man måste sträva för att ens studie ska vara mer lagvetenskaplig 
respektive verklighetsvetenskaplig. Han säger inte att den rena mekaniken är 
en lagvetenskap utan att den utgör ett exempel på en vetenskap där detta ideal 
nått högsta graden av fullkomlighet. Den rena mekaniken är med andra ord 
den vetenskap som Weber anser ligger närmare det lagvetenskapliga idealet. 
Uppdelningen visar på den logiska skillnaden som finns mellan dessa olika 
typer av studier baserat på deras kunskapsintressen.325 Vi ska alltså inte förstå 
de skillnader han gör som en klassifikation av vetenskapliga discipliner så som 
de är institutionaliserade inom forskning och undervisning. Översikten är inte 
avsedd att fastslå att discipliner såsom mekanik, fysik eller kemi är lagveten-
skaper eller att politisk historia är en verklighetsvetenskap. Ett försök till en 
sådan kategorisering utifrån den typ av kunskapsintressen Weber utgår ifrån 
skulle misslyckas eftersom dessa ämnen kan rymma en bredd av intressen, 
problem, frågeställningar, metoder och så vidare.326  

Det är därmed mer träffande att se det som en översikt av idealtyper ef-
tersom idealtyper är renodlade, ideala begrepp som inte är avsedda att använ-
das som artbegrepp för att klassificera fenomen.327 Idealtyper ska användas 
som jämförelseobjekt för att finna likheter och skillnader mellan det idealty-
piska begreppet och ett enskilt fenomen. Det är också på detta sätt den översikt 
vi presenterat skulle kunna användas, även om Weber inte själv använder den 
för att göra det. Jämförelsen mellan dessa ideala vetenskaper och konkreta 
studier skulle kunna användas för att påvisa en enskild studies grundläggande 
intressen, problem, empiriska material, metoder, och så vidare. Målet skulle 
inte vara att avgöra om studien borde klassificeras i det ena eller andra facket 
utan snarare att visa på i vilken utsträckning studien har vissa drag av lagve-
tenskaplighet och verklighetsvetenskaplighet; av kemi och fysik; av samhälls-
vetenskap och naturvetenskap, och så vidare.  

För att ta ”Den protestantiska etiken” som exempel så har den inget natur-
vetenskapligt drag och kan därför utan förenkling kallas för en samhällsveten-

                               
325 Liknande resonemang återfinns hos Rickert, se t.ex. Kulturwissenschaft und 
Naturwissenschaft, s. 8f. (se även t.ex. s. 18f.). 
326 Denna poäng gör även Windelband, se ”Geschichte und Naturwissenschaft”, s. 3. 
327 Detta liknar hur redaktörerna av Max Weber’s ’Objectivity’ Reconsidered gör en idealtypisk 
uppställning över olika sorters reception av Weber. ”Thus, the ideal-types of reception cannot 
correspond to actual scientific practice. Scholars who draw on Weber mix the forms addressing 
him simultaneously, but to varying degrees, as founding father, prophet and rational interlocu-
tor. Nonetheless, the ideal-types proffer an analytical tool for comparing different readings and 
uses of Weber’s thought such as those presented in the essays of this volume” (Mcfalls och 
Thériault, ”Introduction”, s. 16). 
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skaplig studie, men närmare än så kan vi inte bestämma den på ett övergri-
pande plan, vilket vi kommer se, utan att karaktäriseringen blir en förenkling. 
Om vi vill fälla ett sådant förenklat men ändå nyanserat omdöme som är be-
lysande och träffande behöver vi titta på enskilda delar och framhäva de drag 
vi bedömer som karaktäristiska i en sammanvägd bedömning baserad på takt-
känsla. Varför detta inte är ett kategoriserande utan ett annat slags omdöme 
där idealtyper såsom den idealtypiska översikten över olika sorters vetenskap 
används som jämförelseobjekt för att fälla omdömet, kommer vi återkomma 
till i kapitel 5. 

Innan vi går närmare in på ”Den protestantiska etiken” som exempel behö-
ver dock den idealtypiska översikten utvecklas i ytterligare ett steg. Att Weber 
talar i termer av åt vilket håll man vill sträva visar att träddiagrammen A och 
B är förenklade eftersom de består av tydligt avgränsade fack. En mer träf-
fande bild skulle illustrera att Weber tänker i grader och därmed behöver upp-
delningen inkludera en skala mellan olika sorters vetenskaper.328 Den kan 
dock inte på ett enkelt sätt ställas upp som en skala där antingen kvantitativ 
och kvalitativ eller teoretisk och empirisk vetenskap utgör två ytterligheter på 
en axel. Detta beror på att Weber talar om hur de olika vetenskaperna har en 
gemensam utgångspunkt som de rör sig från mot olika kunskapsmål. Detta 
syns på flera ställen. Weber kontrasterar till exempel på ett ställe de olika ve-
tenskaperna mot ”enkla artbegrepp, som uteslutande sammanfattar det som är 
gemensamt för empiriska fenomen”.329 Han kontrasterar också vetenskaperna 
mot formulerandet av blotta klassifikationer och regelbundenheter.330 I ”Die 
Grenznutzlehre und das ’psychophysische Grundgesetz’” gör han en liknande 
poäng när han betonar att vardagserfarenheten (Die ”Alltagserfahrung”) är 

                               
328 Trots att Parsons tolkar det som att Webers distinktion är en distinktion mellan naturveten-
skap och samhällsvetenskap så för han delvis liknande resonemang, se Parsons, The Structure 
of Social Action, s. 598f. 
329 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 218 (sv. övers. s. 150). 
330 Weber, ”Roscher och Knies 1”, s. 46 (eng. övers. s. 5), s. 57 (eng. övers. s. 9). Se även 
Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 208 (sv. övers. s. 142), samt Webers, Som-
barts och Jaffés gemensamma förord till första numret av Archive für Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik (”Geleitwort zum ’Archive für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik’”, i Weber, 
MWG I/7, ss. 131–134 (eng. övers. s. 97f.)). Antagligen var det Sombart som skrev det och 
Weber redigerade det. För en utredning av detta, se Weber, MWG I/7, ss. 120–124. Weber gör 
en skillnad mellan regelbundenheter och den typ av lagar som lagvetenskaperna strävar efter 
som idealt sett ska uttryckas i ekvationer. Han specificerar inte vad han menar med regelbun-
denheter men antagligen avser han den typ av samband som han talar om i ”Stammler” (se 
Weber, ”Stammler”, s. 530 (eng. övers. s. 203)). Det han här menar är den typ av regelbunden-
heter som inte innehåller någon mer detaljerad förklaring av hur sambandet uppstår. Vi kan 
t.ex. notera att tunga föremål i regel faller till marken. Denna regelbundenhet kan vi utforska 
vidare men den utgör ingen slutpunkt eftersom vi inte definierat våra termer och förklarat varför 
det sker. Rickert gör en liknande distinktion när han framhåller att när vi rör oss mot naturve-
tenskapens mål så gör vi en rörelse från ”empirisk allmänhet” till ”obegränsad allmänhet”, 
Rickert, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, s. 67. För en ytterligare re-
ferens, se också Weber, ”Roscher och Knies 1”, s. 59k88. 
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utgångspunkten.331 För Weber rör sig alltså vetenskaperna från denna nivå av 
enkla faktapåståenden mot de olika kunskapsmålen baserat på vilken fråga 
eller problem, det vill säga vilket kunskapsintresse, som ligger till grund för 
den specifika studien. Det är detta som styr vilket slags begreppsliggörande 
som är passande. Eftersom alla vetenskaper alltså tar sin utgångspunkt i 
samma källa av vardaglig erfarenhet och enkla klassifikationer och observe-
rade regelbundenheter kan de sägas befinna sig i ett tredimensionellt fält med 
dessa enkla faktapåståenden i mitten. Studier kan då innehålla delar eller drag 
som rör sig åt olika håll längs de tre axlarna som utgör dikotomierna som 
strukturerar träddiagrammen. Därmed kan de olika vetenskapernas förhål-
lande till varandra illustreras med följande tredimensionella koordinatsystem: 

 
 

En specialiserad studie skulle i ett idealt fall utgöra en punkt i koordinatsyste-
met medan en bredare eller mer komplex studie skulle bestå av en uppsättning 
punkter placerade på flera koordinater längs axlarna som pekar ut studiens 
olika drag. Återigen är det dock viktigt att betona att detta bestämmande inte 
skulle vara ett strikt klassificerande utan en bedömning baserad på en jämfö-
relse mellan de olika idealtypiska begreppen i koordinatsystemet och träddia-
grammen och de konkreta dragen i studien. Hur man ska förstå denna bedöm-
ning är en central poäng i denna avhandling som ännu inte klargjorts och som 
vi återkommer till senare (se kapitel 3 och 5).  
                               
331 Se Weber, ”Die Grenznutzlehre und das ’psychophysische Grundgesetz’”, s. 127 (eng. ö-
vers. s. 247). För en liknande poäng se även Weber, ”Roscher och Knies 1”, ss. 55–60 (eng. 
övers. ss. 9–11). 
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Om vi rör oss mot det lagvetenskapliga hållet försöker vi till exempel finna 
en allmängiltig kvantitativ teori som gäller för de egenskaper hos fenomenet 
vi är intresserade av. Det är däremot vad det istället innebär att röra sig mot 
det kvalitativa hållet, och vilken relation den teoretiska nivån har till den em-
piriska, som behöver utredas vidare. 

2.9 Två exempel 
Som upptakt till den närmare utredningen av den kvalitativa sidan ska vi nu 
titta närmare på två exempel. Dessa exempel belyser hur vi kan analysera olika 
studier med hjälp av de idealtypiska distinktioner som gjorts ovan och de för 
oss närmare frågan om hur vi ska se på kulturvetenskapliga studier mer exakt. 
Det första exemplet kan lätt utvecklas åt det lagvetenskapliga och naturveten-
skapliga hållet. Det andra exemplet är hämtat från ”Den protestantiska etiken”. 

Ett populärvetenskapligt trick som varit populärt på bland annat Youtube 
är att dela en vindruva på mitten utan att helt lossa halvorna och köra den i en 
mikrovågsugn. Det oväntade som händer är att det slår ut lågor från vindruvan, 
eller närmare bestämt att det bildas plasma, det vill säga en gas som är så het 
att elektronerna flyter fritt och sänder ut ljus.  

Denna beskrivning jag just formulerat återger ett generellt empiriskt sam-
band för vad som händer med vindruvor i mikrovågsugnar och vi befinner oss 
därmed på den naturvetenskapliga och kvantitativa delen av koordinatsyste-
met, även om vi är nära mitten eftersom beskrivningen består av vardagsord 
utan närmare definitioner (speciellt om vi antingen beskriver det som att det 
”slår ut lågor” eller talar om plasma för att vi hört andra göra det utan att veta 
vad den vetenskapliga definitionen är). Om vi skulle återberätta en historia om 
ett specifikt tillfälle när någon ovetandes velat mikra sina vindruvor och råkat 
ut för fenomenet skulle vi också befinna oss nära mitten av koordinatsystemet 
men formulera utsagor om en enskild händelse istället för att uttrycka ett ge-
nerellt samband. En sådan framställning skulle antagligen dels innehålla på-
ståenden som enkelt skulle kunna bestämmas som faktapåståenden (såsom 
”han lade in vindruvorna i mikrovågsugnen och satte på full effekt” och ”det 
slog ut lågor från vindruvorna”), och dels påståenden som drar mer åt det ka-
raktäriserande och kvalitativa hållet (”han skrek rakt ut av förvåning” och ”du 
skulle ha sett hans ansiktsuttryck när jag kom in i köket, jag trodde han sett ett 
spöke eller nåt!”). 

Trots att fenomenet är populärt och välkänt har det enligt forskarna Hamza 
K. Khattaka, Pablo Bianuccib, och Aaron D. Slepkova inte studerats veten-
skapligt.332 En tidigare förklaring som varit spridd är att den våta ytan på den 

                               
332 Hamza K. Khattaka, Pablo Bianuccib, och Aaron D. Slepkova, ”Linking Plasma Formation 
in Grapes to Microwave Resonances of Aqueous Dimers”, The Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America, vol. 116, nr. 10, 2016, ss. 4000–4005. 
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delade vindruvan tillsammans med den sammanbindande skalbiten skapar en 
dipolantenn som tar upp mikrovågorna och därmed alstrar så pass mycket 
värme att plasma uppstår.333 Khattaka, Bianuccib och Slepkov visar dock att 
samma effekt kan uppnås med hela vindruvor så länge de nuddar varandra och 
att en troligare förklaring är att det uppstår punkter av koncentrerad värme 
som orsakas av elektromagnetisk Mie-resonans i sfärerna eller hemisfä-
rerna.334 Detta hänger ihop med att de har hög vattenhalt och därmed är die-
lektriska sfärer respektive hemisfärer. Enligt deras mätningar skapas en sådan 
stark fältkoncentration just mellan sfärerna (eller hemisfärerna) att kalium och 
salt fältjoniseras och därefter resonerar med mikrovågorna och därmed skapar 
plasma. 

Exakt hur deras förklaring ser ut behöver vi inte gå närmare in på. Poängen 
jag vill göra är enbart att studien som Khattaka, Bianuccib, och Slepkova gör 
befinner sig längre ut åt det kvantitativa och naturvetenskapliga hållet än min 
initiala presentation. I vår terminologi kan de sägas försöka inordna det gene-
rella empiriska sambandet mellan vindruvor, mikrovågsugnar och bildandet 
av plasma under ett mer generellt lagsamband. Vardagsordet ”vindruvor” ges 
en mer bestämd innebörd där de egenskaper som är relevanta för samman-
hanget får utgöra begreppets innehåll: Vindruvor är en sorts sfärer av en viss 
storlek med hög vattenhalt. Därmed kan begreppet ”vindruva” underordnas 
det mer allmänna begreppet ”sfär med hög vattenhalt i storleksordningen av 
en vindruva”. De visar att samma effekt kan uppnås med andra föremål som 
uppfyller kriterierna för detta begrepp, så som hydrogel-kulor. Genom vidare 
studier hade de bland annat kunnat undersöka mer exakt hur stora sfärerna 
måste vara för att skapa plasma. Då hade de kvantifierat storleken mer exakt 
än ”grape-sized”. Ytterligare en specificering som hade kunnat göras är att 
undersöka mer exakt var gränsen går för vilka former föremålen kan ha för att 
uppnå samma resultat. 

Ju mer de skulle kvantifiera begreppen desto mer skulle de röra sig åt väns-
ter längsmed X-axeln i det tredimensionella koordinatsystemet och närmar sig 
det lagvetenskapliga idealet.  

Förutom denna typ av specificering skulle vi också kunna gå åt det sam-
hällsvetenskapliga hållet, till exempel genom att studera hur länge detta expe-
riment varit känt i olika grupper, hur det spridits som ett partytrick och vilken 
roll det spelat i olika sociala sammanhang. En sådan studie skulle kunna röra 
sig åt det kvantitativa samhällsvetenskapliga hållet, till exempel genom stat-
istiska studier över hur antalet Youtube-filmer på temat förändrats över tid, 
hur intresset hos tittare fördelas utifrån faktorer såsom ålder, kön, nationalitet, 
och så vidare. Man skulle också kunna gå åt det kulturvetenskapliga hållet. 
Det är fortfarande oklart exakt vad detta innebär men klart är att man då skulle 

                               
333 Ibid., s. 4000. 
334 Ibid. Detta handlar om Mie-lösningen på Maxwells ekvationer som beskriver hur plana 
elektromagnetiska vågor sprids i sfärer. 
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intressera sig för att genom en framställning av enskilda historiska fenomen, 
till exempel enskilda experiment som utförts eller en viss helhet av experiment 
(såsom de som återfinns på Youtube), förstå deras kulturella betydelse. Det är 
på detta område idealtyperna ska spela den centrala roll som vi strävar efter 
en förståelse av. 

En enskild studie skulle naturligtvis kunna innehålla drag av såväl kvanti-
tativ som kvalitativ samhällsvetenskap, av både naturvetenskap och samhälls-
vetenskap. Koordinatsystemet är alltså inte menat att utgöra ett rum där studier 
ska kunna placeras som enskilda punkter.  

”Den protestantiska etiken” kan vi kortfattat analysera på ett liknande sätt 
som studien ovan. Utan att göra anspråk på en fullständig tolkning kan vi här 
visa hur en utförlig analys med hjälp av den idealtypiska översikten skulle 
kunna gå till. I första kapitlet konstaterar Weber att det i hans samtid finns ett 
samband mellan religionstillhörighet och social skiktning. I jämförelse med 
katoliker så är protestanter överrepresenterade som kapitalägare, företagsle-
dare och det välutbildade skiktet av arbetskraft.335 Denna utgångspunkt för 
”Den protestantiska etiken” är en enkel empirisk regelbundenhet i form av ett 
kvantitativt samband mellan sociala fenomen som kan testas med statistiska 
undersökningar. Utgångspunkten för ”Den protestantiska etiken” befinner sig 
därmed inom den samhällsvetenskapliga och kvantitativa delen av koordi-
natsystemet, men ganska nära mitten eftersom det bara är en enkel regelbun-
denhet. Weber granskar och avfärdar sedan en rad möjliga kausalförklaringar 
som har mer eller mindre lagmässiga drag, för att successivt formulera hypo-
tesen att det kanske är så att religionstillhörighet påverkar ekonomiskt bete-
ende och att detta kan ha att göra med den religiösa inställningen till livet.336  

Den sociala skiktningen (utbildningsnivå, yrke, och så vidare) kan relativt 
enkelt definieras och mätas kvantitativt men det är inte lika klart hur en in-
ställning till livet ska studeras. Även om studien inleds med ett statistiskt sam-
band och därmed alltså har en del som befinner sig inom den kvantitativa de-
len så rör sig Weber allt längre bort ifrån det kvantitativa perspektivet ju mer 
han preciserar det problem som intresserar honom. 

I nästa steg tar han upp att det redan finns en etablerad uppfattning som 
skulle kunna användas som förklaring: katoliker är mer världsfrånvända och 
asketiska och därmed inte lika intresserade av denna världs goda; protestanten 
föredrar att äta gott, medan katoliken föredrar att sova gott.337 Detta menar 
Weber dock inte är en rättvisande bild av vare sig hans egen samtid eller histo-
rien: ”för de engelska, holländska och amerikanska puritanerna var som be-
kant precis motsatsen till ’livglädje’ (’Weltfreude’) karaktäristiskt”.338 Detta 

                               
335 Weber, ”Den protestantiska etiken”Lichtblau och Wieß, s. 29f. (sv. övers. s. 17f.). För referens till 
litteratur som diskuterar problemen med denna statistik, se ovan not 74. 
336 Ibid., s. 33 (sv. övers. s. 19). 
337 Ibid., s. 34 (sv. övers. s. 20). 
338 Ibid. Min översättning (jmf. med sv. övers. s. 20). På denna punkt ligger den svenska över-
sättningen rätt långt ifrån originalet. 
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karaktärsdrag är för Weber ytterst viktigt. Istället för att se det som att den 
kapitalistiska förvärvsverksamheten står i motsats till en asketisk hållning är 
Webers ambition att visa på att det tvärtom finns ett inre släktskap mellan 
dessa.339 Weber avslutar sedan denna inledande presentation av problemet med 
följande ord: 

Det måste nu bli vår uppgift att formulera, vad som otydligt föresvävar oss, så 
tydligt som över huvud taget är möjligt, med hänsyn till den outtömliga mång-
fald, som finns i varje historisk företeelse. Men för att kunna göra detta måste 
vi överge de vaga allmänna föreställningar, som vi hittills rört oss med, och 
försöka tränga in i den karaktäristiska egenarten hos och skillnaderna mellan 
de religiösa tankevärldar som historiskt möter oss i kristendomens olika ytt-
ringar.  

Men först är några få anmärkningar nödvändiga, rörande det utmärkande 
för det objekt, som vi försöker att historiskt förklara och rörande den mening i 
vilken en sådan förklaring alls är möjlig inom ramen för dessa undersök-
ningar.340  

Den rörelse Weber beskriver här kan sägas vara en rörelse från mitten av ko-
ordinatsystemet. Det som ska förklaras är kapitalismens anda och Weber går 
härnäst över till att illustrera vad han menar med detta med ett långt citat från 
Benjamin Franklin. I citatet ger Franklin råd till den läsare som vill bli han-
delsman rörande sådant som inställning till arbete, utgifter, lån och investe-
ringar.341 I citatet talar inte Franklin om en kapitalistisk anda men hans råd till 
läsaren kan ses som ett uttryck för en viss sorts kapitalistisk anda. Franklin 
säger här sådant som:  

Kom ihåg, att tid är pengar. Den som kunde tjäna tio shillings om dagen genom 
sitt arbete och går ut och går, eller sitter sysslolös halva dagen, även om han 
gör av med endast sex pence under sin sysslolöshet, bör inte räkna endast dessa 
som utgift. Han har i själva verket gjort av med, eller snarare kastat bort ytter-
ligare fem shilling.342 

Weber väljer att introducera sitt begrepp om den ”kapitalistiska andan” på 
detta sätt därför att: 

                               
339 Ibid., s. 35 (sv. övers. s. 20). 
340 Ibid., s. 38 (sv. övers. s. 22). Modifierad översättning. Detta har dock inte med utgåvorna att 
göra då enda skillnaden mellan första och andra utgåvan är att några skiljetecken ändrats (se 
”Den protestantiska etiken”MWG I/18, utg. 2, s. 148)  
341 Citatet är i själva verket sammansatt av Weber från två olika texter (se Weber, ”Den prote-
stantiska etiken”Lichtblau och Wieß, s. 40n18 (sv. övers. s. 24n2)). För utförliga kommentarer kring 
detta, se ”Den protestantiska etiken”MWG I/18, ss. 151–154. 
342 Benjamin Franklin, ”Advice to a Young Tradesman”, [1748], i The Works of Benjamin 
Franklin, vol. 2, redigerad av Jared Sparks, Hillard, Gray and Company, Boston, 1840, s. 87. 
Citerat i Weber, ”Den protestantiska etiken”Lichtblau och Wieß,, s. 39 (sv. övers. s. 22). Ett stavfel 
samt en missad kursivering är korrigerat i svenska översättningen. 
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Ett sådant historiskt begrepp kan, då det innehållsligt hänför sig till ett fenomen 
som är betydelsefullt på grund av sin individuella egenart, inte kan definieras 
enligt formeln ”genus proximum, differentia specificia” (på tyska [dvs. i denna 
översättning svenska]: ”avgränsat”), utan måste gradvis sättas samman (kom-
poniert werden) ur sina individuella beståndsdelar, som skall tas ur den histo-
riska verkligheten. Det slutgiltiga och definitiva begreppet (Die endgültige be-
grifflische Erfassung) kan följaktligen inte stå i början av undersökningen utan 
måste stå i slutet.343  

Det Weber tar avstånd ifrån här är att det skulle gå att formulera ”kapital-
ismens anda” som ett artbegrepp givet det han är intresserad av. I den andra 
utgåvan preciserar Weber sig också genom att förtydliga att: ”[o]m man för-
söker ge en definition stöter man på vissa svårigheter, som ligger i sakens na-
tur vid denna typ av undersökning”.344 Han betonar också att eftersom den 
kapitalistiska andan inte kan fångas med en definition så måste det preliminärt 
åskådliggöras vad som menas med termen – vilket han alltså löser genom att 
citera Franklins råd till blivande handelsmän.  

En väsentlig fråga är om detta är menat att ses som ett empiriskt begrepp, 
det vill säga som en framställning av det konkret existerande fenomen som 
(eventuellt) kan kallas för ”kapitalismens anda” eller om det är en idealtyp, 
det vill säga ett teoretiskt begrepp, som är menat att användas som hjälpmedel 
i ett formulerande av en sådan framställning? Weber problematiserar i sam-
manhanget också huruvida man ens kan tala om att det finns ett objekt som 
kan betecknas med termen ”kapitalismens anda”, och menar att det måste kon-
strueras som en ”historisk individ”. Han specificerar sedan att han med detta 
menar ”ett komplex av sammanhörande element i den historiska verkligheten, 
som vi förenar till en begreppslig helhet med hänsyn till deras kulturella bety-
delse”.345 Här ser vi att objektet som termen ”kapitalistisk anda” avser att be-
teckna alltså är ett begrepp som formuleras genom att man gör ett urval från 
verkligheten. Begreppet är alltså inte en framställning som formuleras genom 
att helt enkelt återge hur ett fenomen man är intresserad av är ”i sig”. Weber 
nämner inte ordet ”idealtyp” här men utifrån vad vi sett tidigare passar illust-
rationen och hur Weber karaktäriserar den ihop med vad Weber menar att ide-
altyper är.  

                               
343 Ibid., s. 38 (sv. övers. s. 22). Modifierad översättning. 
344 Weber, ”Den protestantiska etiken”MWG I/18, utg. 2, s. 148f. (sv. övers. s. 22). 
345 Weber, ”Den protestantiska etiken”Lichtblau och Wieß, s. 38 (sv. övers. s. 22). Detta skiljer sig 
från hur Rickert talar om historiska individer i Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Be-
griffsbildung, se t.ex. s. 355. På detta ställe hos Rickert är det själva de konkreta fenomenen 
som är studieobjekten som utgör historiska individer om vi fäster vikt vid dem. För en kom-
mentar kring denna term hos Rickert, se t.ex. Bruun, Science, Values and Politics in Max We-
ber’s Methodology, utg. 2, s. 119. Weber är dock inte konsistent då han i t.ex. ”Kritiska studier” 
i vissa formuleringar verkar tala om historiska individer på samma sätt som Rickert, se Weber, 
”Kritiska studier”, s. 431f. (eng. övers. s. 161f.). Denna skillnad förbises emellanåt i sekundär-
litteraturen. För exempel, se t.ex. Bruun, Science, Values and Politics in Max Weber’s Method-
ology, utg. 2, s. 125 samt Swedberg och Agevall, The Max Weber Dictionary, utg. 2, s. 148f. 
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Detta är som sagt inte rätt plats för en utförlig tolkning av ”Den protestan-
tiska etiken” men en sådan tolkning skulle behöva utreda vad i studien som 
utgör teoretiska begrepp och vad som är menat att förstås som en empirisk 
framställning, samt deras relation till varandra. Poängen med exemplen är 
främst att visa hur den idealtypiska översikten över de olika vetenskaperna 
kan hjälpa oss att ställa denna typ av frågor som kan få oss att leta efter speci-
fika delar som passar mer eller mindre bra in på de olika idealen, så att vi 
därefter kan fälla ett nyanserat och välgrundat omdöme om vad för sorts studie 
”Den protestantiska etiken” (eller vilken annan studie som helst) är.  

Vi har dock ännu inte utrett vad det kan tänkas betyda att bedriva kvalitativ 
vetenskap mer specifikt. För att närma oss ett svar på detta behöver vi utreda 
vad den kulturella betydelse som kulturvetenskaperna ska studera är för något. 
Nedan följer en första initial utredning för att klargöra den idealtypiska upp-
delningen ovan. I kapitel 3 går vi närmare in på detta utifrån ”Roscher och 
Knies 2–3”.  

2.10 Tre aspekter av ”kulturell betydelse” 
I kapitel 1 framkom det att det i den tidigare forskningen lyfts fram att Weber 
menar att det är våra värdeidéer som avgör vetenskapens urval. Utredningen 
ovan av hur han presenterar både lagvetenskaperna och verklighetsvetenskap-
erna i ”Roscher och Knies 1” stödjer denna tolkning. Men är detta värderelat-
ionens enda funktion?346 

I ”Kritiska studier” framhåller Weber att många historiker i hans samtid har 
en problematisk syn på relationen mellan det allmänna och partikulära samt 
denna relations betydelse för historievetenskaperna.347 Weber vänder sig här 
emot idén att de vetenskaper som strävar efter kunskap om det individuella 
måste sträva efter att finna det ”särskilda och odelbara”.348 Utifrån detta per-
spektiv påpekar Weber att förståelsen av Bismarcks historiska betydelse 
skulle bestå av det som blir kvar när man tagit bort allt som han har gemensamt 
med andra. Då skulle till exempel Bismarcks tumavtryck ha största historiska 
betydelse vilket naturligtvis vore absurt.349 Det vi ska ta fasta på är det väsent-
liga och Weber vänder sig alltså emot att vi i bedrivandet av historievetenskap 
ska likställa det väsentliga med det unika. När vi är intresserade av enskilda 
                               
346 För en diskussion av detta i ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, se s. 184f, (sv. övers. ss. 
126–129). Se kapitel 1 för en utredning av ”värdeidéer”. För Rickerts syn på värderelationen, 
se t.ex. Rickert, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, s. 368. 
347 I ”Kritiska studier” talar Weber främst om historia (Geschichte) därför att han diskuterar 
Meyers syn på historievetenskapen som disciplin och dess metodologi och mål i Zur Theorie 
und Methodik der Geschichte. Weber talar dock om lagvetenskap, verklighetsvetenskap och 
kulturvetenskap på ett fåtal ställen, se t.ex. Weber, ”Kritiska studier”, s. 412f. (eng. övers. s. 
152). 
348 Ibid., s. 405 (eng. övers. s. 149). 
349 Ibid. 
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fenomen behöver vi lyfta fram det som är intressant ur ett visst perspektiv. 
Den stora frågan är då vad som är historiskt väsentligt om det inte är det unika? 
Hur avgör man det? 

I ”Roscher och Knies 1” går Weber inte in på hur urvalet bör göras. I ”Sam-
hällsvetenskapernas objektivitet” är det dock, som vi strax ska se, tydligt att 
Weber menar att det väsentliga som just kulturvetenskaperna ska lyfta fram i 
motsats till det unika är det betydelsefulla. Det är detta som skiljer dem från 
andra verklighetsvetenskaper (både samhällsvetenskapliga och naturveten-
skapliga). Därmed är det helt centralt att undersöka hur Weber ser på det be-
tydelsefulla och hur betydelsefullheten förhåller sig till värderelationen.  

Webers användning av termen ”betydelse” är på flera ställen svår att få 
grepp om.350 Tyskans ”Bedeutung” är likt svenskans ”betydelse” ett ord som 
kan användas på olika sätt. Av de sammanhang där Weber använder ordet 
framgår det att han använder det på olika sätt. Till att börja med finns de två 
distinkta betydelser av ”betydelse” som nämns tidigare. Dessa ska vi nu titta 
lite närmare på. Den första av dessa är att Weber emellanåt talar om kausal 
betydelse (kausalbedeutung).351 Ett exempel på detta ser vi i samband med att 
han betonar att nomologisk kunskap (det vill säga lagkunskap)352 kan vara an-
vändbar som ett medel men aldrig kan utgöra målet när det kommer till att ge 
ett kulturellt fenomen en kausalförklaring (kausale Erklärung). Han säger att:  

Huruvida ett enskilt individuellt element inom ett reellt sammanhang rent kon-
kret ska tillskrivas kausal betydelse vad gäller det resultat som ska kausalför-
klaras, kan ju i tveksamma fall endast avgöras genom att värdera de påverk-
ningar som vi generellt brukar förvänta oss av detta element och de andra ele-
ment inom samma komplex av orsaksförklaringar måste ta hänsyn till.353 

Weber talar här i termer av att fenomen A var av betydelse eller betydelsefullt 
för att fenomen B skulle uppstå. Utifrån detta perspektiv kan man då till ex-
empel fråga sig vilken kausal betydelse den protestantiska etiken har haft för 
den kapitalistiska andans uppkomst.  

                               
350 I viss mån liknar det Burgers uppfattning (se Burger, Max Weber’s Theory of Concept Form-
ation, utg. 2, ss. 97–102).  
351 Så använder vi också ibland till vardags ordet ”betydelse” i svenskan. Man kan t.ex. säga att 
en enskild händelse antagligen var av stor betydelse för resultatet i riksdagsvalet. Även Burger 
pekar ut en sådan användning (se Burger, Max Weber’s Theory of Concept Formation, utg. 2, 
s. 101f.). Weber använder till och med uttrycket ”kausale Bedeutung” emellanåt. Det är vanlig-
ast förekommande i ”Kritiska studier” (se t.ex. s. 393 (eng. övers. s. 143)), men förekommer 
även i ”Samhällsvetenskapernas objektivitet” (se t.ex. s. 186 (sv. övers. s. 127)) och ”Roscher 
och Knies 2” (s. 251 (eng. övers. s. 32)). 
352 Se Weber, CMW s. 42k69. Enligt redaktörerna för CMW ligger det nära termen ”nomotetisk” 
som myntades av Windelband för att benämna de lagsökande vetenskaperna. 
353 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 186 (sv. övers. s. 127). Se även t.ex. ibid., 
s. 169 (sv. övers. s. 116), s. 206 (sv. övers. s. 141) för liknande användningar. 
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Den andra tydliga användningen av ordet ”betydelse” rör det som är av 
intresse eller vikt. Vi finner ett exempel på denna användning då Weber beto-
nar att när vi sysslar med kulturvetenskap så eftersträvar vi:  

kunskap om ett historiskt fenomen, det vill säga ett fenomen som är betydelse-
fullt i sin egenart. Och det avgörande i detta är, att endast under förutsättning 
att en ändlig del av fenomenens oändliga överflöd är betydelsefullt, får tanken 
om en kunskap om individuella fenomen överhuvudtaget mening logiskt 
sett.354  

När Weber talar om ”betydelsefullhet” och ”betydelse” i denna bemärkelse är 
det uppenbart att han avser att något är viktigt för oss, det vill säga att vi in-
tresserar oss för det eller att det angår oss i någon bemärkelse.355 Skeendena 
som beskrivs i en familjekrönika kan vara av stor vikt för de närmast sörjande 
men helt betydelselösa (oviktiga) för alla andra.356 Om det handlar om en hi-
storisk person så skulle skeendena däremot kunna vara av betydelse i denna 
bemärkelse för många.  

Inom Weberforskningen är det som jag betonade redan i avsnitt 1.1 dessa 
två innebörder av termen ”betydelse” som ofta lyfts fram i Weberforsk-
ningen.357 Problemet med denna ensidiga tolkning kan illustreras med hur 
Bruun resonerar kring hur termen bäst översätts till engelska.358 I slutet av 

                               
354 Ibid., s. 184 (sv. övers. s. 126). 
355 För fler exempel, se t.ex. ibid., s. 152 (sv. övers. s. 102), s. 173 (sv. övers. s. 118), s. 182 (sv. 
övers. s. 124). Se även t.ex. ”Roscher och Knies 2” för liknande användning, (s. 256 (eng. övers. 
s. 34), s. 261 (eng. övers. s. 35f.)). Burger kallar detta ”kulturell betydelse i psykologisk bemär-
kelse” (”cultural significance-P”) och presenterar det som en psykologisk anledning till varför 
vi gör vissa urval. Han skiljer den från ”kulturell betydelse i logisk bemärkelse” och (”cultural 
significance-L”), med vilket han avser det som är centralt för definitionen av ett begrepp. Bur-
ger menar vidare att det i de flesta fall är omöjligt att avgöra om Weber talar om psykologisk 
eller logisk betydelse. Att Burger trots det insisterar på att denna distinktion finns har att göra 
med att han tänker att det finns vissa väsentliga delar av begreppen utifrån generella kulturella 
värden. Han gör dock ingen stor sak av att dessa två betydelser är svåra att skilja åt hos Weber 
då han menar att de samexisterar (Burger, Max Weber’s Theory of Concept Formation, utg. 2, 
ss. 97–102). Denna distinktion är dock grundlös då den förutsätter Burgers antagande att Weber 
följer Rickert relativt långt i sin syn på värdenas funktion för selektionen, vilket kritiserades i 
avsnitt 1.4. 
356 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 193 (sv. övers. s. 132).  
357 Se t.ex. Agevall, A Science of Unique Events, t.ex., s. 234f., Bruun, Science, Values and 
Politics in Max Weber’s Methodology, utg. 2, s. 23f., 47, 118, Parsons, The Structure of Social 
Action, s. 592f., Ringer, Max Weber’s Methodology, s. 123f., Swedberg och Agevall, The Max 
Weber Dictionary, utg. 2, s. 77f., Whimster, ”Weber’s use of ideal type of patrimonialism for 
Indic rulership”, s. 193. Drysdale verkar vid en första anblick vara inne på ett spår som liknar 
min tolkning, men när han preciserar sig faller han in i idén om att det är de egenskaper som 
anses vara viktiga som är av kulturell betydelse (Drysdale, ”How are Social-Scientific Concepts 
Formed?”, jmf. s. 77f. med s. 83). 
358 Bruuns bristfälliga tolkning beror dock inte på ett översättningsproblem då det även finns 
exempel på tyska tolkningar som missar den aspekt av betydelse som jag vill lyfta fram. Se t.ex. 
Müller och Sigmund, Max Weber Handbuch. Denna handbok har ingen egen sektion för ”Be-
deutung” och i relevanta sektioner såsom ”Erklären und Verstehen” (ss. 49–51), ”Kultur” (s. 
79f.), ”Objektivität” (ss. 96–98), ”Sinn” (ss. 125–127), ”Wert(e), Wertdiskussion, Wertkonflikt” 
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CMW listas en del tyska termer och motiveringar till val rörande översätt-
ningar. Här framhåller Bruun att termen ”Bedeutung” oftast översatts till ”im-
portance” och ”significance”. Bruun har valt ”significance” när Weber talar 
om kausal betydelse och ”significance” och ”importance” när det är relationen 
till värden som är mest framstående.359 Ett fåtal gånger har termen dock över-
satts till ”meaning” därför att det också finns ”a NT [non-technical] sense of 
’meaning’ (’meaningless’ etc.)”.360 Bruun säger dock inget mer om denna så 
kallade ”mening” här, och i hans tolkning av Weber i Science, Values and 
Politics in Max Weber’s Methodology är det just den kausala betydelsen och 
vikten som fästs vid denna som står i centrum. 

Bruun specificerar inte i vilka fall han valt att översätta ”Bedeutung” till 
”meaning” men vi finner ett intressant fall i ”Stammler”. Weber ger här som 
exempel ett utbyte mellan två människor och betonar att en beskrivning av 
den fysikaliska aspekten (till exempel deras muskelrörelser och yttrade ljud) 
inte fångar skeendets väsen (Wesen). Utbytets väsen består av den mening 
(Sinn) som de inblandade lägger in i sitt handlande. Sådant som själva mus-
kelrörelserna och lätena är yttre tecken som genom meningen (Sinn) blir sym-
boler.361 Detta menar Weber är en ”konstitutiv förutsättning” (konstitutiven 
Voraussetzungen) för socialt handlande – men även för handlande som inte 
inbegriper andra människor. Han tar sedan ett bokmärke som exempel och 
påpekar att detta yttre tecken också erfars som en symbol. Detta beror på att 
en papperslapp som stoppats in mellan två blad för att tjäna som bokmärke 
har en betydelse (hat eine ”Bedeutung”). Utan kunskapen om att pappersbiten 
lagts där med flit skulle den vara utan användning och mening (Sinnlos).362 

Här är det uppenbart att Weber talar om ”Bedeutung” och ”Sinn” på samma 
sätt och att detta avser en sorts egenskaper som fenomenen har på grund av 
hur människor relaterar till dem utifrån sina intressen.363 Här ser vi ett tydligt 
exempel på att Weber inte bara talar om ”betydelse” som kausal betydelse och 
vikt. I detta fall har Bruun valt att översätta ”Bedeutung” till ”meaning”, men 
i ”Samhällsvetenskapernas objektivitet” är det ”significance” och ”im-
portance” han använder i flera centrala passager. I många fall är Bruuns val 

                               
(ss. 142–146), ”Wert(urteils)freiheit” (ss. 150–152) utreds inte denna dimension av kulturell 
betydelse. 
359 Se Bruuns och Whimsters kommentarer i Weber, CMW, s. 576. 
360 Ibid. 
361 Weber, ”Stammler”, s. 541f. (eng. övers. s. 209). 
362 Ibid., s. 541 (eng. övers. s. 209). 
363 På tre ställen i ”Samhällsvetenskapernas objektivitet” använder Weber uttrycket ”Sinn und 
Bedeutung” (se Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 150 (sv. övers. s. 101), 188 
(sv. övers. s. 129), 194 (sv. övers. s. 132)). I första fallet talar han om livets mening och det är 
oklart om ”betydelse” avser något annat än ”mening”. I det andra och tredje fallet verkar ter-
merna också användas synonymt men då med avseende på fenomens egenskaper. Jmf. även 
med t.ex. Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 306 (eng. övers. s. 58). 
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av översättning passande.364 Men täcker detta allt Weber har att säga om kul-
turvetenskapernas studium av betydelse i ”Samhällsvetenskapernas objektivi-
tet”? Finns inte den idé som uttrycks i ”Stammler” också i ”Samhällsveten-
skapernas objektivitet”? Eftersom Bruun själv använder tre olika termer är det 
inte ett översättningsproblem som föreligger utan en tolkningsfråga som före-
går översättningsvalen. Bruuns översättningar visar hans tolkning av de spe-
cifika passagerna och dessa underliggande val ligger i linje med hans tolkning 
i Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology att Weber talar 
om kausal betydelse och vikt i ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”.365 

Låt oss titta på hur Weber talar om betydelse i de fyra stycken som citerades 
redan i avsnitt 2.4 för att se om den tolkning som syns i Bruuns översättningar 
är rimlig. I det tredje av dessa citat säger Weber att denna vetenskap ska ge 
oss förståelse av egenarten hos ”livets verklighet som omger oss, som vi är 
placerade i”.366 Denna förståelse ska bestå av en förståelse av de historiska 
grunderna till denna verklighet som omger oss och hur verklighetens enskilda 
fenomen hänger ihop, men den ska också bestå av en förståelse av ”den kul-
turella betydelsen av dess enskilda fenomen såsom de är gestaltade idag”.367 
Här har Bruun valt att översätta ”Bedeutung” till ”significance and im-
portance” och i detta val syns alltså hans tolkning av passagen.368 Eftersom 
Weber talar om fenomenens gestalt menar jag dock att det är rimligare att 
tolka det som att han här talar om betydelse i samma bemärkelse som i 
”Stammler”, det vill säga att hans poäng är att det är deras symboliska mening 
som gör dem till det de är. I så fall menar Weber i denna passage att den sorts 
vetenskap som han talar om är en vetenskap som intresserar sig för just den 
grundläggande nivå av kulturell betydelse som ligger till grund för den typ av 
förklaringar av motiv som Weber senare menar att förståelsesociologin ska 
fokusera på.369 Att Weber tänker att det finns ett sådant grundläggande be-
greppsliggörande som föregår det historiska förklarandet syns också i ”Kri-
tiska studier”.370 Här skriver han att vi kan ”värdeanalysera” (”wertanalysi-
erend”) objekt så att vi på ett ”suggestivt” sätt kan återuppleva möjliga värde-
ringar (Wertungen). Sedan betonar han att denna värdeanalys är en primär be-
greppslig formulering av objektet som individ, som möjliggör det historiska 
kausala arbetet. Eftersom den typ av värdering Weber här talar föregår det 
kausala arbetet och utgör dess förutsättning avser han alltså inte den typ av 

                               
364 För exempel på passager där jag bedömer att det är passande att översätta ”Bedeutung” till 
”significance” respektive ”importance”, se t.ex. Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, 
s. 152 (eng. övers. s. 104), s. 155 (eng. övers. s. 105). 
365 För exempel på när Bruun översätter ”Bedeutung” till ”meaning” i ”Samhällsvetenskapernas 
objektivitet”, se Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 148 (eng. övers. s. 102). 
366 Ibid., s. 174 (sv. övers. s. 119). 
367 Ibid. 
368 Ibid., (eng. övers. s. 114). 
369 Se avsnitt 1.5 ovan. 
370 Weber, ”Kritiska studier”, s. 443 (eng. övers. s. 162)). 
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värdeomdömen som han vill hålla åtskilda från den empiriska kunskapen.371 
Det är just denna typ av grundläggande värderingar jag menar att Weber talar 
om i ”Samhällsvetenskapernas objektivitet” när han säger att kulturvetenskap-
erna ska sträva efter en förståelse av ”den kulturella betydelsen av dess en-
skilda fenomen såsom de är gestaltade idag”.372  

 I det fjärde citerade stycket i avsnitt 2.4 såg vi att Weber säger att om 
historikern vill försöka fastställa den kulturella betydelsen hos ett individuellt 
fenomen i syfte att karaktärisera det så måste han regelmässigt använda ide-
altyper.373 Även här verkar det rimligt att tolka det som att det här rör sig om 
betydelse i samma bemärkelse som Weber talar om i ”Stammler”.374 

Varje förklaring behöver föregås av ett begreppsliggörande av både det 
som ska förklaras och det som ska ingå i förklaringen. Kulturvetenskapernas 
första steg är därför att karaktärisera de enskilda fenomenen genom att fast-
ställa deras kulturella betydelse. Målet skulle då vara att fånga vilken symbo-
lisk mening olika yttre tecken har. Det handlar då om att hitta fenomenens 
betydelse i den bemärkelse som en papperslapp kan vara ett bokmärke eller 
vissa muskelrörelser och läten kan utgöra en ekonomisk transaktion eller en 
gåva.375 

I den analys som gjordes innan av ”Den protestantiska etiken” såg vi att 
Weber beskriver presentationen av sitt begrepp om ”kapitalismens anda” som 
ett försök att belysa vad som är ”utmärkande för den företeelse som vi försöker 

                               
371 Weber kallar även denna typ av värdeanalys för en ”värdetolkning” (Wert-Interpretation) 
(Weber, ”Kritiska studier”, s. 443 (eng. övers. s. 162)). Se även Weber, ”Roscher och Knies 3”, 
s. 349f. (eng. övers. s. 78f.). Det är även detta Weber avser när han i ”Der Sinn der ’Wertfrei-
heit’ der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften” i förbifarten säger att ”värdetolk-
ningen” är ett viktigt förarbete för historikern (Weber, ”Der Sinn der ’Wertfreiheit’ der sozio-
logischen und ökonomischen Wissenschaften”, s. 476 (eng. övers. s. 317)). Bruun diskuterar 
värdetolkningen men missar helt att Weber faktiskt säger att värdeanalysen och värdetolk-
ningen handlar om att begreppslig bestämma objekt. Just dessa passager borde ha fått honom 
att inse bristen i att tolka det som att Weber tänker att värdena bara bestämmer urvalet. Istället 
menar han att: ”the essence of value interpretation is to connect a valuational attitude with an 
object and to carry out a conceptual analysis of the various relations in which the object becomes 
relevant to the value in question” (Bruun, Science, Values and Politics in Max Weber’s Meth-
odology, utg. 2, s. 139f.). Min kursivering. Ett liknande problem syns också hos Ringer även 
om han utan att dra några konsekvenser av det i förbifarten nämner att värderelationen faktiskt 
konstituerar själva studieobjekten (Ringer, Max Weber’s Methodology, ss. 124-6). 
372 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 174 (sv. övers. s. 119). 
373 Ibid., s. 206 (sv. övers. s. 141). För snarlikt resonemang, se även ibid., s. 193f. (sv. övers. s. 
132f.). 
374 Bruun väljer här termen ”significance” och detta visar att han tolkar det som att Weber här 
talar om historikerns uppgift är att karaktärisera fenomenens vikt, snarare än att försöka avtäcka 
deras karaktär, se ibid. (eng. övers. s. 126). 
375 Burger menar att Weber ibland använder ”kulturell betydelse” för att tala om det hos feno-
menen som historiska undersökningar har som mål att nå kunskap om (Burger, Max Weber’s 
Theory of Concept Formation, utg. 2, s. 101). Detta låter liknande min tolkning men Burger 
menar att denna betydelse består av de motiv aktörer haft för att frambringa de studerade feno-
menen och därmed tolkar han det som att Weber menar att det är aktörers motiv som ska un-
dersökas för att nå denna kulturella betydelse, vilket inte stämmer med att Weber talar om den 
kulturella betydelsen som fenomens gestalt. 
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att historiskt förklara”, och det är rimligt att se det som att citatet från Franklin 
är menat att belysa just den kulturella betydelsen hos den kapitalistiska andan 
i bemärkelsen dess karaktär eller gestalt.376 

Att Weber talar om ”kulturell betydelse” även på det tredje sättet i ”Sam-
hällsvetenskapernas objektivitet” stärks också om vi tittar på förlängningen av 
det första av citaten om kulturvetenskaperna från avsnitt 2.4.  

Som ”kulturvetenskaper” betecknar vi sådana discipliner som strävar efter att 
nå kunskap om livets fenomen i deras kulturella betydelse. Men betydelsen hos 
ett kulturfenomens gestaltning och grunden till denna betydelse kan inte här-
ledas, begrundas eller begripliggöras utifrån ett system av lagar, hur fulländat 
detta system än är, därför att denna betydelse förutsätter kulturfenomenens re-
lation till värdeidéer. Begreppet kultur är ett värdebegrepp. Den empiriska 
verkligheten är för oss ”kultur”, därför att och försåvitt vi relaterar den till 
värdeidéer. Kulturen omfattar de element av verkligheten som får betydelse 
för oss genom denna relation, och endast dessa element. Det är en försvinnande 
liten del av den individuella verkligheten vi vid varje tidpunkt betraktar som 
färgas, av vårt intresse, betingat av dessa värdeidéer – och det är endast denna 
del som är av betydelse för oss. Den är av betydelse, därför att den uppvisar 
relationer som är viktiga för oss till följd av deras förbindelse med värdeidéer. 
Endast därför att och försåvitt det förhåller sig så, är denna del av verkligheten 
för oss värd att veta i sin individuella egenart.377  

I slutet av citatet talar Weber om betydelse i bemärkelsen av vad som är viktigt 
men vi ser också att det inte är det enda sättet som han talar om betydelse på. 
Han säger också att betydelsen hos ett fenomens gestalt bara kan begreppslig-
göras genom att relateras till värdeidéer och att verkligheten är kultur i den 
utsträckning som den relateras till värdeidéer samt att kulturen består av de 
element av verkligheten som får sin betydelse genom att relateras till värde-
idéer.378 Här verkar han alltså inte bara säga att kulturfenomen är de fenomen 
i verkligheten som är viktiga för oss. Precis som i ”Kritiska studier” där han 

                               
376 På denna punkt ligger min läsning relativt nära Hennis uppfattning, se Hennis, ”Max We-
ber’s ’Central Question’”. 
377 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 181f. (sv. övers. s. 124). Modifierad över-
sättning. Även fortsättningen är relevant. Bruun översätter ”Bedeutung” till ”significance” och 
”importance” här (se eng. övers. s. 116). Burger kallar detta stycke för ”logiskt kaos” därför att 
han inte lyckas tolka det på något tydligt sätt med sin distinktion mellan ”cultural significance-
P” och ”cultural significance-L”, se Burger, Max Weber’s Theory of Concept Formation, utg. 
2, ss. 97–102. Se not 355 ovan för en kommentar kring detta. Att detta för Burger ser ut som 
logiskt kaos visar att de distinktioner han försöker införa på denna punkt inte leder till någon 
större klarhet. 
378 En liknande poäng görs också i ”Roscher och Knies 2” där Weber dock använder termen 
”mening” (”Sinn”) och ”värdebegrepp” (”Wertbegriffe”) istället för ”betydelse” och ”värde-
idéer”, se Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 306 (eng. övers. s. 58). 
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framhåller att objekten för historiska förklaringar ska bestämmas genom vär-
deanalyser, så verkar han här mena att det är relaterandet till värdeidéer som 
gör studieobjekten till det de är genom att de ”färgas av vårt intresse”.379  

I kapitel 3 kommer vi se ännu fler tecken på att Weber anser att värde-
idéerna har en större roll än att bara styra urvalet från verkligheten. Detta är 
viktigt att utreda därför att det i så fall inte går att motsägelsefritt hävda att 
objektiviteten kan bestå av ett korrekt återgivande av de delar som valts ut 
eftersom den idén förutsätter att värdeidéerna inte färgar själva resultaten.  

Just färgning är en metafor Weber återkommande använder för att uttrycka 
vad han menar och här kommer nu anledningen till varför jag menar att det är 
befogat att göra en distinktion mellan kvantitativa och kvalitativa vetenskaper 
i Webers tänkande. Han skriver till exempel att:  

inom samhällsvetenskaperna är det [...] fenomenens kvalitativa färg som in-
tresserar oss. Dessutom rör det sig inom samhällsvetenskaperna om påverk-
ningar från själsliga processer – och att ”förstå” dem genom att återuppleva 
(nacherlebend) dem [...]380  

Här ser vi att Weber, precis som i presentationen av lagvetenskaperna och 
verklighetsvetenskaperna i ”Roscher och Knies 1”, talar om ”kvalitet” i sam-
band med att han preciserar vad den vetenskap han är intresserad av att bedriva 
ska fokusera på att begreppsliggöra.381 Detta stödjer att distinktionen vi gjort i 
detta kapitel mellan ”kvantitativa” och ”kvalitativa” vetenskaper är passande 
eftersom ”samhällsvetenskap”, i den bemärkelse som intresserar Weber i 
”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, är en sorts kvalitativ vetenskap i den 
meningen att den intresserar sig för att begreppsliggöra fenomens kulturella 
betydelse, det vill säga det som utgör deras gestalt eller karaktär.382 Det är i så 
fall när vi vill bedriva denna typ av vetenskap som idealtypen är oumbärlig 
och oumbärligheten kan utifrån ett av citaten som tidigare presenterades sägas 

                               
379 Detta är en del av det Weber kallar för värderelationen. Vi återkommer till detta i kapitel 4. 
Vi ser också i slutet av citatet att Weber talar om vad som är av betydelse. Weber använder alltså 
här ”betydelse” i den andra av de tre bemärkelserna eftersom det han säger innebär att kulturen 
omfattar de delar av verkligheten som är viktiga därför att de har en förbindelse med våra grund-
läggande värdeidéer. 
380 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 178 (sv. övers. s. 121). Modifierad över-
sättning.  
381 På denna punkt ligger min tolkning i linje med Hennis även om han talar mer övergripande 
om Webers intressen och inte går in i detalj på hur han ser på den kvalitativa dimensionen. Se 
Hennis, ”Max Weber’s ’Central Question’”, t.ex. ss. 158–163. Eliaeson menar att Weber talar 
om ”rationell tolkning” och samtidigt tar avstånd ifrån inkännande tolkning (se Eliaeson, ”Max 
Weber’s Methodology: An Ideal-Type”, s. 242, 249–251). Webers formuleringar i den citerade 
passagen underminerar Eliaesons tolkning på denna punkt. 
382 Detta kommer också få stöd senare när vi kommer in på vad Weber säger om betydelse i 
”Roscher och Knies 2–3” (se kapitel 3). Kom också ihåg att detta inte är det enda, eftersom 
kulturvetenskaperna dessutom ska söka historiska förklaringar till dessa fenomens uppkomst. 
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bero på att ”betydelsen hos ett kulturfenomens gestaltning” inte kan begrun-
das eller begripliggöras utifrån ett system av lagar därför att ”denna betydelse 
förutsätter kulturfenomenens relation till värdeidéer”.383 

För att sammanfatta menar jag att Weber anser att en kulturvetenskaplig 
verklighetsvetenskaplig studie strävar efter förståelse av enskilda konkreta fe-
nomen med fokus på deras kulturella betydelse i tre bemärkelser: Som så ofta 
lyfts fram är det tydligt att Weber anser att kulturvetenskaperna för det första 
ska fokusera på fenomen som är betydelsefulla (det vill säga väsentligt eller 
intressant) ur det perspektiv forskaren utgår ifrån. De ska för det andra sätta 
in dessa utvalda fenomen i ett större historiskt sammanhang där olika feno-
mens kausala betydelse för historiens lopp undersöks. Men vad som inte tidi-
gare lyfts fram tillräckligt tydligt är det grundläggande begreppsliggörandet 
av dessa fenomen där det är fenomenens kulturella betydelse i bemärkelsen av 
deras karaktär eller gestalt som ska fångas och åskådliggöras. 

I kapitel 3 ska det underbyggas än mer att Weber anser att det är värde-
idéerna som ger fenomenen deras gestalt eller karaktär genom att ”färga det”. 
Kulturvetenskapernas mål är att nå en förståelse som består av ett återupple-
vande av fenomenet i sin färgning utifrån värdeidéer.384 Vi återkommer i nästa 
kapitel till hur vi ska förstå färgningen, den kvalitativa aspekten och förståel-
sen av den. Det står dock redan nu klart att Weber åtminstone tänker sig att 
den kulturvetenskapliga förståelsen ska utgöra en annan sorts kunskap än både 
lagvetenskaplig kunskap och den sorts kvantitativa kunskap vi kan få genom 
att applicera lagbundenheterna och de kvantitativa begreppen på ett empiriskt 
material.  

2.11 I vilken bemärkelse som kulturvetenskap är en 
sorts kvalitativ vetenskap  
En slutsats vi kan dra utifrån utredningarna innan är att innebörden av Webers 
idé om idealtypernas oumbärlighet är att det inte kan finnas någon kvalitativ 
vetenskap som inte är idealtypisk eftersom det är just det faktum att den kul-
turella betydelsen är kvalitativ som gör att idealtyperna är oumbärliga när vi 
vill specificera våra begrepp. Exakt hur detta ska förstås återkommer vi till 
kapitel 3. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta inte betyder att vi inte 
kan studera kulturella fenomen med kvantitativa metoder. Det innebär bara att 

                               
383 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 181 (sv. övers. s. 124). 
384 Detta missar t.ex. Leo Strauss när han kritiserar Weber för att inte förstå att sociala fenomen 
inte går att förstå utan att värdera dem (Leo Strauss, ”What Is Political Philosophy?”, The Jour-
nal of Politics, vol. 19, nr. 3, 1957, s. 350). I själva verket verkar Weber på just denna punkt 
ligga ganska nära Strauss poäng men Weber skiljer dock mellan själva färgningen utifrån värde-
idéer och att fälla värdeomdömen. Detta tar inte Strauss hänsyn till i sin kritik av Weber (se 
både Leo Strauss, Natural Right and History, University of Chicago Press, Chicago, 1953 (t.ex. 
ss. 36–49) och Strauss, ”What is Political Philosophy?” (s. 350ff.)).  
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när vi gör det så reducerar vi bort betydelsen och kan därmed inte nå den typ 
av förståelse Weber är intresserad av. Vi kan dock stryka ”kvalitativ naturve-
tenskap” ur de idealtypiska träddiagrammen eftersom det, precis som Weber 
själv framhåller, är så att ”kunskap om betydelsefulla individuella naturpro-
cesser är av kvalitativ karaktär”.385 Om vi skulle studera naturfenomen kvali-
tativt skulle det därmed falla in under kulturvetenskapen. Om vi till exempel 
skulle studera guldets kulturella betydelse så vore det inte en kvalitativ natur-
vetenskaplig studie utan en kulturvetenskaplig dito. 

Ytterligare en slutsats vi kan dra är att idealtypiska begrepp är oumbärliga 
som kulturvetenskapernas teoribildning.386 Som vi såg inledningsvis introdu-
cerar Weber idealtypsidén i en utläggning som ska bidra till att vi kommer 
närmare ”den principiella frågan om vilken betydelse teorin har för den sam-
hällsvetenskapliga kunskapen”.387 När han strax därefter talar om historikerns 
tvång att formulera idealtyper talar han också om teorins roll. Han skriver:  

Om historikern (i vidaste mening) avvisar försöket att formulera en sådan ide-
altyp, därför att han anser den vara en ”teoretisk konstruktion”, det vill säga att 
den är oanvändbar och umbärlig för hans konkreta kunskapsmål, så blir följden 
som regel, antingen att han – medvetet eller omedvetet – använder liknande 
konstruktioner utan att ge dem en språklig formulering och logisk utformning, 
eller att han förblir fast i det som han bara ”har på känn”.388 

Nu ser vi det större sammanhanget där vi behöver infoga idén om idealtyper 
som teoretiska konstruktioner. Formulerandet av idealtypsidén hänger ihop 
med att Weber i ”Samhällsvetenskapernas objektivitet” ser det som centralt 
att klargöra vilken betydelse som teori har för kulturvetenskapen.389  

Det är alltså passande att kalla Webers presentation av idealtypsidén för en 
presentation av en ”teoretisk kulturvetenskap” och hur denna teoretiska kul-
turvetenskap kan användas i de kulturvetenskaper som är verklighetsveten-
skaper, det vill säga konkreta, empiriska studier av verkligheten. I direkt an-
slutning till stycket i det nyss givna blockcitatet fortsätter Weber: 

Det finns säkerligen inget som är farligare än denna sammanblandning av teori 
och historia som härstammar från naturalistiska fördomar – vare sig samman-
blandningen består i att man tror sig ha fastställt den historiska verklighetens 

                               
385 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 191 (sv. övers. s. 130). 
386 Jmf. Rosenberg, ”The Conceptual Articulation of the Reality of Life”, s. 91. Han gör en 
liknande poäng även om han främst fokuserar på hur idealtypen ska förstås i Ekonomi och sam-
hälle.  
387 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 202 (sv. övers. s. 138). Se Webers, Som-
barts och Jaffés inledande anmärkningen till Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 
Här skriver de att tidskriften kommer att behandla ”teori” i bemärkelsen av ”bildandet av klara 
begrepp” (Weber, Sombart och Jaffé, ”Geleitwort”, i Weber, MWG I/7, s. 133 (eng. övers. s. 
98)). 
388 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 209 (sv. övers. s. 143).  
389 Liknande formuleringar återkommer på flera ställen senare i ”Samhällsvetenskapernas ob-
jektivitet”, t.ex. ss. 220–222 (sv. övers. s. 152f.), ss. 224–227 (sv. övers. ss. 154–157). 
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”egentliga” innehåll, dess ”väsen”, i dessa teoretiska begreppsbilder, eller att 
man använder dem som en prokrustesbädd, i vilken historien ska intvingas, 
eller att man till och med hypostaserar ”idéerna”, gör dem till en ”egentlig” 
verklighet som ligger bakom fenomens flyktighet och som verkar i historien 
såsom reella ”krafter”.390 

Här räknar Weber upp och avfärdar uppfattningar om vad teoretisk vetenskap 
är som vi kan känna igen idag. Han menar att dessa uppfattningar är missför-
stånd av vad teori kan ha för relation till verkligheten. Flera av de drag hos 
idealtyperna vi inledde med att presentera i detta kapitel kan nu få en klarare 
innebörd: När vi vill bedriva empirisk kulturvetenskap behöver vi ha en enty-
dig begreppsapparat och det är detta den teoretiska kulturvetenskapen ska till-
handahålla i form av idealtyper. Den idealtypiska begreppsbildningen är med 
andra ord den kulturvetenskapliga verklighetsvetenskapens begreppsbild-
ning.391 Det är därför idealtyperna inte är några hypoteser utan teoretiska be-
grepp som enbart förlänar hypoteserna entydiga uttrycksmedel. Eftersom teo-
rierna ska ge entydiga uttrycksmedel och inte vara den typ av teorier som de 
exakta naturvetenskaperna formulerar så är det inget problem att de enbart 
utgör ensidiga sammanslagningar av drag som forskaren själv väljer ut; de är 
tankebilder som man själv gör till motsägelsefria och tydliga utopier därför att 
deras syfte är att vara just entydiga och klara.392 Själva formulerandet av dessa 
idealtyper kan vi därför kalla teoretisk kulturvetenskap och när vi använder 
dem i empiriska studier bedriver vi empirisk kulturvetenskap. Vi kan nu pre-
cisera träddiagram A och B på följande sätt:  

                               
390 Ibid., s. 209f. (sv. övers. s. 143f.).  
391 Detta ligger i linje med Rickerts intressen i Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Be-
griffsbildung och Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft, även om Rickert inte diskuterar 
kulturvetenskaperna i Webers specifika bemärkelse. I Kulturwissenschaft und Naturwissen-
schaft ställer Rickert frågan om hur historia som vetenskap är möjlig och förtydligar att: ”Das 
Problem, um das es sich jetzt handelt, können wir auch als das der historischen Begriffsbildung 
bezeichnen, wenn wir unter Begriff jede Zusammenfassung der wesentlichen Bestandtheile ei-
ner Wirklichkeit verstehen. Es gilt dann das leitende Prinzip der Begriffe zu finden, deren Inhalt 
ein Besonderes und Individuelles ist” (Rickert, Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft, s. 
44). 
392 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 202f. (sv. övers. s. 138f.). 
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Att det är befogat att göra denna uppdelning mellan empiri och teori stöds av 
hur Weber talar om idealtyper och lagvetenskapernas begrepp. Både lagveten-
skapliga begrepp och idealtyper reducerar verklighetens komplexitet till be-
grepp som innehåller det väsentliga. Weber kallar dessutom både lagveten-
skapens begrepp och idealtyper för abstrakta och overkliga.393 Han säger 

                               
393 Se t.ex. ibid., s. 185f. (sv. övers. s. 127), s. 187 (sv. övers. s. 128), s. 199 (sv. övers. s. 136), 
s. 203 (sv. övers. s. 139), s. 206 (sv. övers. s. 141), ss. 217–219 (sv. övers. s. 149f.). I ”Roscher 
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också att idealtyperna ”fjärmar sig från den empiriska verkligheten”394 vilket 
han i ”Roscher och Knies 1” även säger att lagvetenskapliga begrepp gör. 
Dessutom ska både artbegrepp och idealtyper användas för att formulera em-
piriska påståenden om konkreta fenomen. Denna strukturlikhet får dock inte 
dras för långt då det finns väsentliga skillnader. En skillnad är att inom lagve-
tenskaperna utgörs det väsentliga som man ska ta fasta på av det allmängiltiga 
medan det väsentliga inom kulturvetenskaperna utgörs av det karaktäristiska.  

En aspekt som inte syns i översikten som är viktig att lyfta fram för att 
undvika missförstånd är att det inte bara finns en enkelriktad relation där teori 
används i empiri. Weber betonar också att vi såklart även kan använda empi-
riska studier för att formulera idealtyper (vilket såklart också gäller för lagve-
tenskapliga begrepp):  

I syfte att åskådliggöra idealtypen eller den idealtypiska utvecklingen försöker 
man förtydliga dem genom att använda åskådningsmaterial som är hämtat från 
den empiriskt-historiska verkligheten. Faran med det här tillvägagångssättet, 
som i och för sig är helt legitimt, ligger i att den historiska kunskapen här för 
en gångs skull uppträder som tjänare åt teorin, inte omvänt. Det är ganska 
lockande för teoretikern, att antingen betrakta det här förhållningssättet som 
något normalt eller – vilket är farligare – låta teori och historia smälta samman, 
att helt enkelt förväxla dem med varandra.395  

Empiriska studier kan alltså användas för att formulera och åskådliggöra ide-
altypiska teoretiska begrepp. Det viktiga är att tydliggöra vad ambitionen är. 
Detta visar att det är relevant att fråga om ”Den protestantiska etiken” bäst 
karaktäriseras som ett empiriskt eller teoretiskt verk. Studien innehåller många 
redogörelser av historiska personer och protestantiska grupper. Men detta gör 
inte ”Den protestantiska etiken” automatiskt till ett empiriskt verk. För att av-
göra detta skulle man behöva bedöma vad Webers syfte exempelvis är med 
att utreda den asketiska protestantismens yrkesetik och delar in den i fyra for-
mer (Kalvinism, Pietism, Metodism och sekterna som växte fram ur baptist-
rörelsen).396 Denna del av ”Den protestantiska etiken” skulle kunna tolkas som 
en verklighetsvetenskaplig, det vill säga empirisk, framställning att ett histo-
riskt fenomen med målet att formulera en verklighetsvetenskaplig förklaring 
av hur kapitalismens anda uppstod ur detta. Den skulle dock också kunna tol-
kas som att Weber här istället använder ett empiriskt material för att åskådlig-
göra teoretiska begrepp som kan ingå i en kulturvetenskaplig teoretisk, det vill 
säga idealtypisk, förklaringsmodell av hur idealtypen ”kapitalistisk anda” 
                               
och Knies 1” säger han att lagvetenskapernas begrepp är ”absolut overkliga, imaginära bärare” 
av sina egenskaper (Weber, ”Roscher och Knies 1”, s. 46 (eng. övers. s. 4)) och idealtyperna är 
som vi sett ovan overkliga utopier. Samma poäng gör han även när han kallar idealtyperna för 
utopier. Bruun betonar också att begrepp blir fiktiva utifrån Webers perspektiv, se Bruun, Sci-
ence, Values and Politics in Max Weber’s Methodology, utg. 2, s. 47. 
394 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 218 (sv. övers. s. 150) 
395 Ibid., s. 220 (sv. övers. s. 152). 
396 Se t.ex. Weber, ”Den protestantiska etiken”Lichtblau och Wieß, ss. 77–139 (sv. övers. ss. 45–72). 
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sammanhänger med en idealtypisk ”protestantisk etik”. I så fall skulle ”Den 
protestantiska etiken” vara ett teoretiskt kulturvetenskapligt verk vars syfte 
inte är att säga något om det faktiska historiska förloppet utan enbart formulera 
en förklaringsmodell som skulle kunna användas som jämförelseobjekt för att 
formulera enskilda hypotes om hur de historiska skeendena utvecklats i spe-
cifika delar av det historiska skeendet (såsom i en viss stad eller hos en viss 
religiös grupp). Utan att gå in på detaljer stöds denna senare tolkning av ett 
par passager i Webers svar på den kritik som riktades mot ”Den protestantiska 
etiken”. Här betonar Weber bland annat att han inte försökte klargöra exakt 
vilken inverkan den protestantiska etiken haft, utan att han försökt klargöra 
hur sambandet ser ut där det varit verksamt. Huruvida det varit verksamt eller 
inte behöver avgöras i enskilda fall.397  

2.12 Slutsatser och kvarstående problem 

Tolkningen av Webers syn på kulturvetenskaperna som presenterats i detta 
kapitel är i grunden förenlig med Wagner och Härpfers förslag att Weber häm-
tat inspiration från Helmholtz distinktion mellan ”logisk induktion” och 
”konstnärlig induktion” i formulerandet av sin idealtypsidé.398 Helmholtz po-
äng är som vi såg i avsnitt 1.4.5 att konstnärens uppgift är att genom urval, 
arrangemang och idealisering frambringa det avbildades karaktär och stäm-
ning på ett levande sätt. Detta ser Helmholtz som ett förädlande och förstär-
kande av de drag som gör det möjligt för betraktaren att förstå det avbildade. 
Detta kan sägas vara en passande karaktärisering av vad Weber är ute efter när 
han framhåller att idealtyperna är oumbärliga för att karaktärisera ett feno-
mens gestalt. 

En svårighet är dock att Wagners och Härpfers tolkning framställer ideal-
typerna som resultatet av den konstnärliga induktionen.399 Utifrån tolkningen 
ovan skulle dock idealtyperna inte vara resultatet utan utgöra ett hjälpmedel i 
den typ av jämförelser som ingår i skapandet av de kulturvetenskapliga fram-
ställningarna.400 Detta knyter an till det tredje av problemen (iii) som togs upp 
i avsnitt 2.3 ovan, det vill säga problemet som handlar om att Weber både 
säger att idealtyper kan och inte kan vara framställningar och hypoteser.  

                               
397 Weber, ”Bemerkungen zu der vorstehenden ’Replik’”, ss. 503–511 (eng. övers. s. 44–46), 
Weber, ”Antikritisches zum ’Geist’ des Kapitalismus”, s. 600 (eng. övers. s. 70)). Det är såklart 
möjligt att Weber själv inte fullt ut lyckas separera teori och empiri och överskrider sina egna 
metodologiska principer från ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, vilket t.ex. Whimster me-
nar (se Whimster, Understanding Weber, s. 49f., 73). Huruvida han har rätt ligger utanför av-
handlingens frågeställning. 
398 Se kapitel 1 för en presentation av detta och vidare referenser till Helmholtz.  
399 Wagner och Härpfer, ”On the Very Idea of an Ideal Type”, s. 217. 
400 Det kommer visa sig senare (se kapitel 3) att de trots allt inte är helt fel ute här. 
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Kan det vara så att både de teoretiska begreppen som ska fungera som jäm-
förelseobjekt och de empiriska begreppen som är resultatet av sådana jämfö-
relser bör ses som idealtyper? I så fall bör vi skilja mellan teoretiska idealtyper 
(som är verktygen) och empiriska idealtyper (som är resultaten). Detta är inget 
Weber själv utreder men vi återkommer i slutet av kapitel 3 till varför detta är 
en rimlig lösning (och Wagners och Härpfers uppfattning att idealtyper kan 
ses som resultatet av en konstnärlig induktion kommer därmed visa sig hållbar 
utan att det underminerar framhållandet av de teoretiska idealtyperna som 
jämförelseobjekt utan empirisk giltighet).  

Vi har dock ännu inte sett någon lösning på de andra problemen (i–ii) som 
presenterades i avsnitt 2.3 För att ta oss vidare behöver vi nu växla fokus till 
frågan om varför det skulle vara oumbärligt att formulera idealtyper. Kultur-
vetenskapernas mål är kunskap i form av förståelse. Därmed behöver vi un-
dersöka vad Weber menar med ”förståelse” och för att göra det behöver vi 
fördjupa undersökningen av den kulturella betydelse som denna förståelse ska 
handla om. Det innebär i sin tur att vi behöver titta närmare på Webers syn på 
verkligheten och begreppens relation till både världen och värden. Detta ska 
göras i kapitel 3. Dessutom behöver vi klargöra vad för sorts giltighet denna 
förståelse kan ha. Detta behöver vi dock vänta med till kapitel 4 och 5. 
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Kapitel 3: Varför måste vi använda idealtyper? 
Verklighet, begrepp, betydelse och förståelse 

3.1 Inledning 
Varför måste vi använda teoretiska begrepp i form av idealtyper när vi vill 
förstå kulturell betydelse?401 Vi har kunnat skönja fyra delsvar i förbifarten 
som kommer utredas mer noggrant i detta kapitel. I presentationen av lagve-
tenskaperna och verklighetsvetenskaper i ”Roscher och Knies 1” såg vi till att 
börja med att Weber beskriver verkligheten som en extensivt och intensivt 
oändlig mångfald.402 Av detta följer att det inte går att formulera beskrivningar 
eller begrepp som uttömmande kan fånga något i verkligheten. Alltså kommer 
alla begrepp som formuleras vara selektiva. Detta är ett grundläggande svar 
på varför Weber menar att vi måste formulera idealtyper som ju är just selek-
tiva och ensidiga begrepp. Alla vetenskapliga begrepp är dock inte idealtyper 
bara för att de är ensidiga. Därmed måste idealtypernas oumbärlighet inom 
kulturvetenskaperna också hänga ihop med vad som är säreget för kulturve-
tenskaperna. Denna säregenhet är som vi sett att de strävar efter förståelse av 
kulturell betydelse. Att vi måste formulera idealtyper beror på att artbegrepp 
bär på någon sorts begränsning som gör att de inte räcker när vi vill förstå 
kulturell betydelse. De fyra delsvar på frågan om varför idealtypen behövs 
som ska utredas närmare är alltså:  

 
på grund av verklighetens oändlighet; 
den kulturella betydelsen; 
den sorts förståelse vi ska eftersträva i kulturvetenskaperna; 
artbegreppens begränsningar. 

Vi kommer återigen att ta vår utgångspunkt i ”Roscher och Knies 1” och 
”Samhällsvetenskapernas objektivitet” men stort fokus kommer ligga på We-
bers resonemang i ”Roscher och Knies 2–3”.  

                               
401 Om inget annat anges i det följande är det underförstått att termen ”idealtyp” ska förstås på 
det sätt som det i föregående kapitel talades om ”teoretiska idealtyper”. I vilken bemärkelse 
empiriska framställningar kan vara idealtyper återkommer vi till i slutet av kapitlet. 
402 Se avsnitt 2.5 ovan samt Weber, ”Roscher och Knies 1”, ss. 45–48 (eng. övers. s. 5f.). 
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Kapitlet avslutas med att adressera de problem som togs upp i föregående 
kapitel rörande Webers till synes motsägelsefulla formuleringar kring idealty-
pen (se avsnitt 2.3). Här kommer jag argumentera för att vi bör skilja mellan 
två olika sorters idealtypiskhet och visa hur vi därigenom kan upplösa motsä-
gelserna.  

3.2 Verklighetens oändlighet: Ett grundläggande drag i 
Webers verklighetsbegrepp 
Som Michael Rosenberg poängterar så ger Weber aldrig något klart svar på 
vad han menar med ”verklighet”.403 Det finns dock många delar att ta fasta på 
för att utreda vad han menar. Till att börja med innehåller Webers presentation 
av lagvetenskaperna och verklighetsvetenskaperna i ”Roscher och Knies 1” 
(som presenterades i avsnitt 2.5) Webers mest sammanhållna presentation av 
hans verklighetsbegrepp.404 Här framgår det att när Weber talar om verklig-
heten så avser han inte något av oss oberoende bortom våra sinnen utan sna-
rare just det ”föreställningsmässigt givna”.405 Verkligheten i denna bemärkelse 
karaktäriserar Weber som bestående av tillgängliga ”ting” och skeenden som 
undantagslöst är konkreta, individuella, unika och kvalitativt differentierade. 
Verkligheten ges som en mångfald av dessa ting och skeenden och denna 
mångfald är extensivt och intensivt oändlig.406 Vad innebär det? 

Denna karaktärisering återfinns som sagt i Webers redogörelse för Rickerts 
position i Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Weber 
själv utvecklar inte detta vidare men hos Rickert finner vi ett par förtydligan-
den av vad detta innebär mer precist.  

Till att börja med innebär den extensiva oändligheten att verkligheten är 
oändlig sett till utbredning medan den intensiva oändligheten innebär att verk-
ligheten är oändligt detaljrik.407 I inledningen till första kapitlet i Die Grenzen 
der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung presenterar Rickert sitt begrepp 
om den materiella verkligheten (Körperwelt) som en startpunkt för sin analys 
av den naturvetenskapliga begreppsbildningens begränsningar. Rickert menar 
att om vi tänker att vi i föreställningen först kan avbilda den materiella verk-
ligheten och sedan formulera omdömen kommer vi snart att stöta på flera oö-
vervinnliga hinder. Ett av dessa är att ”den materiella verkligheten inte har 

                               
403 Rosenberg, ”The Conceptual Articulation of the Reality of Life”, s. 88. Rosenberg lyfter upp 
flera av de drag jag också kommer framhålla som centrala. 
404 För exempel på när Rickert talar om detta som ett begrepp, se Rickert, Die Grenzen der 
naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, s. 102, 158. 
405 Weber, ”Roscher och Knies 1”, s. 46 (eng. övers. s. 5). 
406 Ibid. 
407 För Rickerts utläggning av detta, se Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbil-
dung, kapitel 1, s. 31ff. Weber uttrycker sig på ett likartat sätt i ”Samhällsvetenskapernas ob-
jektivitet” (se s. 175 (sv. övers. s. 119)). 
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någon nåbar början i tiden och ingen för oss nåbar gräns i rummet”.408 Verk-
ligheten är därmed en ”oöverblickbar mångfaldighet av enskilda gestalter och 
skeenden”.409 Rickert betonar att vi kan kalla denna oöverblickbara mångfald 
för ”oändlig” om vi brukar uttrycket med försiktighet i bemärkelsen att verk-
ligheten är outtömbar (niemals zu erschöpfen vermögen). Han tar sedan upp 
en rad möjliga invändningar med avsikten att betona att han inte menar att 
hävda att verkligheten bokstavligen består av ”ett oändligt antal objektivt ex-
isterande punkter eller liknande”.410 Vi kan inte göra en uttömmande uppräk-
ning av allt som finns i den tillgängliga mångfalden.411 Detta betyder att verk-
ligheten är principiellt oöverblickbar (prinzipiell unübersehbaren) för oss som 
är ändliga varelser.412 ”Den materiella verklighetens oändlighet i vår bemär-
kelse är enbart ett uttryck för vår omedelbara upplevelse.”413 Vidare betonar 
Rickert att det till viss del är relativt om man karaktäriserar en mångfald som 
extensiv eller intensiv eftersom det beror på vad man väljer att betrakta som 
ett fenomen. Han tar stjärnhimlen som exempel och påpekar att man å ena 
sidan kan utgå ifrån stjärnhimlen som då är ett fenomen med en intensiv mång-
fald av stjärnor men att man å andra sidan lika gärna kan utgå ifrån de enskilda 
stjärnorna och betrakta stjärnhimlen som en extensiv mångfald av dessa en-
skilda fenomen. På samma sätt kan man såklart se världen som sådan som en 
enhet och då är det inte möjligt att tala om en extensiv utan enbart om en 
intensiv mångfald.414  

Utifrån detta perspektiv är alltså verkligheten oändlig i tre bemärkelser. 
Den är för det första ändlös i bemärkelsen att vi har en konkret upplevelse av 
att den inte har någon för oss nåbar startpunkt i tiden eller avgränsning i rum-
met. Så som den ges i upplevelsen är den för det andra oöverblickbar och om 
vi intar en reflekterande inställning och försöker nå kunskap om verkligheten 
så märker vi att den för det tredje är outtömbar.415  

Det är på detta sätt jag menar att vi bör förstå även Webers idé om verklig-
hetens oändlighet. Weber använder termerna ”ändlös” (endlos), ”oöverblick-
bar” (unübersehbaren) och ”uttömbar” (erschöpfen) på ett relevant sätt i ett 
par passager.416 I presentationen av verklighetsvetenskaperna i ”Roscher och 
Knies 1” i kapitel 2 såg vi till exempel att han framhåller att de strävar efter 
                               
408 Rickert, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, s. 33. 
409 Ibid. 
410 Ibid., s. 32. Min översättning. 
411 Ibid., s. 38. 
412 Ibid. s. 37. 
413 Ibid., s. 39. Min översättning. 
414 Ibid., s. 37. 
415 Jmf. Bruun, Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology, utg. 2, s. 127f. 
416 Se t.ex. Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 232 (sv. övers. s. 161), s. 193 (sv. 
övers. s. 132).] I en passage i ”Roscher och Knies 2” säger Weber att när vi formulerar begrepp 
såsom ”kulturutveckling”, så gör vi det genom att framhäva delar som vi värdesätter från ”der 
Sinnlosigkeit der endlosen Flucht unendlicher Mannigfaltigkeiten” (Weber, ”Roscher och 
Knies 2”, s. 270 (eng. övers. s. 40)). I denna passage förefaller det mig att han lika gärna hade 
kunnat använda termen ”unendlich”. 
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kunskap om begränsade delar av verkligheten på grund av den uttömmande 
återgivningens principiella omöjlighet.417 Något senare talar han också om 
”den oöverblickbara och därför otillräckligt förståeliga individuella mångfal-
den av åskådliga givenheter”.418 I ”Samhällsvetenskapernas objektivitet” talar 
Weber också om verkligheten som en ändlös ström av oändliga skeenden och 
som outtömbar.419 Precis som man kan se stjärnhimlen som antingen ett enskilt 
konkret fenomen där stjärnorna är delar av detta eller som en extensiv mång-
fald av enskilda stjärnor så kan man göra på samma sätt inom samhällsveten-
skaperna och välja vad som utgör det fenomen man studerar och vad som i så 
fall utgör dess delar respektive omgivning. Man kan då till exempel behandla 
den protestantiska etiken som ett historiskt, individuellt och konkret fenomen 
eller en mångfald av enskilda fenomen där man låter enskilda gruppers eller 
personers religiösa inställning utgöra de enskilda fenomenen. 

Den karaktärisering av verkligheten vi presenterar här är en karaktärisering 
av hur verkligheten ges för oss, inte en metafysisk uppfattning om egenskaper 
hos en verklighet bortom våra sinnesintryck. Därmed kan vi kalla Webers 
verklighetsbegrepp för fenomenologiskt. Stöd för att detta är passande och den 
mer precisa innebörden kommer vi att återkomma till härnäst.420 

3.3 Det fenomenologiska draget i Webers 
verklighetsbegrepp 
Att verkligheten är oändligt mångfaldig är bara ett grundläggande drag i We-
bers verklighetsbegrepp. Som vi sett framhåller Weber också i ”Roscher och 
Knies 1” att verkligheten är kvalitativt differentierad. Hur ska det förstås?  

”Kvalitet” kan till att börja med helt enkelt betyda ”egenskap”. Man kan 
också göra en distinktion mellan ett kvalitativt och ett kvantitativt perspektiv 
i den bemärkelsen att vi intar ett kvalitativt perspektiv om vi talar i termer av 

                               
417 Weber, ”Roscher och Knies 1”, s. 47 (eng. övers. s. 5). 
418 Ibid., s. 61 (eng. övers. s. 11). Min översättning. 
419 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 232 (sv. övers. s. 161), s. 193 (sv. övers. 
s. 132). 
420 Det ska dock sägas att det finns ett par passager där Weber formulerar sig mer oklart kring 
verklighetens oändlighet. I ett av de tidigare citaten från ”Samhällsvetenskapernas objektivitet” 
där han talar om verkligheten säger han t.ex. att när vi tänker efter så är den verklighet som 
presenterar sig en absolut oändlig mångfald och att denna oändlighet förblir oförminskad även 
om vi ”koncentrerar oss på ett enda ’objekt’” (ibid., s. 175 (sv. övers. s. 119). Vad han menar 
med att betona att den oändliga mångfalden är absolut är oklart. Det finns också en passage i 
”Roscher och Knies 2” där han menar att om vi vill förklara vilka skeenden som lett till ett visst 
resultat som vi kan observera så kan vi ständigt gå in på en allt mer detaljerad nivå. Då kan 
antalet möjliga orsaksmoment som tas i beaktande ”göras större än varje givet, nog så stort tal” 
(Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 277 (eng. övers. s. 43)). I dessa passager syns inte den Rick-
ertianska synen på oändligheten särskilt tydligt men sammantaget bedömer jag att dessa passa-
ger inte är fog nog för att ifrågasätta att Weber följer Rickert när han talar om verkligheten som 
en extensivt och intensivt oändlig mångfald. 
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mer eller mindre, tyngre eller lättare och så vidare medan vi intar ett kvanti-
tativt perspektiv när vi uttrycker dessa egenskaper och relationer i mätbara 
termer.421 I vissa passager talar Weber om kvalitet på detta vis men det är inte 
detta jag menar att han är ute efter när han säger att det är ”fenomenens kvali-
tativa färg som intresserar” kulturvetenskaperna.422 Det syns i ”Roscher och 
Knies 2–3” där vi finner flera diskussioner som ger en fördjupad förståelse av 
vad han tycks vilja komma åt.423  

I inledningen av ”Roscher och Knies 2” diskuterar Weber Wilhelm Wundts  
begrepp om ”det kreativa” (den Begriff des ”Schöpferischen”).424 Weber näm-
ner Wilhelm Wundt som exempel på någon som menar att detta begrepp är 
avgörande för hur vi ska se på ”andevetenskapernas” metodologi.425 Det som 
avses med ”kreativitet” här är att en kausal process kan skapa något nytt i den 
holistiska bemärkelsen att resultatet innehåller någonting kvalitativt an-
norlunda än det som ryms i delarna eller orsakerna.426 Poängen utifrån detta 
perspektiv är att detta skulle vara något utmärkande för mänskliga handlingar 
i motsats till naturskeenden. Weber kallar denna typ av förlopp för kausalin-
ekvationer (Kausalungleichungen) och menar att de är baserade på värdein-
ekvationer (Wertungleichungen).427 Med detta avser Weber att peka på skill-
naden mellan denna sorts processer och processer som kan uttryckas med den 

                               
421 Münsterberg använder denna distinktion i det verk Weber utgår ifrån i ”Roscher och Knies 
2–3”. Se Hugo Münsterberg, Grundzüge der Psychologie. Bd 1, Allgemeiner Teil, die Prinzi-
pien der Psychologie, Verlag von Johann Ambrosius Barth, Leipzig, 1900, s. 260ff. Rickert 
använder också en distinktion mellan kvalitativ och kvantitativ mångfald. Han går inte in på 
vad han avser i detalj men det verkar ligga nära Münsterbergs användning. Se Rickert, Die 
Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, t.ex. s. 35, 36, 86ff., 107. 
422 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 178 (sv. övers. s. 121). Se ovan kapitel 2. 
För exempel på ställen där Weber talar om kvaliteter som egenskaper, se hans exempel på kva-
litativa förändringar hos naturprocesser (Weber, ”Roscher och Knies 2”, ss. 254–257 (eng. 
övers. s. 33f.)). 
423 Som Bruun påpekar tar Weber i dessa artiklar upp problem som går utanför vad Rickert 
diskuterar, se Bruun, Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology, utg. 2, s. 127. 
424 Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 253–274 (eng. övers. s. 33f.). Detta är enda stället där 
Weber diskuterar detta begrepp. 
425 Weber går inte in i någon detaljerad tolkning av Wundts syn på ”det kreativa” utan håller 
sig främst till att diskutera begreppet som sådant. Jag håller mig till att utreda Webers resone-
mang och tar inte ställning till hur rättvisande Webers framställning av Wundts idé är. För 
Wundts syn på detta se Webers referenser (Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 257n14 (eng. 
övers. s. 34n1), 258n15, (eng. övers. s. 34n2)). Detta är ett exempel på en passage där Weber 
använder termen ”andevetenskap” för att det är den term Wundt använder (Weber, ”Roscher 
och Knies 2”, s. 253 (eng. övers. s. 33)). Weber talar i sammanhanget också i termer av ”histo-
ria” (Geschichte) (ibid., s. 260 (eng. övers. s. 36)) och ”kulturvetenskap” (ibid., s. 257 (eng. 
övers. s. 34)). Weber verkar i just detta resonemang inte göra någon skillnad mellan dessa ter-
mer och jag kommer följa Webers användning av dem hädanefter. 
426 Ibid., ss. 254–257 (eng. övers. s. 33f.). 
427 Ibid. Kursiveringarna är mina. Denna terminologi kommer från Rickert (se t.ex. Rickert, Die 
Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, s. 422). han utvecklar den för att belysa 
skillnaden mellan naturvetenskapliga förklaringar som betraktar skeenden utifrån ett allmänt 
perspektiv och historiska förklaringar som vill fokusera på det enskilda. För vidare referenser, 
se Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 254k52 (eng. övers. s. 33k54). ”Kausalungleichungen” 
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sorts kausal-ekvationer (Kausalgleichungen) som vi såg att han i ”Roscher 
och Knies 1” betonar att lagvetenskaperna ska sträva efter att formulera.428 
Terminologin är något otymplig men innebörden är klar: En kausalekvation 
är en kausal process som kan uttryckas med matematiska formler. Weber näm-
ner som exempel energiprincipen, det vill säga termodynamikens första hu-
vudsats om att ingen energi kan skapas eller förstöras.429 I en ekvation krävs 
det att leden på vardera sida om likhetstecknet är värda lika mycket medan det 
som inom matematiken kallas för ”olikhetsekvationer” istället för likhets-
tecken räknar med ”≤” och ”≥”. Här råder alltså inte den symmetri mellan de 
två leden så som i en vanlig ekvation. När Weber talar om lagvetenskapernas 
strävan efter att formulera sina lagar som kausalekvationer talar han i mate-
matiska termer. Men när han talar om att kreativa processer utgör inekvationer 
(ungleichungen) talar han inte om matematiska ”olikhetsekvationer” utan om 
hur det han kallar ”kreativ processer” är processer där helheten eller resultatet 
inte bara utgör summan av de ingående eller ursprungliga delarna.  

Weber håller med Wundt om att kausala processer kan vara kreativa i denna 
bemärkelse, men när vi säger att ett skeende är kreativt, det vill säga har skapat 
något genuint nytt, så menar Weber att vi måste inse att det är vi som säger 
detta utifrån en värdering som färgar fenomenet.430 Begrepp om kreativitet 
kan aldrig vara ett ”rent erfarenhetsbegrepp” därför att ”det hänger ihop med 
värdeidéer utifrån vilka vi ser kvalitativa förändringar av verkligheten”.431 Här 
är det tydligt att Weber menar att både fenomen och begrepp om dessa färgas 
av värderelationen. Det är detta som skapar den kvalitativa förändringen. 
Några sidor senare talar han om värdekänslor, rationella värdeomdömen och 
värden och menar att det är genom att vi relaterar skeendena till dessa som 
skeendena får sin betydelse eller mening. Det är detta som fulländar den kre-
ativa syntesen.432 Vi ser att ”kvalitet” i dessa passager alltså inte bara avser 
egenskaper i allmänhet eller ett icke-kvantifierat förhållningssätt därför att 
kvalitativa förändringar inte avser vilken egenskapsförändring som helst utan 
                               
hade också kunnat översättas till något i stil med ”kausalolikhetsekvationer” eller ”kausalolik-
heter” men inget av dessa val fångar lika väl att Weber här antagligen vill anspela på både den 
bokstavliga innebörden i ”gleichung” och ”ungleichung” och den matematiska innebörden. 
”Värdeolikheter” hade enligt min bedömning varit en relativt bra översättning av 
”Wertungleichungen” men för en mer konsistent översättning väljer jag ”värdeinekvationer” 
trots att den eventuellt ger en allt för stark matematisk association. Min översättning ligger 
också i linje med den engelska översättningen (”causal inequation”), se Weber, ”Roscher och 
Knies 2”, eng. övers. s. 33. 
428 Se Weber, ”Roscher och Knies 1”, s. 46 (eng. övers. s. 5). Här är det såklart den matematiska 
innebörden av ”ekvationer” Weber talar om. 
429 Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 254 (eng. övers. s. 33). Newtons tredje rörelselag där varje 
kraft har en motkraft skulle också vara ett exempel på ett område där kausalinekvationer inte är 
möjliga att formulera. 
430 Ibid.  
431 Ibid. Weber menar med erfarenhet (Erfarung) återkommer vi till i avsnitt 3.6. 
432 Ibid., s. 259f. (eng. övers. s. 35f.). I detta stycke förekommer också ett tydligt exempel på 
hur Weber talar om kausal betydelse. Jmf med diskussionen av betydelse och mening i kapitel 
2. 
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förändringar som skapar något vi värderar annorlunda. Det är dessa värdefär-
gade egenskaper som jag menar att Weber ser som fenomenens kulturella be-
tydelse.  

Kvalitativa förändringsprocesser är enligt Weber inte kreativa i sig själva, 
vilket Wundt menar, utan det har att göra med vårt perspektiv på proces-
serna.433 Weber kritiserar också Wundts tanke om att naturliga processer inte 
kan vara kvalitativa förändringsprocesser. En kristall till exempel, menar 
Wundt, kan för naturvetaren inte vara något mer än summan av dess molekyler 
och deras interaktioner.434 Weber håller med om att detta visserligen gäller för 
naturvetaren men invänder mot att Wundt glömmer att naturvetaren därmed 
intar ett särskilt perspektiv. Naturvetaren måste för sina mål ”abstrahera från 
de givna relationerna i den omedelbart ’upplevda’ verkligheten”.435  

Vi ser i detta citat två nyckelord: när Weber talar om verkligheten så avser 
han den givna och upplevda verkligheten. Vi ska i nästa avsnitt (avsnitt 3.4) 
gå in på vad det innebär att den upplevs men låt mig först avsluta utredningen 
av vad det betyder att säga att verkligheten är kvalitativt given. Webers poäng 
är att det inte bara är mänskliga handlingar som kan vara så kallade ”kreativa 
synteser” (schöpferische Synthesen), det vill säga kvalitativa förändringspro-
cesser, utan även naturliga processer.436 Webers två egna exempel på sådana 
kreativa synteser är de naturliga processer som skapar kolskikt i marken 
(Kohlenflötzes) och diamanter.437 Från ett logiskt perspektiv kan dessa föränd-
ringsprocesser likställas med mänskliga handlingar då även de skapar något 
kvalitativt nytt från ett mänskligt perspektiv eftersom vi värdesätter kolskikt 
och diamanter.438 Båda är värdefulla, men på olika sätt. 

Resonemangen ovan visar att Weber menar att den upplevda verkligheten 
är kvalitativ i bemärkelsen att den färgas av våra värdeidéer. Detta styrker där-
med den tolkning av betydelse som föreslogs i föregående kapitel.  

Den empiriska verkligheten är för oss ”kultur”, därför att och försåvitt vi rela-
terar den till värdeidéer. Kulturen omfattar de element av verkligheten som får 
betydelse för oss genom denna relation, och endast dessa element.439  

Weber säger i sammanhanget att av det som försiggår runt omkring oss finns 
det mycket som inte intresserar oss, men det som intresserar oss kan sägas 

                               
433 Ibid., s. 253f. (eng. övers. s. 33). Detta är Webers återgivning av Wundts position. Huruvida 
den är rättvis ligger utanför avhandlingens frågeställning. 
434 Ibid., s. 258 (eng. övers. s. 35). Se ibid. not 15 för vidare referenser till Wundt.  
435 Min översättning. En något längre variant av citatet lyder: ”’für den Naturforscher’, – der 
eben für seine Zwecke von den in der unmittelbar erlebten Wirklichkeit gegebenen Beziehun-
gen zu abstrahieren hat.” (Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 259 (eng. övers. s. 35)). 
436 Ibid., s. 254 (eng. övers. s. 33). 
437 Ibid. 
438 Ibid. För en liknande poäng, se även ibid., s. 274 (eng. övers. s. 42). 
439 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 182 (sv. övers. s. 124). Modifierad över-
sättning. Se även fortsättningen som också är relevant. 
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vara givet i sin kvalitativa gestalt därför att när något intresserar oss så relate-
rar vi det till värdeidéer. Det är denna dimension av verkligheten som kultur-
vetenskaperna ska göra sitt urval utifrån (genom att lyfta fram det som är av 
betydelse i den andra bemärkelsen, det vill säga i bemärkelsen av vad som är 
viktigt eller intressant). 

För att återknyta till exemplet med kapitalismens anda så står det klart att 
Franklin har en positiv inställning till arbete, lån, investeringar, att tjäna 
pengar, och så vidare. Det finns alltså en grundläggande värderelation här som 
präglar hur dessa fenomen värderas och därmed förstås utifrån Webers illust-
ration av den kapitalistiska andan. Man kan också vända på resonemanget och 
fråga hur en karaktärisering av kapitalismens anda skulle kunna se ut utan att 
den implicit skulle uttrycka någon värdering av arbete, lån, investeringar och 
att tjäna pengar? 

Utifrån Webers perspektiv kan vi betrakta fenomen i verkligheten rent 
kvantitativt, men det vi gör då är inte att betrakta verkligheten på ett mer ur-
sprungligt eller direkt sätt, utan tvärtom på ett mer indirekt sätt därför att det 
kräver att vi abstraherar bort vad fenomenen betyder för oss så som de ges.440 
Precis som i ”Roscher och Knies 1” ser vi att Weber i ”Roscher och Knies 2” 
anser att om vi betraktar ett fenomen utifrån ett kvantitativt perspektiv så når 
vi inte den faktiska verkligheten utan bortser ifrån den kvalitativa dimens-
ionen som präglar det vi intresserar oss för i verkligheten. Det följer av Webers 
perspektiv att en diamant i den givna verkligheten inte är ett rent materiellt 
föremål som vi sedan kan värdesätta i ett andra steg, utan snarare tvärtom.441 
När diamanten framträder som given i den upplevda verkligheten är den redan 
färgad av vissa värden som gör att den är en diamant i en kvalitativ, det vill 
säga värdeladdad, bemärkelse.442 Weber menar alltså att verkligheten inte be-
står av den typ av egenskaper som vi till exempel får fram när vi studerar 
diamantens fysikaliska egenskaper och detta visar att han inte utgår ifrån ett 

                               
440 Se även Weber, ”Stammler”, s. 542 (eng. övers. s. 209), samt Weber, ”Der Sinn der ’Wert-
freiheit’ der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften”, s. 508 (eng. övers. s. 332). 
Även kvantifieringen som reducerar bort fenomenens värde kan sägas göras utifrån värdeidéer 
eftersom om vi vill kvantifiera ett visst fenomen så gör vi det utifrån vissa intressen. Detta är 
dock inget Weber går in på.  
441 Se även Weber, ”Die Grenznutzlehre und das ’psychophysische Grundgesetz’”, s. 118 (eng. 
övers. s. 243). Här nämner han lycka som exempel vilket han framhåller inte är ett kvalitativt 
enhetligt fenomen. 
442 Rickert för ett resonemang som bär på vissa likheter med denna poäng, se Rickert, Die 
Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, ss. 349–352. I Bruuns tolkning är Rick-
erts poäng inte att fenomenen blir det de är genom sin relation till värden utan att vi tillskriver 
värde till fenomen. Underförstått uppfattar alltså Bruun det som att Rickert tänker att fenome-
nen är vad de är innan vi tillskriver värden till dem (Bruun, Science, Values and Politics in Max 
Weber’s Methodology, utg. 2, s. 118). Det framgår inte av sammanhanget vad Rickert menar 
med ”betydelse” och hur värdena skapar denna betydelse. Därmed är det oklart om Bruun har 
rätt eller om Weber och Rickert är eniga på denna punkt. En utförlig utredning av detta ligger 
utanför avhandlingens område.  
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naturalistiskt eller naivt realistiskt filosofiskt verklighetsbegrepp. Med ”verk-
ligheten” syftar han tvärtom på den kvalitativa rikedom som vi abstraherar 
bort när vi vill studera saker ur ett kvantitativt perspektiv.443 Den tanke som 
här framkommer liknar den idé Weber för fram i ”Samhällsvetenskapernas 
objektivitet” då han talar om att det är livets verklighet som kulturvetenskap-
erna ska ge oss en förståelse av.444 När Weber talar om att dessa verklighets-
vetenskaper intresserar sig för verkligheten så relaterar han dem alltså inte till 
ett begrepp om en av oss oberoende yttervärld eller en rent materiell värld utan 
till den livets verklighet som vi lever i som kulturvarelser.  

Att kalla Webers verklighetsbegrepp för fenomenologiskt får utifrån dessa 
anmärkningar en klarare innebörd. Det är passande därför att Weber försöker 
sätta ord på hur verkligheten ges för oss.445 ”Verkligheten” avser just den värld 
som omger mig i livet, det flöde som följer mig i nuet genom tiden, och det är 
hur vetenskapernas begrepp förhåller sig till denna fenomenologiska verklig-
het som intresserar Weber. Detta är dessutom den verklighet som alla veten-
skaper ger kunskap om eftersom även lagvetenskaperna utifrån sitt kunskaps-
intresse enligt Weber måste ta sin utgångspunkt här och abstrahera bort den 
kvalitativa dimensionen, eller reducera verkligheten till kvantitativa fenomen. 
Det är relationen mellan vetenskaperna och den givna verkligheten som We-
ber menar att vi behöver klargöra för att förstå vad för slags begrepp de olika 
vetenskaperna kan formulera och vad för sorts kunskap och giltighet de kan 
nå.  

Det verklighetsbegrepp som vetenskaperna är kopplade till är också feno-
menologiskt i bemärkelsen att det inte är menat att förstås som en karaktäri-
sering av verkligheten som går i dialog med de klassiska filosofiska frågorna 
om relationen mellan den givna verkligheten och frågan om huruvida det finns 
en transcendent verklighet bortom den givna verkligheten eller inte. I Webers 
utläggning om hur verkligheten ges syns inga spår av vare sig idealism eller 
realism när det kommer till yttervärldsfrågan.446 Den metafysiska frågan om 
det finns något bortom sinnena är helt enkelt en fråga som Weber inte tar 

                               
443 Se även Weber, ”Roscher och Knies 3”, ss. 340–346 (eng. övers. ss. 74–77) för liknande 
resonemang. 
444 Weber förklarar inte närmare vad han menar med detta. 
445 Detta ligger i linje med att Oakes karaktäriserar Rickerts verklighetsbegrepp som fenome-
nologiskt (Oakes, Weber and Rickert, ss. 53–56). Denna karaktärisering av Webers verklighets-
begrepp är inte menat att vara ett idéhistoriskt argument angående eventuella influenser eller 
likheter med den fenomenologi som hade utvecklats vid denna tid. Weber refererar i ”Roscher 
och Knies 2–3” i förbifarten till Edmund Husserls Logische Untersuchungen. Teil 2, Untersu-
chungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis (Max Niemeyer, Halle a. S., 1901), 
men diskuterar inte hans idéer. 
446 Detta kan sättas i kontrast till hur Rickert diskuterar verklighetsbegreppet i relation till denna 
typ av frågor i Der Gegenstand: Ein Beitrag zum Problem der philosophischen Transcendenz, 
Mohr, Freiburg, 1892. 
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upp.447 Weber är också i andra sammanhang kritisk till att dra in metafysik i 
frågor som rör vetenskaperna. I ”Roscher och Knies 2” är han som vi sett kri-
tisk till att idén om att människan har en fri vilja, skulle vara en fundamental 
förutsättning för att kunna hävda att det kan finnas en samhällsvetenskap som 
inte är naturvetenskaplig (det vill säga deterministisk).448 I både ”Samhällsve-
tenskapernas objektivitet” och ”Roscher och Knies 2–3” vänder han sig emot 
naturalism, determinism och andra metafysiska tolkningar av vetenskaperna 
och betonar att man aldrig kan använda vetenskaperna som stöd för världså-
skådningar.449 Att Weber inte tar ställning till yttervärldsproblemet i sin ut-
läggning om verkligheten är således helt i linje med hans inställning i stort: 
metafysiska frågor hör inte hemma i vetenskapsfilosofin och vetenskaperna 
kan inte besvara metafysiska frågor.  

När Weber i ”Roscher och Knies 1” karaktäriserar verkligheten som kvali-
tativt differentierad och i ”Samhällsvetenskapernas objektivitet” säger att det 
är fenomenens kvalitativa färg som intresserar kulturvetenskaperna menar jag 
alltså att Weber talar om den givna verkligheten.450 Den kulturella betydelse 
som de kulturvetenskapliga samhällsvetenskaperna söker förståelse av är 
alltså egenskaper hos fenomenen i deras primära form i den givna verklig-
heten. Dessa egenskaper är dock alltid redan präglade av våra värden. Dessa 
resonemang, som Weber för i ”Roscher och Knies 2–3”, underminerar den 
etablerade tolkningen av värderelationens roll för kulturvetenskaperna som 
presenterades inledningsvis (se kapitel 1). De styrker också mitt tolkningsför-
slag att Weber inte bara tänker sig att värderelationen ska styra kulturveten-
skapernas urval – utan att den också präglar de kulturvetenskapliga karaktäri-
seringarna av de utvalda delarna av fenomenen. Vi kan utifrån detta säga att 
kulturvetenskap är en kvalitativ vetenskap, i den bemärkelsen att den strävar 
efter att formulera tingbegrepp som karaktäriserar eller framställer verklighet-
ens fenomen så som de framträder utifrån värdeidéer. Dessa värdeidéer präg-
lar inte bara hur vi värderar fenomenen utan också vad fenomenen är därför 
att det är dessa som ger dem den färg som utgör deras kvalitativitet.  

                               
447 Detta är även en position vi finner hos Rickert. Han betonar explicit i Die Grenzen der 
naturwissenschaftlichen Begriffsbildung att vi inte behöver ta ställning till de metafysiska frå-
gorna i denna typ av sammanhang, se Rickert, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Be-
griffsbildung, s. 32. 
448 Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 247 (eng. övers. s. 30f.). För Webers kritiska inställning 
till metafysik, se även Weber, ”Kritiska studier”, s. 431 (eng. övers. s. 161). 
449 Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 271f. (eng. övers. s. 40f.), Weber, ”Roscher och Knies 3”, 
s. 368f. (eng. övers. s. 88), Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, ss. 195–201 (sv. 
övers. ss. 134–137). 
450 Se kapitel 2 ovan. 



 127

3.4 Verkligheten som omedelbart upplevd och 
återupplevande förståelse  
I ”Roscher och Knies 2–3” har begreppet ”upplevelse” (Erlebnis) en central 
roll. I ”Roscher och Knies 1” och ”Samhällsvetenskapernas objektivitet” talar 
Weber om verkligheten som given.451 Som vi såg i ett av citaten tidigare talar 
dock Weber i ”Roscher och Knies 2” om den ”omedelbart ’upplevda’ verklig-
heten”.452 Begreppet utgör ena halvan av Webers distinktion mellan ”upple-
velse” (Erlebnis) och ”erfarenhet” (Erfahrung) som ligger till grund för hans 
diskussion och kritik av olika idéer som rör hur man ska förstå begrepp såsom 
tolkning (Deutung), förståelse (Verstehen), interpretation (Interpretation), in-
kännande (Einfühlung, Nachfühlen) och återupplevelse (Nacherleben).453 We-
ber förhåller sig här i första hand till Hugo Münsterbergs idé om de så kallade 
”subjektifierande vetenskaperna”, med vilket Münsterberg avser vetenskaper 
som ägnar sig åt tolkning.454 Dessa ställer Münsterberg i motsats till det han 
kallar ”objektifierande” vetenskaper som formulerar allmänbegrepp. Med 
detta avser han vetenskaper såsom fysik, kemi, biologi och psykologi.455 

Som vi har sett är det utmärkande för det Weber kallar för kulturveten-
skaper att de ska ge en förståelse, något som han emellanåt karaktäriserar i 

                               
451 Detta sätt att tala återkommer senare när Weber skriver att mänskliga handlingar inte fram-
står som särskilt irrationella eller oberäkneliga i den upplevda verkligheten (Weber, ”Roscher 
och Knies 2”, s. 274 (eng. övers. s. 41)), samt när han betonar att den typ av objekt som kan 
behandlas analytiskt har ett annat slags vara än den omedelbart upplevda verkligheten (ibid., s. 
282 (eng. övers. s. 46)). Se även ibid., s. 284–287 (eng. övers. s. 47f.) där verkligheten beskrivs 
som upplevd. På dessa sidor återger Weber Münsterbergs uppfattning i denna fråga vilket vi 
återkommer till senare. 
452 Han skriver som vi såg att ”’für den Naturforscher’, – der eben für seine Zwecke von den in 
der unmittelbar erlebten Wirklichkeit gegebenen Beziehungen zu abstrahieren hat.” (ibid., s. 
259 (eng. övers. s. 35)). 
453 Det närmaste vi kommer i ”Samhällsvetenskapernas objektivitet” är att Weber på ett ställe 
mot slutet säger att värdeidéer är konstaterbara och upplevbara som delar av meningsfullt 
mänskligt handlande (se Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 232 (sv. övers. s. 
161)). I ”Roscher och Knies 1” nämner Weber bara i två fotnoter kortfattat att upplevelse (Er-
lebnis) är centralt för Gottl (se s. 45n5 (eng. övers. s. 4n3) samt 57n25 (eng. övers. s. 10n1)). 
Det är detta han förhåller sig till i ”Roscher och Knies 2–3”. Tolkningen som redogörs i det 
följande stämmer på denna punkt i stora delar med Parsons tolkning, se Parsons, The Structure 
of Social Action, utg. 2, ss. 586–588. 
454 Det Münsterberg kallar för subjektifierande vetenskaper är mer specifikt vetenskaper som 
genom ”tolkande förståelse” (”deutenden Verstehens”) i bemärkelsen ”inkännande” och ”åter-
upplevelse” strävar efter förståelse. Se t.ex. Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 304 (eng. övers. 
s. 57). Det är Weber som sätter citationstecken kring dessa ord. Se även utgivarnas kommenta-
rer (ibid., s. 282k38, s. 284k41). 
455 Se framför allt ibid., ss. 281–287 (eng. övers. ss. 46–48). Vi återkommer i avsnitt 3.6 till 
begreppen ”objektifierande” och ”erfarenhet”.  
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termer av ”återupplevelse”. Här finns det alltså ett släktskap mellan Münster-
bergs och Webers uppfattningar.456 Weber vänder sig trots detta mot Münster-
bergs idé om de subjektifierande vetenskaperna. Till att börja med ifrågasätter 
han att historikern når förståelse av den person som historikern intresserar sig 
för genom att använda ett slags ”inkännande” (Nachfühlen) som relaterar sig 
till tidlösa ”upplevelser”.457 Weber menar att Münsterbergs uppfattning får 
som konsekvens att ju mindre begreppsligt bestämda de uttryck som används 
är, desto säkrare kan historikern uppnå sitt mål eftersom målet är just ett slags 
återupplevande som står i motsats till en noggrann redogörelse.458 Weber vän-
der sig alltså emot en idé om att vetenskap kan och bör sträva efter en förstå-
else som enkom består av en sorts känslomässig inlevelse i den historiska per-
sonen.459 Detta resonemang hänger ihop med vad Weber mot slutet av ”Ro-
scher och Knies 2” framhåller som en vanlig uppfattning i hans samtid (han 
nämner både Münsterberg och Friedrich Gottl som exempel) – nämligen att 
denna typ av tolkningar äger en visshet (Gewissheit) som annan kunskap sak-
nar, samt att vår egna upplevelse är den säkraste typen av vetande.460 Proble-
met med detta menar Weber är att man ur detta perspektiv inte kan skilja klart 
nog mellan olika sorters förståelse, eller se förståelsens relation till giltighet 
och kunskap.461 

För att förstå vad det är Weber vänder sig emot hjälper det att titta närmare 
på ett par av hans exempel. I ”Roscher och Knies 3” nämner Weber att det 
finns de som anser att ”återupplevande tolkning” (”nacherlebenden 
Deutung”) kan äga giltighet i åtminstone ett fall, nämligen när vi är intresse-
rade av att förstå oartikulerade känslor, därför att det enda möjliga kunskaps-
idealet då är att framkalla dessa känslor hos oss själva. Idén är här att om vi 
vill förstå något, till exempel en historiskt viktig persons personlighet, eller en 
konstepok, så måste vi få en känsla för det vi studerar. Denna känsla vi fram-
manar skulle vara det säkraste sättet att förstå till exempel en urkunds, ett 
konstverks eller en handlings ursprung därför att vi så att säga återskapat hos 
oss själva just det sinnestillstånd som var orsaken till den historiskt viktiga 
personens handlingar eller konstnärernas val när de skapade sina konstverk. 
Målet ska då vara att genom suggestion framkalla en känsla för det kulturella 
fenomenet genom att låta oss återuppleva det. Denna typ av tolkning skulle 

                               
456 För en mer utförlig utredning av hur Weber förhåller sig till Münsterberg, se Peter Isenböck, 
”Max Weber und Hugo Münsterberg: Über die Rolle des ’aktuellen Verstehen’ bei der Grund-
legung einer verstehenden Soziologie”, i Max Webers vergessene Zeitgenossen, ss. 15–28. 
457 Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 304 (eng. övers. s. 57). 
458 Ibid., s. 304 (eng. övers. s. 57). Se även ibid., ss. 284–288 (eng. övers. s. 47f.). För en lik-
nande kritik av Benedotto Croce, se ”Roscher och Knies 3”, ss. 331–334 (eng. övers. ss. 69–
71). 
459 Se även Webers kritik av Theodor Lipps (Weber, ”Roscher och Knies 3”, s. 330 (eng. övers. 
s. 69)). 
460 Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 323 (eng. övers. s. 66). 
461 Ibid., ss. 304–307 (eng. övers. s. 57f.). Denna poäng görs också i Parsons tolkning, se Par-
sons, The Structure of Social Action, utg. 2, s. 587f. 
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rent kunskapsteoretiskt vara något annat än en begreppslig artikulation av det 
kulturella fenomenet. Det skulle röra sig om en annan sorts kunskap än när vi 
försöker beskriva det.462  

Eftersom Weber är kritisk till denna syn på vad de återupplevande eller 
inkännande vetenskaperna kan nå för sorts förståelse så måste han mena något 
annat när han själv säger att de ska eftersträva förståelse i bemärkelsen ”åter-
upplevande”. Detta ska vi återkomma till senare, men innan dess ska vi foku-
sera på Webers syn på själva upplevelsen.463 Han säger att han kan acceptera 
att vår upplevelse äger en sorts säkerhet givet ett par förtydliganden av vad det 
kan innebära.464 Genom denna utläggning kan vi indirekt få en bättre förståelse 
för Webers idé om den upplevda verkligheten.  

Weber menar att vi kan tala om vår upplevelse som säker givet att vi menar 
att vår egen upplevelse äger en sorts säkerhet i kontrast till främmande¸ det 
vill säga andras, upplevelser som inte kan äga samma sorts säkerhet för oss.465 
Den säkerhet Weber talar om är att upplevelsen är direkt tillgänglig i motsats 
till andras upplevelser. När Weber lägger betoningen på en distinktion mellan 
vår egen upplevelse och andras dito vänder han sig emot idén att vi skulle ha 
visshet om vår egen upplevelse i bemärkelsen av våra inre psykologiska ske-
enden i motsats till vår upplevelse av den yttre världen. Webers poäng är att 
det är hela vår egna upplevelse som är säker i jämförelse med andras upple-
velser. 

Den säkerhet som upplevelsen äger avser dock bara att vi har den. Weber 
är nämligen noga med att betona att detta inte innebär att innehållet i upple-
velsen är säkert.466 Hans poäng är att den säkerhet med vilken vi har denna 
upplevelse inte medför att det vi upplever är epistemologiskt säkert. Den kan 
inte sägas utgöra kunskap.467  

Weber ser alltså begreppet ”upplevelse” som användbart, men bara om det 
inte enbart avser inre psykologiska skeenden utan både den ”i ett bestämt 
ögonblick omedelbart givna psykiska och fysiska världen”.468  

                               
462 Weber, ”Roscher och Knies 3”, ss. 344–346 (eng. övers. ss. 75–77). Se även Webers redo-
görelse och kritik av Lipps och Croces uppfattningar i början av ”Roscher och Knies 3”, ss. 
328–334 (eng. övers. ss. 68–71). Se även Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 304f. (eng. övers. 
s. 57). 
463 Detta är ett tema som inte förekommer i ”Roscher och Knies 1” eller ”Samhällsvetenskap-
ernas objektivitet” där Weber bara i förbifarten talar om upplevelser och det upplevda. I ”Ro-
scher och Knies 2–3” är det dock ett tema som ges stort utrymme. 
464 Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 323 (eng. övers. s. 66).  
465 Ibid., s. 323f. (eng. övers. s. 66f.). Se även inledningen till Weber, ”Roscher och Knies 3” 
för liknande poäng (s. 328f. (eng. övers. s. 68f.)). 
466 Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 323 (eng. övers. s. 66). Weber talar här både i termer av 
”Gewissheit” och ”der sicherste”. 
467 Parsons gör en liknande tolkning, se Parsons, The Structure of Social Action, utg. 2, s. 587. 
468 Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 323 (eng. övers. s. 66). Min översättning. Denna poäng 
att begreppet ”upplevelse” både måste avse det inre och det yttre gör Weber på flera ställen i 
”Roscher och Knies 2” (se t.ex. ibid., s. 282 (eng. övers. s. 46) samt s. 293 (eng. övers. s. 52)). 
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Här likställer Weber vår upplevelse med den givna verkligheten och detta 
visar för det första att han ser vårt inre liv som lika mycket en del av den givna 
verkligheten som vår omgivande ”yttre” värld. För det andra belyser det också 
att när Weber talar om ”upplevelse” så avser han inte att göra en distinktion 
mellan en inre, psykologisk ”upplevelse” och yttre fenomen. Denna tolkning 
stöds av att Weber i ”Roscher och Knies 1” tar avstånd från Diltheys och 
Gottls uppfattning att det finns en ontologisk distinktion mellan en inre ”upp-
levelse” (inneren ”Erlebungen”) och ”yttre” fenomen.469 Tolkningen stöds 
också av att Weber i ”Roscher och Knies 2” framhåller att den position han 
vänder sig emot utgår ifrån att varje ”vara” – psykiska såväl som fysiska – har 
en annan sorts vara än ”den verklighet, som vi omedelbart ’upplever’”.470 När 
Weber talar om den ”upplevda” verkligheten avser han alltså inte att kontras-
tera vår upplevelse mot en ”verklig”, ”materiell” eller ”yttre” verklighet. 
Verkligheten är upplevd och given. 

Dessa poänger stödjer att vi kan dra slutsatsen att Weber likställer den 
”givna verkligheten” med den ”upplevda verkligheten”, och ”upplevelse” av-
ser alltså själva de upplevda fenomenen så som de upplevs eller ges. Detta 
inkluderar både inre och yttre skeenden då Weber inte vill förneka att en sådan 
distinktion är möjlig att göra.471 När Weber talar om den ”upplevda verklig-
heten” avser han alltså inte vår inre upplevelse av en yttre verklighet; det rör 
sig snarare om en karaktärisering som framlyfter vad han ser som innebörden 
i att verkligheten är given.  

Vad består denna upplevda verklighet av? Webers vidare utläggningar av 
begreppet ”upplevelse” i ”Roscher och Knies 2” och ”Roscher och Knies 3” 
kan ge oss en fördjupad förståelse av hans verklighetsbegrepp. Weber menar 
att begreppet ”upplevelse” måste avse helheten av förnimmelser (Wa-
hrnehmungen, Empfindungen), känslor och viljor som är helt oskiljbart 
(ungeschieden) förbundna med varandra på ett sådant sätt att vi i varje ögon-
blick gör ett ”ställningstagande” (”Stellungnahmen”) på ett mer eller mindre 
medvetet sätt.472 Att Weber betonar att upplevelsen är en sammansatt helhet 
styrker att han med termen ”upplevelse” inte avser rena sinnesintryck i den 

                               
469 Weber, ”Roscher och Knies 1”, s. 57n25 (eng. övers. s. 10n1). 
470 Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 282 (eng. övers. s. 46). 
471 Ibid., s. 282 (eng. övers. s. 46). 
472 Ibid., s. 324 (eng. övers. s. 66). Eftersom detta ”ställningstagande” är mer eller mindre med-
vetet så ska det inte förstås som att det måste vara ett aktivt beslutande. Det kan också vara en 
sorts mer outtalad och ogenomtänkt inställning eller förhållningssätt. Hur pass aktivt Weber 
tänker sig att ställningstagandet är framgår inte. ”Wertgefühle” (dvs. den outtalade varianten av 
explicita värdeomdömen) borde ingå som en del av de känslor Weber talar om (se ibid., s. 259 
(eng. övers. s. 35) för denna distinktion). Jmf. även Rickert, Die Grenzen der naturwissen-
schaftlichen Begriffsbildung, s. 354 samt Münsterberg, Grundzüge der Psychologie. Bd 1, All-
gemeiner Teil, die Prinzipien der Psychologie, t.ex. 37f., 54f. 
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bemärkelse som samtida filosofer ibland talar om ”qualia”.473 Det ligger när-
mare till hands att tolka denna passage som att Weber menar att upplevelsen 
innehåller ting och skeenden med en kvalitativ gestalt eftersom han (som vi 
såg i avsnitt 3.3) säger att fenomenen får sin kvalitativa dimension i kraft av 
att vi gör en värdering av skeendena. Denna värdering är vårt ”ställningsta-
gande” utifrån våra grundläggande värdeidéer och värdekänslor. Fenomen i 
den givna verkligheten får sin gestalt därför att vi ständigt förhåller oss till 
dem som en ofrånkomlig del av upplevandet. Fenomenen såsom de ”är” i den 
givna verkligheten är alltså redan alltid präglade av våra mer eller mindre 
medvetna ställningstaganden utifrån värden. Den givna verklighet vetenskap-
erna ska ge oss kunskap om är alltså redan genomsyrad av värden och medan 
lagvetenskaperna behöver reducera bort värdena så ska kulturvetenskaperna 
ge oss en objektivt giltig förståelse av dem just som värdegenomsyrade. Hur 
de ska kunna göra det är den stora frågan som vi söker svar på. 

3.5 Verklighetens relativa obestämdhet och de 
vetenskapliga begreppens skärpa 
I samband med att Weber i ”Roscher och Knies 2” diskuterar idén om upple-
velsens säkerhet och betonar att säkerheten gäller att vi har upplevelsen, men 
att detta inte innebär att dess innehåll får epistemologisk säkerhet, så finner vi 
en komprimerad passage som uttrycker flera viktiga grunder till Webers idé 
om förståelse. Han skriver: 

”Upplevelsens” dova oåtskildhet (Die dumpfe Ungeschiedenheit des ”Er-
lebens”) måste […] brytas, så att den första början till verklig ”förståelse” av 
till och med oss själva kan börja. När man säger, att varje ”upplevelse” är det 
säkraste av säkra, så träffar detta naturligtvis det att vi upplever. Vad vi dock 
egentligen upplever, detta kan också varje ”tolkande” interpretation först få tag 
i, efter att ”upplevelsens” stadium lämnats och det upplevda gjorts till ”objekt” 
för omdömen, vars innehåll för sin del inte längre ”upplevs” i oåtskild dovhet, 
utan blir erkänt som ”gällande”.474 

 
I denna passage ser vi till att börja med att Weber tillskriver säkerheten till 
själva det faktum att vi har upplevelsen utan att därmed godta att detta också 
gör det som upplevs till en form av epistemologiskt säker kunskap. Vi ser 

                               
473 Weber använder sällan termen ”Qualia”. I hans metodologiska skrifter förekommer den bara 
två gånger (se Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 346 (eng. övers. s. 77), samt Weber, ”Stamm-
ler”, s. 521 (eng. övers. s. 200)). Se vidare ibid., s. 346k83. I ”Stammler” använder han termen 
när han återger och kritiserar Stammlers förhållande till de exakta naturvetenskaperna. Utifrån 
den uppfattning Weber kritiserar är det enda verkliga de kvantitativa enheter som naturveten-
skaperna reducerar kvalitativa fenomen till. ”Qualia” är utifrån detta perspektiv en sorts sub-
jektiv reflektion utan ”sann realitet”. Detta är en uppfattning som Weber är kritisk till. 
474 Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 325 (eng. övers. s. 67). Min översättning.  
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också några av dragen hos den sorts förståelse som kulturvetenskaperna ska 
ge. Det som upplevs måste göras till objekt för ett omdöme som ska uttrycka 
en förståelse och göra anspråk på giltighet. Både förståelsen och objektifie-
ringen återkommer vi till i senare avsnitt (avsnitt 3.6 respektive 3.7), men 
dessförinnan ska vi i detta avsnitt behandla Webers karaktärisering av upple-
velsen som ”dovt oåtskild”.475 Detta låter vid första åsynen en smula märkligt. 
Skulle vår upplevelse vara dunkel eller oklar? Utifrån Webers eget verklig-
hetsbegrepp, vilket vi sett i de tidigare avsnitten, kan vi urskilja olika fenomen. 
Vad försöker han då säga med karaktäriseringen av upplevelsen som dovt oåt-
skild?  

Hos Burger finner vi ett förslag till tolkning av detta. Han använder detta 
stycke som stöd för att säga att Weber har övertagit en tredelad distinktion 
mellan verklighet, faktakunskap och vetenskaplig kunskap som han tillskriver 
Rickert. Han menar att idén om oåtskild dovhet visar att Weber med ”verklig-
heten” avser ”[t]he ’brute and undifferentiated’ (ungeschiedene Dumpfheit) 
immediate sensations”.476 Han menar vidare att vi enligt Weber inte kan nå 
kunskap om dessa sinnesintryck så som de upplevs.477 Det är genom att vi ap-
plicerar kategorier (så som kausalitet, et cetera.) på sinnesintrycken som de 

                               
475 Weber talar dels om ”die dumpfe Ungeschiedenheit des ’Erlebens’” och dels om ”in 
ungeschiedener Dumpfheit ’erlebt’”, se Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 325 (eng. övers. s. 
67). Uttrycken är svåröversatta och därför har jag försökt välja en så nära översättning som 
möjligt som samtidigt inte bryter för mycket med vad jag tror Weber är ute efter. Jag väljer 
också att behandla ”oåtskild dovhet” och ”dov oåtskildhet” som synonyma. Bruun som översatt 
CMW har valt uttrycket ”indistinct vagueness” i båda fallen (se Weber, CMW, s. 67). Andra 
möjliga översättningar hade kunnat vara något i stil med ”odifferentierad dovhet” och ”dov 
odifferentieradhet” eller någon annan variant som har att göra med oklarhet, dunkelhet, odi-
stinkthet, indistinkthet, otydlighet, diffushet eller obestämdhet. ”Odifferentierad” har jag valt 
bort för att undvika sammanblandning med Webers tal i ”Roscher och Knies 1” om verklighet-
ens ”kvalitativa differentiering” (”qualitativen Differenzierung”). En diskussion av relationen 
mellan dessa karaktäriseringar återkommer vi till senare. Utgivarna av MWG I/7 hänvisar här 
till Münsterbergs resonemang i Grundzüge der Psychologie. Bd 1, Allgemeiner Teil, die Prin-
zipien der Psychologie, s. 54f. (Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 325k14). Uttrycket ”dumpfe 
Ungeschiedenheit” förekommer dock inte hos Münsterberg och de specificerar inte exakt vad 
det är i passagen de menar kan jämföras med Münsterbergs resonemang. För Henrichs diskus-
sion av detta, se Henrich, Die Einheit der Wissenschaftslehre Max Webers, s. 37. Uttryckssättet 
förekommer även en gång i ”Roscher och Knies 3” men då i ett något annorlunda sammanhang. 
Här talar han om ”det personliga livets dova, oåtskilda (dumpfen, ungeschiedenen) vegetativa 
’underjord’” och specificerar att han avser ”sammanflätningen av oändliga psyko-fysiska be-
tingelser för hur temperament och stämningar utvecklas som vi har gemensamt med djuren.” 
(Weber, ”Roscher och Knies 3”, s. 362 (eng. övers. s. 85)). 
476 Burger, Max Weber’s Theory of Concept Formation, utg. 2, s. 63. Burger har ändrat den 
grammatiska formen. Strikt taget talar Weber om ”ungeschiedener Dumpfheit”, se Weber, ”Ro-
scher och Knies 2”, s. 325 (eng. övers. s. 67). 
477 Burger, Max Weber’s Theory of Concept Formation, utg. 2, s. 63. Parsons gör på just denna 
punkt en liknande tolkning av Webers syn på det han kallar för ”raw experience” – med vilket 
Parsons antagligen avser Erlebnis. Se Parsons, The Structure of Social Action, s. 603, se även 
t.ex. 587.  
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formas till fakta och faktakunskap och därmed framträder som distinkta från 
varandra.478  

Som synes ovan betonar Weber att man måste lämna upplevelsens stadium 
och övergå till att göra det upplevda till ett objekt för ett omdöme för att kunna 
formulera en tolkning. Så långt verkar Burgers tolkning rimlig. Däremot visar 
den föregående presentation av Webers verklighetsbegrepp att den ”oåtskilda 
dovheten” han tillskriver verkligheten inte riktigt kan tolkas så som Burger 
gör.  

När Weber talar om den givna och upplevda verkligheten visar min tolk-
ning att han inte talar om sinnesintryck eller sinnesdata. Burger verkar tänka 
att Weber här avser en sorts kantiansk distinktion mellan åskådning och 
form.479 Det kan dock inte vara något i stil med Kants idé om ren åskådning 
eller senare filosofers idéer om qualia som Weber avser eftersom den upple-
velse han talar om är den upplevda verkligheten av fenomen som redan har 
gestalt.480 Det är istället själva de fenomen och skeenden med gestalt som i 
någon bemärkelse är ”dova” och ”oskiljbara” i upplevelsen. Burgers tolkning 
av hur Weber tänker sig att begreppsliggörandet av verkligheten går till ger 
därmed en missvisande bild av Weber.481  

                               
478 Burger tänker uppenbarligen att det är någon form av kantiansk syn på åskådning och be-
grepp som ligger till grund för Webers formuleringar rörande den givna verkligheten och 
bildandet av både fakta (dvs. att själva världens sakförhållanden bildas genom att människan 
applicerar kategorier på det som ges) och faktakunskap och vetenskaplig kunskap. Hur Burger 
tänker sig att relationen mellan fakta och faktakunskap ser ut, utreder han inte och han försöker 
inte heller rättfärdiga denna kantianska tolkning av Weber. Han nöjer sig med att konstatera att 
Weber har ett ”immanent” verklighetsbegrepp (och implicit antyder han alltså därmed att We-
ber i grunden är någon form av idealist) (Burger, Max Weber’s Theory of Concept Formation, 
utg. 2, s. 61). Vi kan inte här gå in på eventuella problem i Burgers förståelse av Kant och hur 
denna tolkning förhåller sig till Webers formuleringar. 
479 Se avsnittet ”Den transcendentala estetiken” i Immanuel Kants Kritik av det rena förnuftet 
(Thales, Stockholm, 2004), A19-49/B33-73. Referenserna här och hädanefter är till pagine-
ringen i första respektive andra utgåvan av Kritik av det rena förnuftet som brukar återfinns i 
alla nya utgåvor. 
480 Utifrån ett kantianskt perspektiv skulle det Weber talar om som upplevelse redan vara be-
greppsliggjort med åtminstone åskådningsformerna tid och rum. Se ibid. 
481 Vi har tidigare sett likheter i Webers syn på verkligheten och hur Rickert uttrycker sig i Die 
Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung (för ett exempel på en passage som går 
stick i stäv med det verklighetsbegrepp Burger menar att Weber övertagit från Rickert, se Rick-
ert, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, s. 354). När Burger argumente-
rar för att Weber övertagit den tredelade distinktionen från Rickert baserar han detta på hur 
Rickert talar om verkligheten i Der Gegenstand men detta verk rör sig på en mer grundläggande 
epistemologisk nivå i motsats till Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung 
som är ett vetenskapsfilosofiskt verk. Som Bruun påpekar diskuterar Weber inte skillnader mel-
lan den epistemologisks och metodologisks nivån såsom Rickert gör (Bruun, Science, Values 
and Politics in Max Weber’s Methodology, utg. 2, s. 128). Därmed är det problematiskt att anta 
att Rickerts mer grundläggande epistemologiska diskussioner om verkligheten är relevanta för 
att förstå Webers syn på verkligheten. Exakt hur relationen mellan Rickerts olika verklighets-
begrepp i Der Gegenstand och Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung ser ut 
är komplicerade frågor som vi inte har möjlighet att utreda här. Burger utgår i sin läsning av 
Rickert på denna punkt av oklar anledning ifrån vad Rickert säger i den sjätte utgåvan av Der 
Gegenstand som publicerades 1928 (Heinrich Rickert, Der Gegenstand der Erkenntnis: 
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Utifrån ”Roscher och Knies 2” går det inte att få någon djupare förståelse 
för vad Weber menar eftersom han bara använder det som en självklar karak-
tärisering av upplevelsen utan att förklara vad han menar. I en passage i ”Ro-
scher och Knies 3” finner vi dock ett parti som klargör vad Weber har i åtanke 
som visar att Burger dock inte är helt fel ute. I denna passage vänder sig We-
ber, precis som i passagen i ”Roscher och Knies 2” där han introducerar ut-
trycket ”oåtskild dovhet”, emot idén om inkännande och reproduktion av 
känslor som en giltig vetenskaplig metod för att tolka historien.482 Skälet till 
detta är att känslor, i motsats till exempelvis ”en rätvinklig triangel eller de 
kvantifierande vetenskapernas abstraktionsprodukter”,483 inte kan begrepps-
ligt definieras eftersom de är kvalitativa företeelser. Weber betonar sedan att 
detta gäller för alla kvalitativa företeelser av det skälet att de är ”relativt ’obe-
stämda’” och han ger en rad exempel på sådana kvalitativa företeelser. Dels 
nämner han ”alla Qualia” (Alles Qualia) såsom nyanser av färger, toner och 
dofter men dels även sådant som religiösa, estetiska och etiska ”värdekäns-
lor”.484 Han citerar i sammanhanget Johann Wolfgang von Goethe för att be-
lysa vad han menar: när vi vill skildra dem ”då ser envar vad han i hjärtat bär” 
(”ein jeder sieht, was er im Herzen trägt”).485 

När Weber argumenterar för att känslor inte kan begreppsligt definieras 
kontrasterar han dem alltså inte mot egenskaper hos fenomen, utan mot ab-
strakta vetenskapliga produkter och matematiska objekt (såsom rätvinkliga 
trianglar). Fenomen som känslor är då precis som sinnesintryck relativt obe-
stämda i bemärkelsen att de inte är begreppsligt definierbara.486 Eftersom båda 
poängerna görs mot bakgrund av samma sorts resonemang är det möjligt att 
tolka det som att talet om verklighetens ”dova oåtskildhet” är ett annat sätt att 
säga att verklighetens fenomen är ”relativt obestämda”. Talet om verklighet-
ens ”dova oåtskildhet” skulle i så fall vara ett sätt att betona att upplevelsens 

                               
Einführung in die Transzendentalphilosophie, utg. 6, J.C.B. Mohr, Tübingen, 1928). Den utgå-
van av Der Gegenstand är kraftigt omarbetad: Den är fyra gånger längre än första utgåvan och 
nästan dubbelt så lång som andra utgåvan. Från och med tredje utgåvan menar Rickert att boken 
i grunden är helt omskriven och att den gamla inte ska användas, se Rickert, Der Gegenstand, 
utg. 6, s. viii. Weber kan ha läst den andra utgåvan från 1904 då recensionsexemplar skickades 
till Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik (se Weber, ”Samhällsvetenskapernas objek-
tivitet”, s. 145k21). 
482 Weber, ”Roscher och Knies 3”, s. 346 (eng. övers. s. 77). 
483 Ibid. Min översättning. 
484 Ibid. I den engelska översättningen framkommer det inte att det är den tekniska termen 
”Qualia” Weber här använder.  
485 Ibid. Johann Wolfgang von Goethe, Faust, T. 1, Goethes Sämtliche Werke, band 13, 
Cottaʹsche Buchhandlung, Stuttgart, 1903, s. 9. Jag har valt att följa Viktor Rydbergs översätt-
ning (se Johann Wolfgang von Goethe, Faust: Sorgespel, Albert Bonniers Förlag, Stockholm, 
1915, s. 12). 
486 Jmf. med ”Roscher och Knies 2” där Weber säger att en kristall inte kan reduceras till sum-
man av dess molekyler och deras interaktioner förutom om vi intar naturvetarens särskilda per-
spektiv och abstraherar bort ”de givna relationerna i den omedelbart ’upplevda’ verkligheten” 
(Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 258f. (eng. övers. s. 35)). 
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fenomen inte är skarpt skilda från varandra på det sätt som de blir när veten-
skaperna begreppsliggör dem och därmed drar skarpa gränser.487  

Detta ligger också i linje med att Weber i ”Roscher och Knies 1” talar om 
verkligheten som irrationell, vilket hänger ihop med att han menar att det 
finns ett hiatus irrationalis, det vill säga ett irrationellt gap, mellan å ena sidan 
verkligheten och å andra sidan artbegrepp och lagar.488 Detta gap beror på att 
verkligheten är konkret och individuell medan artbegrepp och lagar är ab-
strakta.489 Detta gap gör att verkligheten i sin oändliga och outtömliga rike-
dom, som utreddes tidigare i avsnitt 3.2, inte går att inordna under lagar utan 
att reduceras. Det är i denna specifika bemärkelse jag menar att Weber här 
kallar verkligheten för irrationell.490 Webers karaktärisering av verkligheten 
som irrationell skulle därmed kunna tolkas som ett annat sätt att uttrycka tan-
ken om att dess fenomen är dovt oåtskilda från varandra, det vill säga relativt 
obestämda i jämförelse med det vetenskapliga begreppsliggörandet.  

Innebörden i detta är att det inte är särskilt träffande att karaktärisera det 
vetenskapliga begreppsliggörandet av den konkreta och kvalitativa verklig-
heten som ett avbildande, representerande eller återgivande. Snarare kan man 

                               
487 När jag i fortsättningen talar om upplevelsens och verklighetens som dova oåtskildhet så 
avser jag alltså att verklighetens fenomen är dovt oåtskilda från varandra i bemärkelsen ”rela-
tivt obestämda”. I vilken bemärkelse den givna och upplevda verkligheten är begreppsliggjord 
diskuterar inte Weber då det är just det vetenskapliga begreppsliggörandet som intresserar ho-
nom. Detta återkommer vi till i kapitel 5 då Wittgensteins anmärkningar om språket tas upp. 
488 Detta är en dimension av Webers vetenskapsfilosofi som sällan lyfts fram. Antagligen därför 
att Weber enbart använder termen hiatus irrationalis två gånger. Båda förekomsterna återfinns 
i ”Roscher och Knies 1” och i båda fallen använder han termen utan att förklara den närmare, 
se Weber, ”Roscher och Knies 1”, s. 62 (eng. övers. 12), s. 90 (eng. övers. 24). Begreppet 
”hiatus irrationalis” har Weber hämtat från Emil Lasks avhandling (Fichtes Idealismus und die 
Geschichte; Kleine Schriften, Scheglmann, Jena, 2002 [1902]). Det avser en fundamental rela-
tion mellan begrepp och verklighet (se Bruun och Whimsters kommentar till Weber, ”Roscher 
och Knies 1” (s. 12k8), Guy Oakes, ”Weber and the Southwest German School”, i Max Weber 
and his Contemporaries, s. 434, Turner och Factor, Max Weber, ss. 137–147). Oakes skriver 
också att ”This thesis maintains that reality cannot be reduced to any conceptual scheme” 
(Oakes, Weber and Rickert, s. 19). För en liknande poäng hos Rickert där han dock inte talar 
om hiatus irrationalis, se Rickert, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, s. 
238. Här talar Rickert om att det finns en klyfta mellan begreppen och verkligheten som gör att 
den naturvetenskapliga begreppsbildningen fjärmar sig från verkligheten. I det tredje kapitlet 
talar Rickert också om att individen är obegriplig och att verkligheten som enbart består av 
individer därför är irrationell (ibid., s. 260). Hans poäng är att verkligheten består av individer 
men att så snart vi inordnar dem under artbegrepp så är de inte längre individer. Om vi ska 
begreppsliggöra Goethe kan vi t.ex. tala om honom som poet, minister eller människa, men då 
talar vi inte längre om honom som individ (ibid. s. 259). 
489 Weber, ”Roscher och Knies 3”, s. 90 (eng. övers. s. 24). 
490 Ibid. För en kommentar kring detta, se t.ex. Oakes, Weber and Rickert, ss. 19–21. Weber 
sammankopplar själv outtömligheten och irrationaliteten i ”Samhällsvetenskapernas objektivi-
tet” (s. 232f. (sv. övers. s. 161)). För en liknande formulering hos Weber, se även Weber, ”Ro-
scher och Knies 1”, s. 62 (eng. övers. s. 12). Här kritiserar Weber också den hegelianska idén 
som han menar att t.ex. Roscher anammat som går ut på att verkligheten kan deduceras fram 
från lagar. Bruun och Whimster lägger betoningen på denna senare aspekt av det irrationella 
gapet men säger inget om den första, se Bruun och Whimster, ”Introduction”, s. xx. 
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säga att det vetenskapliga begreppsliggörandet präglar eller omformar verk-
ligheten till något annat än det den är i upplevelsen. Att Weber tänker på detta 
sätt stöds också av att han i ”Samhällsvetenskapernas objektivitet” skriver att 
varje generation ärver en tankeapparat som föregående generation har använt 
för att ”bearbeta – vilket egentligen innebär: omformat (denkende Umbildung) 
– den omedelbart givna verkligheten och inordnat den i begrepp som svarade 
mot den tidens kunskapssituation och intresseriktning”.491 Som vi sett talar 
Weber om att verkligheten karaktäriseras av en kvalitativ differentiering (der 
qualitativen Differenzierung der Wirklichkeit) som lagvetenskaperna måste 
reducera till exakt mätbara kvantiteter vilket skapar abstrakta och overkliga 
bärare av kvantitativt differentierade förändringsprocesser. Motsatsen till lag-
vetenskapernas abstrakta och kvantitativt differentierade fenomen är alltså 
kvalitativt differentierade verkliga fenomen. Ovan såg vi också att han i ”Ro-
scher och Knies 2” säger att upplevelsen avser helheten av förnimmelser som 
är oskiljbart (ungeschieden) förbundna med känslor, viljor och ställningsta-
ganden.492 I kontrast till det vetenskapliga begreppsliggörandet så kan dessa 
sägas ha en relativt obestämd gestalt. Att kalla upplevelsens helhet och sam-
mansatthet dov (dumpf) låter märkligt, men det finns inget som pekar mot att 
Weber med detta skulle mena något annat än att fenomenen inte är lika exakt 
differentierade när de ges i upplevelsen som när vi kvantifierar dem. Inget i 
Webers resonemang pekar mot att han bokstavligt talat skulle mena att skeen-
dena i upplevelsen är helt oskiljbara från varandra. Istället verkar han vilja 
göra poängen att de är relativt obestämda just i jämförelse med abstrakta be-
grepp därför att det vi upplever i nuet är en helhet av förnimmelser, känslor, 
viljor och ställningstaganden som tillsammans präglar och färgar fenomenen 
till det de är.  

Denna tolkning är också förenlig med vad Weber säger i ”Samhällsveten-
skapernas objektivitet”. Han nämner som synes religiösa värdekänslor som ett 
exempel i ”Roscher och Knies 3” och i ”Samhällsvetenskapernas objektivitet” 
ser vi en liknande diskussion där Weber använder religion och religiösa idéer 
som exempel för att förklara varför vi måste använda idealtypiska begrepp när 
vi vill förstå kulturella fenomens betydelser. Han skriver:  

Själva de ”idéer” som behärskar människor i en epok, det vill säga de ”idéer” 
som är verksamma i människorna på ett diffust (diffus) sätt, kan vi – så snart 
det rör sig om mer komplicerade tankekonstruktioner – återigen få ett skarpt 
begrepp om endast i form av en idealtyp. Det beror på att de ju empiriskt lever 
i ett obestämt och skiftande antal individers tankar, och att de antar de mest 

                               
491 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 224 (sv. övers. s. 155). Se även t.ex. We-
ber, ”Der Sinn der ’Wertfreiheit’ der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften”, s. 
475 (eng. övers. s. 317). 
492 Se Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 324 (eng. övers. s. 66). Se även t.ex. ibid., s. 307 (eng. 
övers. s. 58). 
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varierande nyanser med avseende på såväl form som innehåll, klarhet och me-
ning.493  

Weber tar sedan den medeltida kristendomen som exempel. Han menar att det 
inte går att reducera kristendomens betydelse till explicita doktriner eller dy-
likt, trots att ”den medeltida kyrkan i mycket stor utsträckning säkert förmådde 
att genomdriva trons och sedernas enhet”.494 ”Kristendomen” som empiriskt 
fenomen är alltså summan av alla tankar, känslor och så vidare som varje en-
skild kristen människa hade under denna period och dessa har en mångfald av 
skiftande nyanser och är allt ifrån klara och tydliga till diffusa och oklara.495 
Dessa utgör ett ”kaos av oändligt differentierade och ytterst motsägelsefulla 
tanke- och känslosammanhang av alla slag”.496 Det är detta som utgör verklig-
heten. Det är alla dessa fenomen och skeenden som verklighetsvetenskaperna 
strävar efter att framställa i sin individualitet och det är den kvalitativa sidan, 
den kulturella betydelsen, som kulturvetenskaperna fokuserar på.  

Det verkar utifrån denna bakgrund passande att säga att Weber ser de verk-
liga fenomen som skulle kunna kallas ”den protestantiska etiken” och ”kapit-
alismens anda” som just bestående av såhär dovt oåtskilda fenomen, ”tanke- 
och känslosammanhang” som är oändligt differentierade på ett diffust, obe-
stämt och motsägelsefullt sätt. De existerar inte som bestämda och skarpt av-
gränsade fenomen i verkligheten. Detta menar jag förklarar varför Weber i 
”Den protestantiska etiken” betonar att det objekt som beteckningen ”kapital-
ismens anda” kan användas på måste vara en ”historisk individ”, det vill säga 
ett konstruerat begrepp.497 Den tolkning av innebörden i Webers tal om verk-
lighetens diffushet eller ”dova oskiljbarhet” som presenterades tidigare hjäl-
per oss att se i vilken bemärkelse verklighetsvetenskapernas framställningar 
inte kan vara återgivningar av hur verkligheten är i sig.  

Detta tydliggörs också av att Weber i samband med att han talar om reli-
giösa idéers diffushet också tar idén om staten som exempel och gör en skill-
nad mellan att å ena sidan fokusera på den formella sidan av fenomen och att 
å andra sidan fokusera på den kulturella betydelsen. Weber skriver här om 
staten att:  

Om vi frågar oss vad det är i den empiriska verkligheten som svarar mot tanken 
om ”staten”, finner vi en oändlighet av diffusa (diffuser) och otydliga mänsk-
liga handlingar och uppoffringar, faktiskt existerande och juridiskt bestämda 
sociala relationer; de förekommer ibland en gång, ibland regelbundet – och allt 

                               
493 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 211f. (sv. övers. s. 145). Modifierad över-
sättning. Notera att det är oklart om Weber talar om teoretiska begrepp eller tingbegrepp. Detta 
aktualiserar frågan om ifall tingbegrepp är idealtyper. Denna fråga återkommer vi till i slutet av 
detta kapitel. 
494 Ibid., s. 212 (sv. övers. s. 145). 
495 Se även ibid., s. 216 (sv. övers. s. 148). 
496 Ibid., s. 212 (sv. övers. s. 145). 
497 Weber, ”Den protestantiska etiken”Lichtblau och Wieß, s. 38 (sv. övers. s. 22). 
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hålls samman av en idé, nämligen tron på vissa faktiskt gällande normer och 
maktförhållanden mellan människor, eller tron på att de bör gälla. Denna tro 
finns inom individerna på olika sätt och i de mest mångskiftande nyanser[.]498  

Om man vill förstå fenomens betydelse framhåller han att man måste använda 
idealtyper och den som inte vill använda idealtyper ”måste inskränka sig till 
att behandla den formella sidan av kulturella fenomen, till exempel den rätts-
historiska sidan”.499 Weber förtydligar sedan vad han menar genom en ut-
veckling av detta exempel. Sfären av juridiska normer går att begreppsligt be-
stämma på ett tydligt sätt. Det går enkelt att avgöra vilka juridiska normer som 
gäller i en viss historisk tid ”[m]en det samhällsvetenskapen, i vår mening, 
har att behandla, är dess praktiska betydelse”.500 Innebörden i detta är att en 
utläggning av ett fenomens formella sida inte säger något om dess betydelse, 
vilket såklart inte bara gäller för lagstiftning utan för alla kulturella fenomen. 
Vad som står i lagboken avgör inte vad det som står i lagboken har för bety-
delse i samhället – en lagstiftnings betydelse kan ändras utan att lagen ändras 
och vice versa.501  

Man kan stanna vid att studera den formella sidan och då behöver man inte 
använda idealtyper, helt enkelt därför att det man studerar är tydliga och enkla 
aspekter av fenomenen. Vid ett sådant studium går man emellertid miste om 
den kulturella betydelsen.502 Weber har ett exempel som belyser hans synsätt 
tydligt: 

Den kulturella betydelsen av ett fenomen – till exempel det penningekono-
miska bytesförhållandet – kan bestå i att det uppträder som massfenomen, och 
idag är detta bytesförhållande en grundläggande komponent i vårt kulturliv. 
Men vår uppgift blir då att begripliggöra dess kulturella betydelse och att ge en 
kausalförklaring till dess historiska uppkomst – för att klargöra just det histo-
riska faktum att bytesförhållandet historiskt sett fått den fundamentala bety-
delse det har idag. Och framför allt har man inte klargjort penningekonomins 
kulturella betydelse, det som ju slutligen angår oss; som är det enda skälet till 
att vi intresserar oss för den nämnda beskrivningen av marknadstekniken; som 
är det enda skälet till att det idag finns en vetenskap som studerar denna teknik 
– och denna betydelse följer inte några av dessa ”lagar”. De klassifikatoriska 

                               
498 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 216 (sv. övers. s. 148). 
499 Ibid., s. 209 (sv. övers. s. 143), se även s. 191f. (sv. övers. s. 130f.). 
500 Ibid., s. 209 (sv. övers. s. 143) Han skriver också tidigare att ”varje samhällsvetenskapligt 
arbete har ett säreget kunskapsmål, som strävar efter att gå utöver en rent formell analys av den 
sociala samvarons – juridiska och konventionella – normer” (ibid., s. 174 (sv. övers. s. 119)). 
Observera att det inte är lagar utan grundläggande rättsnormer Weber talar om. Samma poänger 
borde dock kunna göras även om lagar.  
501 För en liknande diskussion, se Weber, ”Stammler”, s. 553ff. (eng. övers. ss. 216ff.). Dessu-
tom kan såklart en ren analys av den formella sidan av lagar ställas i motsats till empiriska 
studier av en viss lagstiftnings effekter som använder samma angreppssätt som när vi studerar 
naturfenomen (se Weber, ”Stammler”, s. 566f. (eng. övers. s. 223f.)). 
502 Burger, Max Weber’s Theory of Concept Formation, utg. 2, s. 85. Om man bara beskriver 
de primära historiska individerna så sysslar man med formell historia utan att försöka förklara 
eller sätta in dem i ett större sammanhang.  
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kännetecknen hos bytesförhållandet, köpeförhållandet och så vidare, de intres-
serar juristerna. Men för vår del är uppgiften att analysera den kulturella bety-
delsen av det historiska faktum, att bytesförhållandet idag är ett massfenomen. 
Om vi ska förklara detta faktum, om vi vill förstå vad som skiljer vår sociale-
konomiska kultur från till exempel antikens (där ju bytesförhållandet uppvi-
sade precis samma klassifikatoriska egenskaper som idag), om vi alltså vill 
förstå vari ”penningekonomins” betydelse ligger – då kommer principer av ett 
helt annat ursprung in i undersökningen av de ekonomiska massfenomenens 
klassifikatoriska element – försåvitt betydelsefulla drag i vår kultur kommer 
till uttryck i dessa begrepp. Men vi har inte nått målet för vårt arbete genom att 
redogöra för dessa begrepp och lagar, hur exakt vi än går tillväga.503  

I detta exempel blir det tydligt hur Weber skiljer mellan studiet av den for-
mella och kulturella sidan av fenomen. Distinktionen mellan betydelsesidan 
och den formella sidan syns även om vi tittar på en lite längre del av det reso-
nemang om kvalitativ färg som citerades tidigare. Weber skriver:  

Inom astronomin förhåller det sig så, att himlakropparna bara intresserar oss 
försåvitt deras relationer är tillgängliga för kvantitativ, exakt mätning, men 
inom samhällsvetenskaperna är det däremot fenomenens kvalitativa färg som 
intresserar oss. Dessutom rör det sig inom samhällsvetenskaperna om påverk-
ningar från själsliga processer – och att ”förstå” dem genom att leva sig in i 
dem, är naturligtvis en uppgift av helt annat slag än den som den exakta natur-
vetenskapen kan eller vill lösa med sina formler.504 

Ytterligare en passage där Weber gör denna distinktion är i slutet av ”Sam-
hällsvetenskapernas objektivitet”. Han skriver:  

Det finns, även på vårt område, de som å ena sidan samlar på ”stoff”, de som 
å andra sidan samlar på ”mening”. De som girigt slukar fakta kan bara stilla 
sin hunger genom dokument, statistiska tabeller och formulär – och de står helt 
okänsliga inför de nya tankarnas finhet. De som samlar på ”betydelser”, dessa 
läckergommar förstör sin smak för fakta genom att ständigt vaska fram nya 
teoretiska subtiliteter. Men det som kännetecknar den äkta konstnärligheten, 
det brukar just vara att den relaterar kända fakta till kända synsätt och att den 
likväl klarar av att få fram något nytt[.]505 

Denna passage är, precis som Webers sätt att avsluta texter ofta är, relativt 
utsvävande och tillspetsad och därmed vansklig att dra allt för stora växlar på. 
Den visar dock att Weber lägger vikt vid de olika förhållningssätt det innebär 
att ha när man ägnar sig åt fakta eller mening, samt att han likt Helmholtz 
framhåller den konstnärliga förmågans betydelse för vetenskaperna. Om vi 

                               
503 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 183f. (sv. övers. s. 125). 
504 Ibid., s. 178 (sv. övers. s. 121). Kom ihåg att Weber redan några sidor tidigare betonat att 
han med samhällsvetenskap avser en sorts kulturvetenskap. Det är alltså i den specifika bemär-
kelsen hans tal om samhällsvetenskap i detta citat ska förstås.  
505 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 233 (sv. övers. s. 162). Modifierad över-
sättning. 
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överför denna poäng till exemplet med den medeltida kristendomen så följer 
det att vi inte kommer kunna förstå den medeltida kristendomens betydelse 
om vi bara studerar nedskrivna doktriner och trons andra formella sidor. Det 
är betydelsen som präglar vad fenomenet är i verkligheten, snarare än formella 
bestämningar i juridiska eller religiösa texter.  

Sammanfattningsvis är det alltså fenomenens ”motsägelsefulla tanke- och 
känslosammanhang” som kulturvetenskaperna ska studera för att förstå deras 
betydelse. Den givna verkligheten, så som den ges i upplevelsen, består av 
kvalitativa gestalter, ting och skeenden och dessa är sammansättningar av för-
nimmelser, känslor, viljor, idéer och ställningstaganden. När Weber talar om 
dessa som relativt obestämda och dovt oåtskilda från varandra, så menar jag 
att det inte ska förstås som att han menar att de är vaga och oklara, utan bara 
att de inte är lika skarpa som vetenskapliga begrepp. Detta skapar ett irration-
ellt gap mellan verklighet och begrepp. Detta gap menar jag inte bara ska för-
stås som ett gap mellan lagvetenskaperna och verkligheten, utan det gäller i 
lika hög grad för kulturvetenskaperna. Eftersom Weber vänder sig emot idén 
om förståelse som ren inlevelse och framhåller att även förståelse förutsätter 
att man gör det upplevda till ett objekt för tolkning, så innebär det att även 
kulturvetenskaperna förutsätter ett begreppsliggörande av den upplevda verk-
ligheten. Hur relationen mellan verklighet och begrepp ser ut, samt hur Weber 
ser på de kulturvetenskapliga omdömena, ska utredas härnäst.  

3.6 Objektifiering och erfarenhet: begreppens relation 
till verkligheten 
För att ta oss vidare mot en förståelse av Webers verklighetsbegrepp och ide-
altypens oumbärlighet ska hans syn på de vetenskapliga begreppens relation 
till verkligheten nu utredas närmare genom att återvända till Webers diskuss-
ion av Münsterbergs syn på vetenskapernas relation till upplevelsen (se avsnitt 
3.4). Vi har hittills sett att kulturvetenskaperna ska sträva efter förståelse i 
form av återupplevelse, samtidigt som Weber kritiserar idén om att återupple-
velsen eller inlevelsen bör ses som en sorts känsla som kan ge en särskild sorts 
epistemologisk säkerhet. I den tidigare citerade passagen om upplevelsens 
dova oåtskildhet såg vi att Weber menar att vi måste göra det upplevda till 
objekt för att kunna fälla omdömen om det. Hur ska detta förstås närmare? 

 Weber skriver i samband med att han tar sig an Münsterbergs idé om de 
subjektifierande vetenskaperna att många ansett att det finns en spänning mel-
lan lagvetenskapernas begreppsbildning och det kunskapsmål som de så kal-
lade ”subjektifierande” vetenskaperna strävar efter (se avsnitt 3.4). Detta 
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skulle bero på att de subjektifierande vetenskaperna har ”att göra med ett prin-
cipiellt annorlunda vara som objekt”506 än vetenskaper såsom fysik, kemi, bi-
ologi och psykologi som genom induktion bildar artbegrepp och sedan försö-
ker verifiera de formulerade hypoteserna utifrån fakta som baseras på den ”ob-
jektifierande erfarenheten”.507 Weber vänder sig emot att framhålla de så kal-
lade ”subjektifierande” vetenskaperna som unika på det sätt som Münsterberg 
gör och menar att ”det ’vara’, som kan vara ett ’objekt’ för en analytisk be-
traktelse över huvud taget: – ’fysiskt’ såväl som ’psykiskt’”508 snarare har ett 
principiellt helt annat slags ”vara” än den verklighet som vi omedelbart upp-
lever.509  

Eftersom Weber är kritisk till detta kan vi dra slutsatsen att hans uppfatt-
ning istället är att alla analytiska betraktelser, även de som formuleras av de 
så kallade ”subjektifierande”, det vill säga tolkande, vetenskaperna, måste 
utgå ifrån samma slags objekt samt att dessa objekt skiljer sig från den ome-
delbart upplevda verkligheten. Istället för att utgå ifrån en grundläggande di-
stinktion mellan två slags studieobjekt som grund för en dualistisk idé om ve-
tenskaperna, menar Weber alltså att det finns en fundamental skillnad mellan 
den typ av vara som fenomen har när de upplevs i den givna verkligheten, och 
den typ av vara som alla vetenskapers objekt har. Skillnaden är att alla veten-
skaper måste utgå ifrån det Münsterberg kallar ”objektifierande erfarenhet”.510  

Weber återger Münsterbergs syn på ett sätt som visar att Weber accepterar 
vissa grundläggande drag i Münsterbergs uppfattning.511 Han sammanfattar 
Münsterbergs tankegång på följande sätt:512 Det verkliga livets ”jag” och dess 
verkligt ”upplevda” värld kan inte vara ett objekt för forskning som arbetar 
med begrepp, lagar och kausala ”förklaringar”. Jaget och dess värld är ”obe-
skrivbara”. Jaget åskådar aldrig bara världen, utan tar i varje ögonblick ställ-
ning till och bedömer den. Detta gäller så länge vi verkar i världen, världen 
kommer då inte an som beskrivbar utan värderingsbar. Det är först när vi vill 

                               
506 Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 282 (eng. övers. s. 46). Min översättning. 
507 Ibid. 
508 Ibid. Min översättning. 
509 Ibid. Münsterberg uttrycker en liknande uppfattning, se Grundzüge der Psychologie. Bd 1, 
Allgemeiner Teil, die Prinzipien der Psychologie, t.ex. s. 37f. 
510 Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 282 (eng. övers. s. 46), se även s. 324f. (eng. övers. s. 
66f.). Weber säger här explicit att han anser att tolkning inte kan frigöra sig från objektifieran-
det. För ett liknande resonemang, se Weber, ”Kritiska studier”, s. 462ff. (eng. övers. s. 176ff.). 
För Münsterberg är objektifierandet ett frigörande från subjektet, se Grundzüge der Psycholo-
gie. Bd 1, Allgemeiner Teil, die Prinzipien der Psychologie, t.ex. s. 56ff. 
511 Weber börjar med att presentera Münsterbergs syn för att sedan kritiskt diskutera de problem 
han ser. Ingenstans i denna kritik vänder han sig emot den grundläggande redogörelsen utan 
enbart mot Münsterbergs slutsatser och resonemang. I ”Roscher och Knies 3” använder han 
också Münsterbergs uppfattning som ett led av sin argumentation, se Weber, ”Roscher och 
Knies 3”, s. 329 (eng. övers. s. 69). 
512 Sammanfattningen i detta avsnitt är en återgivning av Webers presentation. Se Weber, ”Ro-
scher och Knies 2”, s. 284ff. (eng. övers. s. 47ff.). Om inga andra referenser anges i detta avsnitt 
återfinns stödet på dessa sidor. 
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informera om, och förklara världen, som den uppfattas som en samling sam-
manhängande fakta (Tatsachenkomplex).513  

Weber menar vidare att i Münsterbergs teori kan inte den rationella över-
läggningen för att avgöra vilka verkningar och följder en handling har, höra 
hemma i den o-objektifierade (unobjektivierten) upplevelsen. Detta beror på 
att världen i en sådan överläggning blir till ett objekt, eftersom den då uppfatt-
tas som en samling sammanhängande fakta under kausalitetskategorin. Utan 
”erfarenhets”-regler för skeendenas gång, som bara kan vinnas genom ”objek-
tifierande” uppfattningar, kan det emellertid inte finnas något ”rationellt” 
handlande. Weber betonar sedan att Münsterberg skulle hålla med om att ob-
jektifierandet av världen med målet att nå kunskap om den är rotat i det rat-
ionella handlandet.514 Weber håller med Münsterberg om att detta är källan till 
alla vetenskaper som arbetar med begrepp och lagar då vetenskaperna så att 
säga försöker underbygga den upplevda verkligheten med ett kosmos av ”er-
farenhet” och säkra våra ”förväntningar” inför framtiden, det vill säga bidra 
till att formulera förutsägelser.515 Enligt Weber anser Münsterberg vidare att: 

”[E]rfarenheten”, som den objektifierande vetenskapen skapar, är först möjlig 
genom ett frigörande av verkligheten från aktualiteten hos det faktiskt upp-
levda. Den [det vill säga erfarenheten] är en för bestämda, ursprungligen prak-
tiska, senare logiska, mål skapad overklig abstraktionsprodukt.516 

Det är alltså objektifieringen som skapar den vetenskapliga ”erfarenheten”.517 
Det Weber här talar om som ”erfarenhet” skulle också kunna kallas för ”fakta-
påståenden” eftersom erfarenheten består av ett objektifierande av upplevel-
sen som han menar omvandlar den till sammanhängande fakta (Tatsachen-
komplex).518 Det är alltså inte ”erfarenhet” i någon sorts vardaglig bemärkelse 
Weber menar att Münsterberg talar om, utan istället beskrivningar av empi-
riska fenomen utifrån observationer som kan ligga till grund för vetenskapliga 
studier. 

Weber har såhär långt huvudsakligen presenterat Münsterbergs uppfattning 
och invänt mot Münsterbergs sätt att skilja mellan de subjektifierande och ob-
jektifierande vetenskaperna. Vi finner dock ingen kritik av Münsterbergs 

                               
513 Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 284 (eng. övers. s. 47). 
514 Som vi kommer att se i nästa kapitel är detta en central del av Webers syn på vetenskapernas 
sammanhang. 
515 Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 284f. (eng. övers. s. 47).  
516 Ibid., s. 285 (eng. övers. s. 47). Min översättning. För samma poäng, se även Weber, ”Kri-
tiska studier”, s. 440f. (eng. övers. s. 166). 
517 Han använder dock inte alltid termen ”erfarenhet” på detta sätt, så detta är menat att visa på 
en sorts erfarenhet. För exempel på annan användning av termen ”erfarenhet”, se Weber, ”Ro-
scher och Knies 2”, s. 259 (eng. övers. s. 35). Här talar Weber om ”inre erfarenhet”. 
518 Denna tolkning stöds också av att Weber använder termen ”fakta” (Tatsachen) i ”Kritiska 
studier” för att göra en snarlik poäng, se Weber, ”Kritiska studier”, s. 44f. (eng. övers. s. 166f.). 
Termerna ”erfarenhet”, ”erfarenhetsomdömen” och ”faktapåståenden” har alltså en snarlik be-
tydelse.  
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grundläggande syn på relationen mellan upplevelsen och objektifierandet av 
den. Jag menar därför att det är rimligt att anta att Weber håller med Münster-
berg på dessa grundläggande punkter. 

Att Weber instämmer i Münsterbergs grundläggande uppfattning stöds av 
att Weber återkommande genom resten av ”Roscher och Knies 2” uttrycker 
sin egen inställning i snarlika termer. Han säger till exempel ett par sidor se-
nare att de tolkande vetenskaperna aldrig kan undkomma objektifieringen om 
de vill nå giltig objektiv sanning.519 Mot slutet av artikeln skriver han också 
att all kunskap om upplevbara konkreta sammanhang som gör anspråk på gil-
tighet måste utgå ifrån en sorts ”erfarenhet” med logiskt sett samma struktur 
som varje bearbetning av den ”objektifierade” världen.520 Här säger han alltså 
att vetenskap är en bearbetning av en redan objektifierad värld, och för att 
kunskapen ska kunna vara giltig måste den baseras på den sorts erfarenhet, det 
vill säga faktapåståenden, som vetenskaperna kan skapa genom att objektifi-
era det upplevda.521 Alla vetenskaper, även de tolkande, måste alltså enligt 
Weber först objektifiera den givna verkligheten.522 Detta kan sägas vara We-
bers svar på hur man bestämmer vilket objekt som de vetenskapliga omdö-
mena ska begreppsliggöra. Detta bestämmande måste göras för alla veten-
skaper, det vill säga för såväl kvantitativ som kvalitativ vetenskap. För att vi 
ska kunna formulera en framställning av ett fenomens kulturella betydelse be-
höver vi alltså först bestämma objektet med mer konkreta, enkla och fakta-
mässiga omdömen (vilket är i enlighet med hur jag i kapitel 2 illustrerade We-
bers uppdelning av de olika vetenskaperna genom att framhålla att de alla rör 
sig från en gemensam punkt av enkla faktamässiga påståenden). Vi måste dra 
upp gränser för att skarpt urskilja det vi vill studera: för att vetenskapligt un-
dersöka ett fenomen måste vi först vara tydliga med vad det är vi studerar. Det 
är detta som det grundläggande begreppsliggörandet ska göra och det ska uti-
från Webers perspektiv inte bara ligga till grund för den sortens naturveten-
skapliga studier som Münsterberg kallar ”objektifierande” utan även för den 
inlevande förståelse som de tolkande vetenskaperna ska sträva efter att ge.  

Den ”erfarenhet” som vetenskaperna ska baseras på är just begreppsligg-
jord upplevelse. När jag begreppsliggör verkligheten på detta sätt menar We-
ber att jag växlar från att uppleva den till att erkänna erfarenhet som ”giltig” 

                               
519 Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 304 (eng. övers. s. 57). Här återger han inte Münsterbergs 
position.  
520 Ibid., s. 324f. (eng. övers. s. 67). Även i citaten från tidigare där han talar om verklighetens 
dova oåtskildhet talar han om att vi måste bryta oss loss från upplevandet och göra upplevelsen 
till objekt när vi vill formulera en tolkning med anspråk på giltighet (ibid., s. 325 (eng. övers. 
s. 67)). 
521 Detta ligger också i linje med att han i början av ”Samhällsvetenskapernas objektivitet” 
betonar att den utmärkande egenskapen hos vetenskaplig kunskap är att den är objektivt giltig 
och sann (se Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 144 (eng. övers. s. 101)). 
522 Se även t.ex. Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 284f. (eng. övers. s. 47).  
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(als ”geltend” anerkannt).523 Det Weber vill belysa är att så fort vi beskriver 
verkligheten så gör vi också anspråk på att det vi hävdar stämmer.  

Låt oss ta som exempel att jag just nu sitter här vid mitt köksbord och skri-
ver denna text medan jag lyssnar på musik och dricker en kopp kaffe. Detta är 
den givna verkligheten som omger mig medan jag just nu verkar i världen. 
Här bytte jag dock just i detta beskrivande av min situation fokus från upple-
vandets inställning där jag bara är i situationen till ett enkelt slags objektifie-
rande av det upplevda. Det jag gör när jag beskriver min omgivning i detta 
ögonblick är att flytta fokus från själva levandet till att betrakta det jag har 
omkring mig. Jag växlar från att skriva, lyssna på musik och dricka kaffe till 
att observera och beskriva det. Även om exemplet är enkelt så belyser det den 
observerande inställning som ska ligga till grund för det vetenskapliga objek-
tifierandet som är en förutsättning för det begreppsliggörande som utgör for-
mulerandet av vetenskaplig ”erfarenhet”.  

Så länge jag bara är i upplevandet och verkandet förblir verkligheten obe-
skriven och den är obeskrivbar i denna upplevelse eftersom själva upplevelsen 
förändras till något observerat när jag talar om det givna. Fenomenen som ges 
i verkligheten framträder då inte längre som lika sammanfogade till en helhet 
(det vill säga den så kallade ”dova oåtskildheten”) som i upplevelsen, eftersom 
jag utifrån den observerande inställningen betraktar det jag gör i termer av 
”skrivande”, ”köksbord”, ”kaffe”, ”musik”. Det kan också vara på sin plats att 
påminna om att Weber talar om att vi kan röra oss mot antingen ett allt mer 
lagvetenskapligt eller verklighetsvetenskapligt håll från detta första enkla ob-
jektifierande. Detta exempel ligger nära mitten av det tredimensionella koor-
dinatsystem som skisserades i kapitel 2 eftersom jag inte bestämt orden jag 
använder närmare. Härifrån skulle jag kunna röra mig mot antingen ett mer 
kvantitativt uppräknande av föremål och deras egenskaper eller använda något 
i stil med den konstnärliga förmåga vi sett att både Helmholtz och Weber 
framhåller som viktig för att återge karaktäristiska kännetecken som förmedlar 
det avbildades karaktär, känsla, stämning.  

Det är begripligt att vi inte kan göra detta objektifierande i själva upplev-
andet av det omedelbart givna, det vill säga i själva upplevandet av verklig-
heten utan bara om vi intar vad vi skulle kunna kalla för en distanserad posit-
ion i relation till det upplevda.524 Dock inskärper Weber i sin kritik av Münster-
berg att vi också gör detta i vardagen när vi försöker ta rationella beslut.525 
Objektifierandet sker alltså enligt Weber inte enbart inom vetenskapen utan 
även i levandet, även om det alltid sker inom vetenskaperna. Objektifieringen 
är alltså inte unik för vetenskaperna men däremot en nödvändig förutsättning 
därför att vi måste precisera vad vi fäller våra vetenskapliga omdömen om, 
                               
523 Ibid., s. 325 (eng. övers. s. 67). 
524 Jmf. ibid., s. 325 (eng. övers. s. 67), Weber, ”Roscher och Knies 3”, 345f. (eng. övers. s. 
77). Rickert gör en liknande poäng utan att tala om just objektifiering (se Rickert, Die Grenzen 
der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, s. 238). 
525 Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 284 (eng. övers. s. 47). 
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såväl när vi strävar efter kvantitativ kunskap som när det handlar om inlevande 
kvalitativ förståelse.  

Weber menar som vi såg tidigare att det finns två slags vara, men det är inte 
en distinktion mellan olika sidor av verkligheten som genererar en skillnad 
mellan å ena sidan ”naturvetenskap” eller ”objektifierande vetenskap” och å 
andra sidan ”andevetenskap”, ”tolkande vetenskap”, ”subjektifierande veten-
skap” eller ”kulturvetenskap”. Skillnaden är istället en skillnad mellan feno-
menens sätt att existera i upplevelsen och deras objektifierade vara när vi bör-
jar beskriva dem. Detta ligger i linje med hur Weber i ”Roscher och Knies 1” 
beskriver att lagvetenskaperna skapar ”absolut kvalitetslösa och därmed abso-
lut overkliga, imaginära bärare av rent kvantitativt differentierade föränd-
ringsprocesser”.526  

Den omedelbart givna och upplevda verkligheten i sin kvalitativa rikedom 
är inte begreppsliggjord i Webers bemärkelse, och den glider oss ur händerna 
när vi intar en observerande inställning och objektifierar den. Även om vi visat 
tidigare att det finns problem med Burgers tolkning att Weber har övertagit 
den tredelande distinktionen mellan verklighet, faktakunskap och vetenskap-
lig kunskap från Rickert så blir det tydligt att Weber i dessa passager i ”Ro-
scher och Knies 2” utgår ifrån en tredelad distinktion.527 Weber kallar nivån 
mellan verklighet och vetenskaplig kunskap för ”erfarenhet” och det är inte 
orimligt att, likt Burger, beskriva det som att denna nivå består av faktakun-
skap. Den ska bestå av enkla påståenden om verkligheten och Weber talar i 
sammanhanget i termer av ett ”uppfattat komplex av fakta” (”wahrgenom-
mener Tatsachenkomplex”).528 Det är alltså inte föreställningen om att Weber 
har en tredelad distinktion som är problemet utan främst att Burger, som vi 
såg innan, har en problematisk tolkning av Webers verklighetsbegrepp och 
därmed vad de vetenskapliga begreppen begreppsliggör (se avsnitt 3.4). Att 
framhålla denna tredelade distinktion är fruktbart därför att det gör det lättare 
att komma ihåg att de vetenskapliga omdömena inte handlar om fenomen i 
den givna och upplevda verkligheten utan om objektifierade fenomen, det vill 
säga fenomen som redan är begreppsliggjorda på en faktanivå.  

                               
526 Weber, ”Roscher och Knies 1”, s. 46 (eng. övers. s. 5). Min översättning. Weber nämner 
också att ”kausalitet”, ”lagar” och ”begrepp” är exempel på den objektifierande kunskapens 
kategorier, se Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 282 (eng. övers. s. 46). Weber förklarar inte 
vad han menar med ”kategori”. Bruun menar att Weber med detta uttryck menar grundläggande 
begrepp, se Bruun, ”Weber’s Sociology — ’verstehend’ or ’deutend’?”, Max Weber Studies, 
vol. 16, nr. 1, 2016, s. 42. I vilken utsträckning detta knyter an till Kants syn på kategorier i 
Kritik av det rena förnuftet är svårt att avgöra. 
527 Burger tar fasta på Rickerts tredelning mellan en immanent verklighet, fakta och vetenskap-
lig kunskap. Burger anmärker dock i förbegående att Weber förutom i passagerna som pre-
senterats innan sällan använder denna tredelade distinktion. ”Here – as in several other places 
– ’experience’ [dvs. Erlebnis] and ’concepts’ are contrasted without any reference to an inter-
mediary level of categorical formation as it is postulated in Rickert’s theory.” (Burger, Max 
Weber’s Theory of Concept Formation, utg. 2, s. 62) Trots denna och de andra svårigheterna vi 
pekat ut håller Burger fast vid sin tolkning.  
528 Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 284 (eng. övers. s. 47).  
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Weber nämner kolskikt och diamanter som exempel på kvalitativa fenomen 
(se avsnitt 3.3), men han nämner nu också processen att inöva en praktisk för-
måga, såsom ett främmande språk, och sinnesstämningar som exempel. We-
ber poängterar att vi kan ha en omedelbar förståelse av hur det går till att lära 
sig en intellektuell färdighet genom övning (som att lära sig ett språk) därför 
att vi tydligt kan se konsekvenserna och effekterna av processen; vi lägger tid 
på att studera och resultatet är att vi med tiden blir bättre och bättre på språket 
vi studerar.529 Detta står dock i kontrast till ett vetenskapligt intresse för hur 
till exempel språkinlärningen går till i psyket mer exakt.530 Det är för att kunna 
göra denna typ av studier vi först måste objektifiera språkinlärningen, det vill 
säga bestämma vad vi menar med ”språkinlärning”, vad som tillhör, respek-
tive inte tillhör, fenomenet vi vill undersöka och göra anspråk på att hävda 
något giltigt om.  

Om vi är intresserade av denna specifika sorts kunskap om hur språkinlär-
ning går till i motsats till den mer omedelbara förståelsen av hur det går till så 
menar Weber att vi måste formulera begrepp och omdömen och vi måste där-
till börja betrakta själva inlärningsprocessen som ett objekt.531 Den rena upp-
levelsen duger inte som något slags bevis eller direkt källa för en vetenskaplig 
förståelse av fenomenet, därför att om vi vill göra anspråk på giltighet så måste 
det vetenskapliga behandlandet av fenomenet vara något mer än ett icke be-
greppsliggjort upplevande. Om vi vill studera hur vi lär oss ett andraspråk så 
måste vi specificera exakt vad vi menar med att lära sig ett andraspråk och då 
är det just att lära sig ett språk i den bemärkelse som ingår i begreppet som de 
vetenskapliga omdömena kan handla om.  

Sammanfattningsvis kan Weber i dessa diskussioner ytterst sett sägas vilja 
belysa hur vi ska se på en vetenskaplig förståelse, och dessa resonemang syftar 
till att avvisa idén om att förståelsen kan bestå av ett ”inkännande” eller ”åter-
upplevande” av upplevelser. En vetenskaplig förståelse som i någon bemär-
kelse är ”inkännande” och ”återupplevande” måste, för att vara vetenskaplig 
kunskap, kunna demonstreras och göra anspråk på giltighet, och för att det ska 
vara möjligt måste förståelsen bestå av konkreta omdömen om ett bestämt stu-
dieobjekt och kunna demonstreras i relation till mer konkreta faktapåståen-
den.532 

Vi måste bestämma objektet för tolkningen för att klart och tydligt se vad 
förståelsen ska vara en förståelse av. 
                               
529 Ibid., s. 324f. (eng. övers. s. 67). Jmf. även med ibid., s. 285 (eng. övers. s. 48). 
530 Weber nämner också sinnesstämningar som han menar är exempel på upplevelser som inte 
är lika direkt förståeliga som att det faktum att när vi tränar på ett språk så lär vi oss det. Om vi 
vill försöka begreppsliggöra sinnesstämningar föreslår Weber att vi istället kan försöka använda 
analogier (ibid., ss. 324f. (eng. övers. s. 67)). 
531 Detta är såklart inte det enda sättet att studera språkinlärning vetenskapligt. 
532 Weber förtydligar på ett ställe i ”Roscher och Knies 2” att kunskapens logiska struktur visar 
sig när vi försöker demonstrera den. Det som då krävs är bestämda begrepp och generell kun-
skap som används för att i tanken bearbeta det ”inkännande med- eller återupplevda”, se ibid., 
s. 335 (eng. övers. s. 71). Det är alltså detta som transformerar det återupplevda till erfarenhet. 
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3.7 Begripande, förståelse och tolkning 
Vetenskapligt begreppsliggörande består, enligt min tolkning från föregående 
avsnitt, i att formulera omdömen om redan begreppsliggjorda och objektifie-
rade fenomen. Hur ska vi förstå detta när det kommer till kulturvetenskaperna 
givet att de ska sträva efter förståelse av ”livets verklighet som omger oss, 
som vi är placerade i”, det vill säga den omedelbart givna verkligheten så som 
den framträder i upplevelsen?533  

Vi har sett att Weber vänder sig emot tanken att den sorts förståelse som 
kulturvetenskaperna ska ge kan bestå av ren inlevelse eller återupplevelse. Ef-
tersom objektifierandet krävs för alla vetenskaper, så ska alltså även kulturve-
tenskap fälla omdömen som handlar om objektifierade fenomen och de ska 
kunna erkännas som ”gällande”.534 Kulturvetenskaplig ”förståelse” åsyftar i så 
fall explicita omdömen om fenomen som ”objektifierats”, det vill säga urskilts 
och bestämts på ett entydigt sätt i form av grundläggande ”faktapåståenden”. 
Att Weber ser det på detta sätt styrks av att han betonar att vi måste skilja 
mellan två sorters tolkning: å ena sidan har vi tolkningar som ämnar stimulera 
oss till att göra ett visst känslomässigt ställningstagande. Suggestiva tolk-
ningar av konstverk och naturskönhet är exempel på detta och dessa uppmanar 
oss att göra någon sorts värdering. Å andra sidan framhåller Weber att man 
med ”tolkning” kan avse ett omdöme i bemärkelsen av ett bejakande av ett 
reellt sammanhang som ett giltigt ”förstått” vara.535 Då är det en tolkning som 
utgör kausal kunskap. Samtidigt betonar han i en not att den bygger på en sorts 
tolkning som varken är värderande eller kausal, utan analyserar möjliga vär-
derelationer som objektet kan tolkas utifrån.536 Det är enbart den kausala typen 
av tolkningar som Weber betonar att han talar om i sammanhanget, men som 
synes förutsätter den kausala tolkningen en grundläggande tolkning där vär-
derelationen präglar det som sedan ska ges en kausal tolkning.537 Historieve-
tenskaperna kan inte göra några suggestiva tolkningar av till exempel konst-
verk utan enbart tolka konstnärens intentioner och distinkta karaktäristiska 
egenskaper utifrån konstverken.538 Hur ska vi förstå den kausala och den vär-
derelaterande tolkningen som ska ge giltig förståelse närmare? 

                               
533 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 174 (sv. övers. s. 119). Parsons diskuterar 
Webers distinktion mellan förståelse och begripande. Jag gör samma tolkning som han av ”be-
gripande” men vi kommer se att hans likställande av ”förståelse” med förståelse av den hand-
lande människans motiv är problematisk. Se Parsons, The Structure of Social Action, utg. 2, s. 
584. 
534 Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 325 (eng. övers. s. 67).  
535 Ibid., s. 304f. (eng. övers. s. 57). Weber skriver strax innan att när vi vill nå ”tolkande” 
förståelse så består objektifierandet av en annan sorts begreppslig bestämning än när man an-
vänder sig av ”oförståeliga” men entydigt bestämda ”formler” (ibid.). 
536 Ibid., s. 305n43 (eng. övers. s. 57n2). 
537 Det är just denna grundläggande nivå Bruun inte lägger någon vikt vid i ”Weber’s Socio-
logy— ’verstehend’ or ’deutend’?”. 
538 Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 304 (eng. övers. s. 57).  
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I en kort passage i ”Roscher och Knies 3” får vi en större förståelse för vad 
Weber är ute efter.539 Till att börja med preciserar han i förbifarten att han med 
”förståelse” menar evidenta ”tolkningar” (evidenten ”Deutens”) och framhål-
ler att förståelse och erfarande inte är varandras motsatser även om det finns 
vissa skillnader. Anledningen till att de inte är motsatser är för det första att 
förståelse förutsätter erfarenhet (det vill säga faktakunskap) och för det andra 
att dess giltighet enbart kan demonstreras med hänvisning till erfarenhet.540 
Förståelsen har alltså en dubbel relation till erfarenheten: dels ska de evidenta 
omdömena handla om ett fenomen som först objektifierats såsom erfarenhet, 
och dels ska deras giltighet kunna demonstreras med hänvisning till erfaren-
het. 

Skillnaden består dock i att de är två olika slags begreppsliggörande därför 
att förståelsen äger evidens medan erfarenhet är ett ”begripande” (”Begrif-
fenen”) utifrån erfarenhetsregler.541 I en not specificerar Weber att han med 
”evidens” avser ”medvetandeprocessers inre åskådlighet”.542 Anledningen till 
att han valt att använda termen ”evidens” är för att det han talar om inte ska 
sammanblandas med upplevelsens åskådlighet. Skillnaden ligger i att förstå-
elsens åskådlighet (det vill säga dess evidens) är logiskt bearbetad i motsats 
till upplevelsen. Att förståelse är möjligt hänger ihop med att mänskliga pass-
ioner i jämförelse med naturskeenden är ”i en kvalitativt annorlunda mening 
’återupplevbara’ och ’åskådliga’”.543 Förståelsens ”evidens” innebär däremot 
inte att tolkningen är giltig i kraft av denna evidens; en tolkning kan alltså vara 
evident (det vill säga åskådliggörande) utan att vara giltig.544 Weber framhåller 
                               
539 Se Weber, ”Roscher och Knies 3”, ss. 339–343 (eng. övers. ss. 73–75). Hela redogörelsen i 
det nästföljande refererar till denna passage. 
540 För liknande resonemang, se Weber, ”Über einige Kategorien der verstehenden Soziologie”, 
ss. 389–391 (eng. övers. s. 273), samt Ekonomi och samhälle: Sociologi, s. 150f. (sv. övers. s. 
4).  
541 Weber är inte terminologiskt konsekvent då han i en passage i ”Roscher och Knies 2” vänder 
på användningen. Här säger han att begreppet ”potentiell energi” är ”obegripligt” (”unbegrei-
fliche”) därför att det är oåskådligt (unanschauliche). Strax efteråt säger han att biologin kan 
förstå den psykologiska utvecklingen av våra logiska kategorier som en produkt av anpassning 
(Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 264f. (eng. övers. s. 37f.)). Han förklarar inte närmare vad 
han menar med ”erfarenhetsregler” (”Erfahrungsregeln”). 
542 Weber, ”Roscher och Knies 3”, s. 340n13 (eng. övers. s. 74n1). Även Burger noterar denna 
distinktion (se Burger, Max Weber’s Theory of Concept Formation, utg. 2, s. 103). Han fyller 
dock de två kategorierna med ett något annorlunda innehåll på grund av hur han tolkar innebör-
den av Webers begreppsliggörande. Se även Lundqvist förord till svenska översättningen av 
Ekonomi och samhälle, s. xxvii. 
543 Weber, ”Roscher och Knies 3”, s. 340 (eng. övers. s. 74). Min översättning. ”Förståelse” 
avser alltså inte bara förståelse av motiv utan även en förståelse av vad fenomenen är (både 
förståelse av vad fenomenet är för en själv och för andra, vilket syns i en tidigare citerade pas-
sage från ”Roscher och Knies 2” (se Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 325 (eng. övers. s. 67)).  
544 Weber gör samma poäng även i ”Über einige Kategorien der verstehenden Soziologie” (ss. 
389–392 (eng. övers. s. 273f.), s. 397 (eng. övers. s. 276), s. 402 (eng. övers. s. 279)) samt i 
Ekonomi och samhälle: Sociologi, s. 150f. (sv. övers. s. 4), s. 156 (sv. övers. s. 7), s. 158 (sv. 
övers. s. 8)). Weber förklarar dock inte heller här närmare vad han menar. På denna punkt 
missförstås ibland Weber då det tolkas som att han med ”evidens” avser ungefär ”bevis”, se 
t.ex. Ringer, Max Weber’s Methodology, s. 105, Whimster, Understanding Weber, s. 151f. 
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att dessa omdömen utgör hypoteser när de fälls om enskilda konkreta skeen-
den men vi kan också fälla evidenta omdömen som inte handlar om specifika 
fenomen. Då är det idealtypiska teoretiska konstruktioner som kan användas 
för att formulera generella begrepp. Dessa kan sedan användas som heurist-
iska medel (det vill säga som jämförelseobjekt) eller för att ge en framställning 
entydiga uttrycksmedel.545 Dessa resonemang ger ytterligare stöd för att det är 
passande att dela in kulturvetenskapen i en teoretisk och en empirisk del i en-
lighet med översikten i kapitel 2. Vi har dock ännu inget svar på hur framställ-
ningarna ska förstås – om de också är idealtyper eller vad de annars är. Min 
tolkning styrks också av att Weber i detta sammanhang skriver att kvalitativa 
skeenden har en sorts färgning och det är denna vi kan leva oss in i 
(Einfühlung) och formulera evidenta tolkningar utifrån. 

Eftersom Weber specificerar att den förståelse han talar om utgör evidenta 
tolkningar ser vi också att han tänker att den förståelse vetenskapen ska efter-
sträva är ett slags evidenta omdömen.546 Skillnaden mot begripandets omdö-
men är att de evidenta omdömena ska bygga på inlevelse och återupplevelse. 
Han kritiserar idén om att de subjektifierande vetenskaperna kan sträva efter 
förståelse i form av återupplevelse eftersom inlevelsen och återupplevelsen 
måste uttryckas med omdömen, det vill säga begreppsliggöras. Det Weber är 
ute efter är alltså att vi kan fälla andra slags omdömen än sådana omdömen 
som applicerar artbegrepp. När vi fäller omdömen med artbegrepp konstitue-
ras begreppens innebörd av sina definitioner och fenomenens egenskaper re-
duceras till dessa. Vad fenomenen därutöver betyder för olika personer hör 
inte till artbegreppens innehåll. Evidenta omdömen ska däremot vara omdö-
men som utifrån inlevelse och återupplevelse försöker uttrycka vad ett feno-
men är för olika personer, såsom vad den protestantiska etiken var för de tidiga 
asketiska sekterna eller vad den kapitalistiska andan innebar för deras ätt-
lingar. Dessa omdömen ska baseras på och uttrycka det som Weber i ”Den 
protestantiska etiken” kallar för deras ethos, det vill säga deras värdeidéer, 
värdekänslor (inklusive deras ”religiösa värdekänslor”), passioner, och så vi-
dare. I ”Den protestantiska etiken” är Weber intresserad av hur detta ethos 
präglar vad arbete, investeringar och pengar är för dem, det vill säga vad de 
har för färg, gestalt eller betydelse för personer som uppfylls av den protestan-
tiska etiken eller den kapitalistiska andan.547 Dessa omdömen är evidenta i den 

                               
545 Weber, ”Roscher och Knies 3”, s. 341 (eng. övers. s. 74). Weber använder termen ”gene-
reller Begriffe”.  
546 Detta missar Henrich. Just hans utläggning av förståelse är ett bra exempel på bristerna i 
hans studie. Han tar fasta på den passage i ”Roscher och Knies 3” där Weber talar om förståelse 
som inlevelse och återupplevelse och gör sedan en vidlyftig tolkning av detta och menar att 
Weber med ”förståelse” avser den sorts kunskap om verkligheten som beror på identiteten mel-
lan den som har kunskapen och det man har kunskap om (Henrich, Die Einheit der 
Wissenschaftslehre Max Webers, s. 37).  
547 Weber säger inte mycket om självförståelse. Fenomenens betydelse för mig är hur de gestal-
tar sig i min upplevelse av världen utifrån mina värdeidéer, värdekänslor, passioner, osv. Som 
vi såg i ett citat tidigare säger Weber dock att ”’Upplevelsens’ dova oåtskildhet måste […] 
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bemärkelsen att de säger något mer, eller något annat, än vad som kan ut-
tryckas med exakt definierade artbegrepp. Detta gäller både teoretiska begrepp 
och framställningar av konkreta fenomen. Det kräver en sorts öppenhet för 
vad som inte explicit sägs, och detta menar jag förklarar varför Weber är så 
noga med att betona att det är omöjligt att definiera begreppet ”kapitalismens 
anda” i början av ”Den protestantiska etiken”.548 Om vi tolkar ”Den protestan-
tiska etiken” utifrån det som framkommit ovan så ska det vara ett evident be-
grepp som formuleras. Vi som läsare ska genom det kunna leva oss in i den 
kapitalistiska andan. Weber vill åskådliggöra den kapitalistiska andan med 
hjälp av citatet från Franklin och vi ska få en första känsla för vad pengar 
betyder utifrån den typ av värdeidéer och värdekänslor som Franklin ut-
trycker.  

Det är dock inte själva denna inlevelse som utgör kunskapen, det är inte 
denna inlevelse som utgör kulturvetenskapens mål. Målet måste precis som i 
naturvetenskaperna och kvantitativa samhällsvetenskaperna vara att kunna 
fälla giltiga omdömen. Giltigheten hos evidenta omdömen måste kunna de-
monstreras utifrån erfarenhetsomdömen.549 Därmed är den kvalitativa dimens-
ionen som skiljer förståelsen från begripandet frikopplad från huruvida omdö-
met är giltigt eller inte. Innebörden i detta är att vi i vårt vidare sökande efter 
hur Weber ser på tolkningars giltighet inte bör leta efter en idé om en giltig 
inlevelse och återupplevelse. Istället behöver vi fråga oss hur Weber tänker att 
omdömen (som kan ge upphov till denna typ av inlevelse) kan ha giltighet.  

Utifrån resonemangen i det föregående ser vi nu också att Webers tredelade 
distinktion i själva verket är mer komplicerad. Å ena sidan ser vi visserligen 
tre nivåer: den givna verkligheten, grundläggande faktakunskap och veten-
skapliga omdömen. De vetenskapliga omdömena kan i sin tur indelas i två 
slags omdömen: de som ger begripande respektive de som ger förståelse. Vi 
kan kalla dessa för kvantitativa respektive kvalitativa omdömen utifrån över-
sikten i kapitel 2.  

3.8 Omedelbar förståelse och vetenskapernas roll 
Tidigare har vi sett att det per definition är sant att verkligheten i upplevandet 
inte är begreppsliggjord, givet Webers begrepp om ”begrepp”, eftersom han 

                               
brytas, så att den första början till verklig ’förståelse’ av till och med oss själva kan börja” 
(Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 325 (eng. övers. s. 67)). Min översättning). Detta stycke 
implicerar att Weber tänker sig att min upplevelse inte utgör eller ger kunskap om fenomenens 
betydelse. Han verkar tänka sig att även när jag vill få kunskap om vad fenomenen betyder för 
mig så måste jag objektifiera och fälla omdömen om vad fenomenen betyder för mig, precis på 
samma sätt som när jag vill nå kunskap om vad fenomenen betyder för andra. 
548 Weber, ”Den protestantiska etiken”Lichtblau och Wieß, s. 38 (sv. övers. s. 22). 
549 Weber, ”Roscher och Knies 3”, s. 345f. (eng. övers. s. 77), se även t.ex. s. 354f. (eng. övers. 
s. 81). 
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med ”begreppsliggörande” åsyftar just explicit omdömesfällande från en be-
traktande position. Då är den del av verkligheten vi härigenom objektifierar 
inte längre direkt upplevd i nuet. Verkligheten är inte formad av begrepp, men 
Webers karaktärisering av verkligheten visar att han med ”verkligheten” inte 
menar något helt formlöst och vagt. Han säger att den består av ting och ske-
enden med gestalt och karaktär med kulturell betydelse. Vi ser och agerar i 
relation till kvalitativt differentierade ting och skeenden, det vill säga ting och 
skeenden som vi skiljer mellan och relaterar till utifrån värdeidéer och intres-
sen. Den verklighet som Weber talar om måste väl därmed vara begreppslig-
gjord i någon bemärkelse?  

I ”Roscher och Knies 2” finner vi ett resonemang som indirekt belyser We-
bers tankar kring denna aspekt av verkligheten. Han introducerar, kritiserar 
och vidareutvecklar här Georg Simmels distinktion mellan två sorters förstå-
else.550 Denna distinktion består av skillnaden mellan vad Weber kallar för en 
objektiv förståelse av meningen (Sinn) hos ett yttrande (låt oss kalla denna 
mening ”objektiv mening”) och en subjektiv tolkning av en aktörs motiv 
bakom ett yttrande eller en handling (låt oss kalla detta för ”subjektiv me-
ning”).551 I första fallet förstår vi det yttrade och i det andra fallet den yttrande 
(eller handlande) personens motiv. Weber kritiserar Simmels uppfattning att 
den objektiva förståelsen bara förekommer i den teoretiska kunskapen, det vill 
säga när vi givit innehållet en logisk form. Weber menar däremot att detta är 
en felaktig slutsats.552 Han nämner som exempel att i uppfattandet och följan-
det av en order så åstadkoms en omedelbar praktisk handling. När vi förstår 
en order så är det inte talarens motiv vi förstår, utan själva yttrandets mening; 
det vill säga vad det är som vi beordras att göra. Denna förståelse visar sig 
som en reaktion på yttrandets mening, inte i form av ett explicit begreppsligt 
formulerat omdöme.553 Detta är en sorts förståelse som i vardagen är omedel-
bar och inte kräver någon ”teoretisk tolkning”. Detta liknar poängen jag 
nämnde tidigare om skillnaden mellan den omedelbara förståelsen av sådant 
som att lära sig en intellektuell färdighet såsom ett språk och den vetenskap-
liga frågan om hur det går till (se avsnitt 3.6). Båda dessa poänger visar att 

                               
550 Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 310f. (eng. övers. s. 60f.). Se vidare Georg Simmel, Die 
Probleme der Geschichtsphilosophie¸ utg. 2, Verlag von Duncker & Humblot, Leipzig, 1905, 
s. 28.  
551 Jmf. även med Weber, Ekonomi och samhälle: Sociologi, ss. 149–160 (sv. övers. ss. 4–10). 
Här använder Weber inte samma terminologi men han för ett snarlikt resonemang. Som nämn-
des i avsnitt 1.5 ovan tar Weber här som exempel att vi kan skilja mellan å ena sidan en ”aktuell 
förståelse” (aktuelle Verstehen) av vad någon gör som hugger ved eller siktar med ett gevär och 
en förståelse av motiven bakom dessa handlingar. Observera att det Weber i ”Roscher och 
Knies 2” kallar för en objektiv förståelse inte ska sammanblandas med att han i Ekonomi och 
samhälle vänder sig emot att det skulle finnas någon objektivt korrekt mening i en normativ 
eller metafysisk bemärkelse (Weber, Ekonomi och samhälle: Sociologi, s. 149 (sv. övers. s. 4).  
552 Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 311 (eng. övers. s. 60). 
553 Webers andra exempel är när vi hör en vädjan till vårt samvete, våra värdekänslor eller 
värdeomdömen, se ibid., s. 310 (eng. övers. s. 60). 
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Weber tänker sig att det i upplevandet finns en sorts omedelbar förståelse av 
verkligheten som vi kan skilja från den förståelse kulturvetenskap kan ge.  

Förståelse av vad som sägs eller görs räcker oftast för det verkliga livets 
ställningstagande subjekt, det vill säga det viljande och värderande subjektet. 
Weber påpekar att vi i vardagen för det mesta varken har benägenheten eller 
förmågan att göra den typ av utförliga tolkningar som Münsterberg menar att 
de subjektiverande vetenskaperna ska göra.554 Dessa tolkningar är sekundära, 
och hör hemma i vetenskapens konstgjorda värld. Att förstå ett yttrandes ob-
jektiva mening i det verkliga livet innebär istället ett slags ”ställningstagande” 
i form av ett förhållningssätt eller en inställning till det som sägs eller görs. 
Detta är förenligt med Webers idé att upplevelsen består av en helhet av för-
nimmelser, känslor, och så vidare, som är förbundna på ett sådant sätt att vi 
ständigt i upplevandet förhåller oss till skeendena vi upplever (vilket är just 
det som gör verkligheten kvalitativ eftersom detta ställningstagande sker uti-
från våra grundläggande värdeidéer).555 

Förståelsen av det sagda behöver alltså inte ta sig uttryck i den ”objektiva 
kunskapens” form som Simmel tänker sig (när han hänför detta tolkande till 
den teoretiska kunskapens område) utan kan också ske i ”ställningstagandets 
aktualitet”. Här menar Weber att vi inte har att göra med någon tolkning alls. 
Ett faktiskt tolkande får bara en funktion i vardagen när yttrandets innehåll 
inte omedelbart förstås samtidigt som det är praktiskt nödvändigt att förstå det 
yttrade.556 Weber tar som exempel en mångtydig skriftlig order inom det mili-
tära. I detta fall kan fältbefälet behöva göra en tolkning av orderns syfte, det 
vill säga göra en tolkning av det högre befälets motiv med ordern. I en sådan 
situation kan man tänka sig att en teoretisk tolkning (i Münsterbergs bemär-
kelse) av handlingar och personligheten hos den som givit ordern kan vara 
användbar för att förstå ordern. Denna typ av tolkning ska dock som synes 
leda till en sorts kausal kunskap för att förklara innehållet i det som man vill 
förstå. Från Webers perspektiv är det alltså inte själva inlevelsen som är målet, 
vilket Weber kritiserar Münsterberg för att inte ha insett.  

Den omedelbara förståelsen och de implicita ställningstaganden som for-
mar verkligheten är tillräckliga så länge vi inte stöter på problem. Men när vi 
stöter på problem (till exempel ett mångtydigt yttrande) då kan vi behöva 
skifta fokus, ta ett steg tillbaka och betrakta och reflektera kring det vi inte 
förstår. Då duger det inte med ett inlevande som inte är begreppsliggjort. Det 
Weber tänker att vi behöver då är att kunna objektifiera skeendet och då be-
höver vi formulera explicita omdömen. Detta kan sägas visa vad Weber ser 
som vetenskapernas roll. Som vi såg tidigare avfärdar han alla idéer om att 
vetenskaperna kan besvara metafysiska frågor om verklighetens natur. Istället 
                               
554 Ibid., s. 310 (eng. övers. s. 60). 
555 Weber nämner vidare att det yttrade kan ha vilken logisk form som helst (även formen av 
en fråga), och ställningstagandet kan t.ex. bestå av ett bejakande, förnekande eller tvivlande, 
Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 311 (eng. övers. s. 60). 
556 Ibid., s. 311f. (eng. övers. s. 61). 
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för att besvara kosmologiska frågor ska vetenskaperna ge oss kunskap som 
kan möjliggöra rationellt handlande.557 Detta stämmer överens med att Weber 
ser det som att vetenskaperna inte ger oss kunskap om en av oss oberoende 
yttervärld utan att den löser problem utifrån våra intressen genom att begrepp-
sliggöra den givna verkligheten. Detta återkommer vi till i kapitel 5. 

Utifrån föregående resonemang kan vi nu i relation till frågan i kapitel 2 
dra slutsatsen att idealtypen inte är nödvändig (om än användbar) i själva 
forskningen därför att det är möjligt att ha en omedelbar förståelse av det man 
studerar. Denna typ av omedelbar förståelse kan såklart inte språkligt förmed-
las till andra i denna form just på grund av att den inte är explicit begreppslig-
gjord. När man vill förmedla denna förståelse, vilket är kulturvetenskapens 
mål, måste man formulera en framställning. Denna explicit begreppsliggjorda 
tolkning ska syfta till att ge läsaren en åskådlig inlevelse i fenomenet som 
liknar den omedelbara förståelsen man försöker förmedla med framställ-
ningen. Det är dock fortfarande oklart vilken roll idealtyper ska spela för att 
möjliggöra för tolkningen att åstadkomma detta förmedlande av förståelsen; 
varför idealtyper skulle vara oumbärliga för detta; samt vad objektivitet här 
kan betyda. Dessa frågor ska vi nu närma oss genom att avsluta kapitlet med 
att återvända till idealtyperna och sedan i nästa kapitel gå över till att utreda 
vad Weber säger om den objektiva giltigheten i ”Samhällsvetenskapernas ob-
jektivitet”. 

Här väcks också frågan om hur vi ska se på den omedelbara förståelsen. Är 
kanske också detta ett slags begreppsliggörande, om än inte ett explicit veten-
skapligt begreppsliggörande i Webers bemärkelse? Vad skulle vi annars kalla 
detta? Weber går dock inte in på hur vi ska se på den omedelbara förståelsens 
begreppsliggörande av verkligheten. Här har vi därmed nått en av slutpunk-
terna i hur långt vi kan komma med hjälp av Weber, och detta är en av de 
punkter där jag kommer att vidareutveckla Webers resonemang med hjälp av 
den sena Wittgensteins språkfilosofiska anmärkningar.  

3.9 Två sorters idealtypiskhet  
Det är nu dags att adressera de tre problemen (i–iii) i Webers presentation av 
idealtypsidén som presenterades i avsnitt 2.3. Låt oss börja med att repetera 
dem. 

Det första problemet (i) stöter vi på när vi betraktar följande stycke utifrån 
vad vi ovan sett om idealtyperna: 

                               
557 Liknande resonemang för Weber i sitt föredrag ”Wissenschaft als Beruf” han höll 1917 och 
som sedermera publicerades (1919). Se Weber, ”Wissenschaft als Beruf”, i MWG I/17, s. 86ff. 
(sv. övers. ”Vetenskap som yrke”, i Tre klassiska texter, Korpen förlag, ss. 20ff.). Här ställer 
han sig frågan om ”det vetenskapliga yrkets plats inom mänsklighetens totala liv”, ibid., s. 88 
(sv. övers. s. 21). 
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Naturligtvis kan också de artbegrepp, som ständigt förekommer i historiska 
framställningar och som element i konkreta historiska begrepp, naturligtvis 
kan även de formas som idealtyper – genom att man abstraherar och betonar 
vissa för begreppet väsentliga element. Detta är en användning av idealtypiska 
begrepp som faktiskt förekommer väldigt ofta och som har stor praktisk bety-
delse, och varje individuell idealtyp är sammansatt av begreppsliga element 
som är klassifikatoriska och som har fått en idealtypisk form. Men även här 
framträder den speciella logiska funktionen hos de idealtypiska begreppen.558 

Som lyftes fram redan i avsnitt 2.2 gör Weber en skarp åtskillnad mellan det 
typiska och det artmässiga och betonar att idealtyper i motsats till artbegrepp 
inte ska inordna verkliga fenomen som exemplar under sig.559 Mot bakgrund 
av detta är det svårt att se vad det kan betyda att forma artbegrepp till idealty-
per. Han säger i sammanhanget att han medvetet fram till denna punkt begrän-
sat sig till att mer eller mindre enbart tala om hur man relaterar idealtyper till 
individuella sammanhang. Det beror på att han i den inledande presentationen 
av idealtypsidén ville undvika risken att den abstrakta typen (det vill säga ide-
altypen) likställs med den abstrakta arten.560 Han insisterar alltså på att det 
finns en skillnad mellan ”typen” och ”arten” samtidigt som artbegrepp kan 
omformas till typbegrepp. Han förklarar emellertid inte hur dessa två poänger 
ska förenas. Hur skulle idealtyper som inte ska vara klassifikatoriska kunna 
bestå av klassifikatoriska element? Och vad innebär det att ge artbegrepp en 
idealtypisk form?  

Det andra problemet (ii) har att göra med att Weber menar att det finns 
gradskillnader mellan artbegrepp och idealtyper. Han skriver: 

Ju mer det handlar om en enkel klassifikation av skeenden som uppträder som 
massfenomen i verkligheten, i desto högre grad handlar det om artbegrepp. 
Men ju mer man ger de komplicerade historiska sammanhangen ett begrepps-
ligt uttryck, genom att skapa en syntes av de element av vilka sammanhangens 
kulturella betydelse beror, desto mer kommer begreppet – eller begreppssyste-
met – att ha idealtypens karaktär.561 

Inte heller detta går ihop med att han tidigare formulerat en skarp åtskillnad 
mellan artbegrepp och idealtyper. Om artbegrepp fungerar som scheman där 
enskilda fenomen kan inordnas som exemplar, baserat på vilka egenskaper de 
har gemensamt med andra fenomen, och idealtyper istället är gränsbegrepp 
som enbart kan användas som jämförelseobjekt, så är det svårt att se hur man 
skulle kunna tala om en skala med grader mellan dessa två slags begrepp. Hur 
skulle ett begrepp kunna vara mer eller mindre idealtypiskt eller artmässigt? 

                               
558 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 217f. (sv. övers. s. 149). 
559 Ibid., s. 218 (sv. övers. s. 149f.), s. 208 (sv. övers. s. 142), ss. 206–210 (sv. övers. ss. 141–
145). Se även Weber, ”Roscher och Knies 1”, s. 46 (eng. övers. s. 5). 
560 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 217 (sv. övers. s. 149). 
561 Ibid., s. 218f. (sv. övers. s. 150). 
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Det tredje problemet (iii) uppstår därför att Weber å ena sidan säger att 
idealtyper inte är hypoteser eller framställningar, och att de ska användas som 
medel för att mäta och jämföra verkligheten mot.562 Han är tydlig med att ide-
altyper inte kan återfinnas i verkligheten och att de därför är overkliga kon-
struktioner.563 Å andra sidan säger han också att idealtypiska begrepp i sin ren-
het kan förekomma i enstaka fall.564 Han skriver också att i jämförelsen mellan 
en idealtyp och verkligheten ska man avgöra huruvida det faktiska förloppet 
var detsamma som det idealtypiskt konstruerade, och att denna jämförelse där-
med utgör en prövning av en hypotes.565 Dessutom betonar han i ett stycke att 
det systematiska begreppsliggörandet i en omfattande framställning närmar 
sig idealtypens karaktär: 

Ju mer omfattande de sammanhang är som det gäller att framställa, och ju mer 
allsidig deras kulturella betydelse har varit, desto mer närmar sig den samman-
fattande framställningen (i ett begrepps- och tankesystem) idealtypen [...].566 

 
Här verkar det vara själva de empiriska framställningarna som Weber menar 
närmar sig den idealtypiska formen. Här motsäger Weber sig själv eftersom 
han inledningsvis skriver om det idealtypiska begreppet att ”det är ingen hy-
potes, utan anger riktningen för hypotesbildningen; det är ingen framställning 
av verkligheten, utan förlänar framställningen entydiga uttrycksmedel”.567 

Det finns inga resonemang där Weber utreder dessa problem. Hur ska vi då 
hantera dem? Det jag vill framföra här är att alla tre problemen upplöses om 
vi tar fasta på att Weber i dessa resonemang talar om idealtypiskhet på två 
sätt, samt att han skiljer mellan artbegrepp i en specifik bemärkelse och ge-
nerella begrepp i en bredare bemärkelse.568  

Idealtypiskhet i den första bemärkelsen ser vi i slutet av det första citatet: 
”även här framträder den speciella logiska funktionen hos de idealtypiska be-
greppen”.569 Idealtypens funktion i vetenskapen, det vill säga dess användning, 
är att tjäna som ett jämförelseobjekt. ”Målet för den idealtypiska begrepps-
bildningen är att på ett klart sätt medvetandegöra de kulturella fenomenens 
egenart – inte det artmässiga.”570  

Artbegreppens funktion är däremot – som vi sett tidigare – att uttrycka det 
som är gemensamt för de fenomen som ska falla under begreppet. Om vi vill 

                               
562 Ibid., s. 214 (sv. övers. s. 146f.), s. 208 (sv. övers. s. 142). 
563 Ibid., s. 204f. (sv. övers. s. 139f.). 
564 Ibid., s. 208 (sv. övers. s. 143).  
565 Ibid., s. 220 (sv. övers. s. 151). 
566 Ibid., s. 213 (sv. övers. s. 146). 
567 Ibid., s. 203 (sv. övers. s. 139). 
568 Weber talar explicit om generella idealtyper på ett ställe, se Weber, ”Roscher och Knies 3”, 
s. 341 (eng. övers. s. 74). Han talar också som vi sett emellanåt om ”artbegrepp” som ”allmän-
begrepp” (se t.ex. Weber, ”Roscher och Knies 1”, s. 45f. (eng. övers. s. 5)).  
569 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 218 (sv. övers. s. 149). Min kursivering. 
570 Ibid., s. 219 (sv. övers. s. 150). 
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formulera ”rationell byråkrati”, för att ta ett av Burgers exempel, som ett art-
begrepp och undersöka vilka organisationer som är rationella byråkratier i 
denna bemärkelse så kommer vi att undersöka vilka organisationer som upp-
fyller kriterierna. De som gör det är per definition rationella byråkratier. Man 
kan med ett sådant artbegrepp formulera en hypotes om att en viss organisat-
ion uppfyller kriterierna och sedan undersöka om det stämmer med hjälp av 
observationer. Om någon hävdar att en organisation är en rationell byråkrati i 
denna bemärkelse så kan vi undersöka om det stämmer, det vill säga om på-
ståendet är empiriskt giltigt. 

Idealtyperna ska däremot inte användas för att klassificera fenomen. När 
en idealtyp, av till exempel rationell byråkrati, används som ett jämförelseob-
jekt för att fälla ett omdöme om fenomenet behöver inte fenomenet ha alla de 
egenskaper som idealtypen har för att vi ska ha rätt att kalla organisationen för 
en rationell byråkrati. Det beror på att idealtypen inte ska användas för att 
inordna fenomenet som en instans av begreppet utan enbart ska fungera som 
en jämförelsepunkt för att belysa organisationens egenskaper. Det är genom 
att belysa likheter och skillnader mellan vårt idealtypiska begrepp om en rat-
ionell byråkrati och den enskilda organisationen vi är intresserade av som vi 
visar i vilken bemärkelse fenomenet kan karaktäriseras som en rationell by-
råkrati. Jämförelsen ska vara ett hjälpmedel för att belysa relevanta aspekter. 
Idealtyperna syftar snarare till att klargöra de enskilda fenomenens egen-
skaper i deras fulla rikedom av nyanser, i motsats till att reducera dem till 
instanser av artmässiga egenskaper. 

Det finns dock inget som hindrar att alla vetenskapliga begrepp ges ideal-
typernas funktion, det vill säga används som jämförelseobjekt eftersom ett 
väldefinierat artbegrepp inte behöver användas klassificerande utan kan an-
vändas för att fälla den typ av enskilda omdömen som idealtyperna ska använ-
das för. Därmed kan vi skilja mellan begrepp som används som artbegrepp 
respektive idealtyper. Alla generella begrepp måste inte användas som artbe-
grepp.571 I Ekonomi och samhälle: Sociologi formulerar Weber till exempel 
mängder av enkla begrepp genom definitioner. Såsom:  

Sociologi (i den här förstådda meningen hos detta mycket mångtydigt använda 
ord) ska innebära: en vetenskap, som genom tolkning förstår en social hand-
ling, och därigenom vill orsaksförklara dess förlopp och verkningar.572  

Eftersom han formulerar definitioner av generella termer kan det lätt se ut som 
att han formulerar artbegrepp eftersom vi är så vana vid att tänka att generella 

                               
571 Weber själv formulerar i sammanhanget ingen terminologisk distinktion mellan artbegrepp 
och generella begrepp utan talar rakt av om artbegrepp, men om vi låter införa denna distinktion 
så kan vi hålla isär Webers resonemang på ett tydligare sätt. 
572 Weber, Ekonomi och samhälle: Sociologi, s. 149. Min översättning. Den svenska utgåvan 
har en mer ledig översättning på denna punkt (se sv. övers. s. 3). 
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begrepp ska fungera klassificerande. Men bara för att de är generella och be-
stäms genom enkla definitioner så måste de inte användas som artbegrepp. De 
kan lika gärna ges idealtypens logiska funktion, det vill säga behandlas som 
jämförelseobjekt. 

Den andra bemärkelsen av idealtypiskhet Weber talar om, är att begrepp 
kan vara mer eller mindre innehållsligt idealtypiska. Detta syns när Weber 
karaktäriserar idealtypen på följande sätt: 

Denna tankebild förenar bestämda relationer och händelser i det historiska livet 
till ett i sig motsägelsefritt kosmos av tänkta (gedachter) sammanhang. I inne-
hållsligt avseende har denna konstruktion i sig karaktären av en utopi, som man 
kommit fram till genom en tankemässig betoning (Steigerung) av bestämda 
element i verkligheten.573 

För att ett generellt begrepp framgångsrikt ska kunna ha artbegreppets funkt-
ion måste det renodlas på så sätt att vi tar fasta på det som är gemensamt för 
de fenomen begreppet ska göra anspråk på att vara giltigt för (eftersom det 
räcker med ett enda motexempel för att allmängiltigheten ska undermine-
ras).574 När vi vill formulera idealtypiska begrepp i den innehållsliga bemär-
kelsen så ska renodlingen lyfta fram det typiska istället för det artmässiga, och 
det görs genom att betona eller lyfta fram drag som vi bedömer som väsentliga 
utifrån de intressen och värdeidéer som vi utgår ifrån. Det är just för att ideal-
typiska begrepp ska användas som jämförelseobjekt som det inte är något pro-
blem att de renodlas på detta sätt. 

Utifrån dessa två distinktioner kan vi lösa de tre problemen (i–iii) ovan: 
Det första problemet (i) löses därför att när Weber säger att alla ”de artbe-
grepp, som ständigt förekommer i historiska framställningar och som element 
i konkreta historiska begrepp”575 kan formas till idealtyper genom abstraktion 
och betoning (Steigerung), så tolkar jag det som att han inte avser att tala om 
deras funktion utan om deras innehåll. Artbegrepp kan renodlas till idealtyper 
i innehållslig bemärkelse – och detta kan man göra utan problem så länge man 
därmed också väljer att använda dem som idealtyper med avseende på deras 
funktion. Av samma anledning är det inte heller något problem att säga att 
individuella idealtyper är sammansatta av ”begreppsliga element som är klas-
sifikatoriska och som har fått en idealtypisk form”.576 

Det andra problemet (ii) kan lösas utifrån detta förslag till tolkning därför 
att även om det finns en skarp dikotomi mellan artbegreppens och idealtyper-
nas funktion så finns det en gradskillnad mellan dem i innehållslig bemärkelse: 

                               
573 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 202f. (sv. övers. s. 138f.). Modifierad 
översättning. 
574 Med Karl Poppers terminologi skulle detta kallas för ”falsifiering” (se Karl Popper, The 
Logic of Scientific Discovery, Routledge Classics, London, 2002, t.ex. ss. 7–20). Weber ut-
trycker liknande tankar i ”Roscher och Knies 3” (se s. 360 (eng. övers. s. 84)). 
575 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 217f. (sv. övers. s. 149). 
576 Ibid., s. 218 (sv. övers. s. 149). 



 158 

ett begrepp kan vara mer eller mindre renodlat i den idealtypiska bemärkelsen. 
Det är tydligt att Weber talar om idealtypiska begrepp i denna bemärkelse när 
han i slutet av passagen säger att ju mer det handlar om att ge ”de komplice-
rade historiska sammanhangen ett begreppsligt uttryck”577 desto mer kommer 
begreppet att ha idealtypens karaktär.  

Om vi tar fasta på dessa två olika sätt som Weber talar om idealtypiskhet 
kan vi också lösa det tredje problemet (iii) som också togs upp i slutet av förra 
kapitlet (avsnitt 2.12). Genom att vi nu lyft fram skillnaden mellan idealtypisk 
funktion och innehåll kan vi säga att kvalitativa tingbegrepp – det vill säga 
framställningar av enskilda fenomens karaktär utifrån värdeidéer – alltid kom-
mer att vara innehållsligt idealtypiska eftersom de består av det som anses 
vara väsentligt från ett visst perspektiv. Dessa kan vi kalla ”empiriska ideal-
typer” och skilja från begrepp vi avser att använda som jämförelseobjekt, vilka 
vi i enlighet med hur vi skiljt mellan olika sorters vetenskaper tidigare kallat 
för ”teoretiska idealtyper”. Den väsentliga skillnaden här är att teoretiska ide-
altyper i kraft av sin funktion inte kan göra anspråk på giltighet, medan empi-
riska idealtyper som är renodlade framställningar behöver göra det eftersom 
de är skildringar av empiriska fenomen. Genom att tolka det som att Weber 
talar om idealtypiskhet i dessa två bemärkelser kan vi upplösa det tredje pro-
blemet (iii) som består av konflikten i att Weber emellanåt talar om att ideal-
typer är hypoteser (vilket underförstått innebär att de behöver göra anspråk på 
giltighet) och emellanåt betonar att de enbart är medel för att formulera hypo-
teser.578 

Teoretiska idealtyper gör inte anspråk på giltighet eftersom deras funktion 
enbart är att tjäna som jämförelseobjekt. Empiriska idealtyper, det vill säga 
framställningar av individuella fenomen som är renodlade ur ett visst perspek-
tiv, gör dock anspråk på giltighet och det är hur de kan ha det som är frågan 
vi behöver utreda. Hur pass medveten Weber är om att han talar om idealty-
piskhet i dessa två bemärkelser är dock svårt att avgöra då han inte explicit 
säger något om detta. 

3.10 Avslutning och framåtblickande 
I kapitel 2 argumenterade jag för att den idealtypiska begreppsbildningen bör 
ses som en teoretisk kulturvetenskap, och att denna är oumbärlig för att be-
greppsliggöra verkligheten när vi vill bedriva empirisk kulturvetenskap. På 
grund av verklighetens oändliga mångfald och kvalitativa givenhet måste 
dock den empiriska kulturvetenskapens framställningar vara renodlade precis 

                               
577 Ibid., s. 219 (sv. övers. s. 150). 
578 Som togs upp redan i kapitel 2 skriver han t.ex. om begrepp som formats till idealtyper att 
de – förutom i enstaka fall – inte förekommer i fullständig begreppslig renhet (se ibid., s. 208 
(sv. övers. s. 143). Se även ibid., s. 213 (sv. övers. s. 146)). 
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som de teoretiska idealtyper som utgör hjälpmedlen. Den verklighet som dessa 
vetenskaper ska studera är given och alltid redan präglad av våra värdeidéer 
och värdekänslor. Det är denna prägel eller ”färg” som utgör den kulturella 
betydelse som ger fenomenen deras gestalt och som kulturvetenskaperna ska 
ge oss en förståelse av. 

Denna givna kulturellt betydelsegenomsyrade verklighet är omöjlig att fullt 
ut begreppsliggöra för vetenskaperna eftersom den är irrationell och oändlig i 
bemärkelsen att den är kvalitativt differentierad. Fenomenen så som de ges är 
därmed förhållandevis diffusa och obestämda i jämförelse med de skarpt av-
gränsade vetenskapliga begrepp som i begreppsliggörandet omformar verk-
ligheten genom att objektifiera den. Det är just på grund av den givna verklig-
hetens egenskaper, och det faktum att vi vill nå förståelse av fenomenens kul-
turella betydelse, som vi enligt Weber måste använda idealtyper som jämfö-
relseobjekt inom kulturvetenskaperna. De idealtypiska begreppen ska 
användas för att nå giltig kunskap i form av förståelse av fenomenens kultu-
rella betydelse. Denna förståelse består av omdömen om bestämt avgränsade 
fenomen som är objektifierade med faktapåståenden. Förståelsen ska bestå av 
evidenta tolkningar, det vill säga omdömen som ger oss en ”inkännande inle-
velse” i hur omdömet karaktäriserar fenomenet. Detta inkännande består av 
att fenomenets kvalitativa färgning framträder för vårt inre när vi betraktar det 
utifrån de värdeidéer och värdekänslor som utgör den värderelation som färgar 
det.  

Detta menar jag är det grundläggande svaret på denna avhandlings fråge-
ställnings första delfrågor: vad idealtyper är och när de är oumbärliga. Vi har 
dock inte riktigt sett varför idealtyper skulle vara oumbärliga här, även om vi 
utrett varför Weber tänker att artbegrepp inte går att använda. Vi behöver där-
med fortsätta sträva efter att klargöra varför idealtyper skulle vara oumbärliga. 
Detta svar kommer vi att närma oss genom att nu gå vidare och behandla frå-
geställningens två sista delfrågor. Dessa frågor kan vi nu också specificera lite 
tydligare: Vad kan giltigheten hos kulturvetenskapliga framställningar, det vill 
säga karaktäriseringar som är innehållsligt idealtypiska, bestå av? Och, hur 
ska teoretiska idealtyper kunna bidra med detta? Vi ska nu alltså undersöka 
hur Weber tar sig an frågan om ”vad det på vårt område kan betyda, att den 
sanning vi eftersträvar har objektiv ’giltighet’”.579 

                               
579 Ibid., s. 160 (sv. övers. s. 109). 
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Kapitel 4: Hur ska idealtyper generera 
objektivt giltig kunskap? Kunskapsintressens 
och värdeidéers betydelse för kunskapens 
objektivitet och giltighet 

4.1 Vetenskapernas roll och vad objektivitet inte kan 
bestå av 
Den fråga vi rör oss mot är hur idealtyper ska kunna möjliggöra objektivt giltig 
kunskap. För att närma oss denna fråga ska vi börja med att titta närmare på 
första delen av ”Samhällsvetenskapernas objektivitet” där Weber talar om de 
ambitioner och avgränsningar han ser som viktiga för tidskriften som han, 
Sombart och Jaffé just tagit över (Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpo-
litik). Här får vi nämligen se Weber utveckla den syn på vetenskapernas större 
sammanhang, som bara skymtar förbi i ”Roscher och Knies 2–3”, nämligen 
att vetenskaperna ska möjliggöra rationellt handlande (se avsnitt 3.6).580 

I inledningen skriver Weber att tidskriftens ambition hela tiden varit att inte 
bara sträva efter kunskap om ”det sociala livets fakta”,581 utan att dessutom 
bidra till ett ”skolande av omdömena om praktiska problem”.582 Tidskriften 
har hela tiden haft ambitionen att även formulera en kritik av ”praktiskt soci-
alpolitiskt arbete”. Den har dock också alltid haft ambitionen att hålla sig på 
ett vetenskapligt plan, vilket väcker de två frågor som ”Samhällsvetenskaper-
nas objektivitet” ska behandla i första respektive andra delen. Den fråga som 
tas upp i första delen är hur man ska kunna formulera denna typ av praktiska 
och kritiska omdömen givet att man vill bedriva vetenskap ”eftersom det ut-
märkande draget för vetenskaplig kunskap måste vara att dess resultat är sanna 
i bemärkelsen ’objektivt’ giltiga”.583 Vi ska nu titta närmare på denna första 
fråga för att visa på sammanhanget för frågan om i vilken bemärkelse det finns 
objektiv giltighet på samhällsvetenskapernas område. 

                               
580 Liknande resonemang förekommer även i Weber, ”Der Sinn der ’Wertfreiheit’ der soziolo-
gischen und ökonomischen Wissenschaften”, se t.ex. s. 445ff. (eng. övers. s. 304ff.) och Max 
Weber, ”Wissenschaft als Beruf”, i Weber, MWG I/17, ss. 71–111.  
581 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 143 (eng. övers. 100f.).  
582 Ibid. (eng. övers. 101).  
583 Ibid., s. 144 (eng. övers. s. 101).  
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Till att börja med ser Weber vetenskaperna om det kulturella eller sociala 
livet som intimt kopplade till normativa och praktiska frågor om hur samhället 
bör se ut och förändras.584 Detta är också startpunkten för första delen av 
”Samhällsvetenskapernas objektivitet”:  

Som vi alla vet, var det praktiska synpunkter som från början låg till grund för 
vår nationalekonomiska vetenskap, liksom för alla vetenskaper som behandlar 
mänskliga kulturella institutioner och processer (möjligen med undantag för 
politisk historia).585 

Weber menar att målet för dessa vetenskaper först och främst har varit att fälla 
värdeomdömen om ”ekonomiskt-politiska åtgärder från statens sida”.586 Nat-
ionalekonomin har varit ”teknik” i ungefär samma bemärkelse som de kliniska 
grenarna av de medicinska vetenskaperna. Weber är kritisk till idén att nation-
alekonomin kan och bör vara en normativ vetenskap även om han inte argu-
menterar för sin uppfattning utan tar det som en given utgångspunkt (vilket 
även vi gör för argumentets skull).587 Däremot ifrågasätter han inte idén om att 
deras uppgift är att bidra till att lösa praktiska problem.  

Frågan är hur de ska kunna göra det på ett vetenskapligt vis. Weber delar 
upp frågan i tre delfrågor som han sedan besvarar i första delen av ”Samhälls-
vetenskapernas objektivitet”: (1) Hur ska man kunna kritisera lagstiftning, för-
valtning och praktiska förslag givet att man vill förhålla sig vetenskapligt? (2) 
Vilka normer ligger till grund för dessa omdömen? (3) Vilken giltighet har de 
värdeomdömen som ligger till grund för dessa omdömen eller egna praktiska 
förslag?  

Som vi sett är det utmärkande för vetenskaplig kunskap enligt Weber att 
resultaten är sanna i bemärkelsen ”objektivt” giltiga.588 Därmed är frågan hur 
man ska kunna bedöma lagstiftning, förvaltning och så vidare på ett objektivt 
sätt. Vidare så ser vi att dessa frågor handlar om vilken roll vetenskapen kan 
spela för handlandet och speciellt för det politiska handlandet eftersom dessa 
normativa frågor ytterst handlar om ifall vi bör försvara eller förändra olika 
lagar, förvaltningspraktiker, institutioner, processer och så vidare. Utifrån 
Webers perspektiv kan alltså samhällsvetenskapernas sammanhang sägas vara 
frågan om hur vi bör handla.589 Det är för att tjäna detta syfte som samhälls-
vetenskap enligt Weber ska bedrivas.  

Ibland gäller det principfrågor. Man kan vara emot dödsstraff, abort, mo-
narki, kapitalism, och så vidare därför att man har vissa grundvärderingar som 
dessa fenomen inte är förenliga med. I relation till denna typ av åsikter menar 
                               
584 För en kommentar kring detta, se t.ex. Whimster, Understanding Weber, ss. 101–104. 
585 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 145 (sv. övers. s. 97). 
586 Ibid. 
587 Ibid., s. 145f. (sv. övers. s. 97f.). 
588 Ibid., s. 144 (eng. övers. s. 101). 
589 Parsons är ett exempel på en uttolkare som också betonat denna koppling. Se Parsons, The 
Structure of Social Action, s. 715. 
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Weber att det aldrig kan vara vetenskapens uppgift att försöka rättfärdiga 
några sådana grundvärderingar. Vetenskaperna kan inte ”fastställa bindande 
normer och ideal, för att därur härleda praktiska recept”.590 

I dessa tider med en rasande pandemi med Coronaviruset Covid-19 kan det 
verka helt självklart att målet måste vara att skydda människors liv och hälsa. 
Men i vilken bemärkelse? Och hur ska detta göras? Genom smittspårning och 
isolering av sjuka? Genom att sätta stora delar av befolkningen i karantän? 
Och vad ska målet vara mer exakt? Ett fåtal länder kan kanske fortfarande 
försöka hindra smittan från att alls komma in. I andra länder kan man kanske 
fortfarande sätta som mål att smittspåra och isolera sjuka för att hindra allmän 
smittspridning. I övriga delar av världen verkar man snarare behöva acceptera 
att enda rimliga målet är att sänka smittspridningstaken, skydda riskgrupper, 
satsa på utbyggd intensivsjukvård och på längre sikt hitta ett vaccin. Vilket 
mål politiker (och varje enskild medborgare) än väljer att försöka bidra till att 
nå, så måste det vägas mot andra grundläggande värden, såsom vikten av in-
dividens frihet och en välfungerande ekonomi. Webers poäng är att det aldrig 
kan vara forskarens roll att fastställa hur mål och värden som dessa ska ställas 
mot varandra. Det är inte forskarens uppgift att på något objektivt giltigt sätt 
avgöra vad som ska göras.  

Men eftersom ”[v]arje betänkande av de yttersta elementen i meningsfullt 
mänskligt handlande är bundet till kategorierna ’mål’ och ’medel’”591 så kan 
man göra analyser av vilka medel som är ändamålsenliga för att nå vissa 
mål.592 Detta är vad han senare kallar för ett målrationellt handlande (zweck-
rationalen Handeln).593 Man skulle alltså utan att lämna vetenskapens område 
kunna analysera vilka medel som är ändamålsenliga givet att man vill stoppa 
den rådande pandemin. Givet att man först specificerar vad man menar med 
att ”stoppa” pandemin mer exakt så kan man sedan vetenskapligt försöka be-
döma vilka medel som kan leda till detta mål och hur troligt det är att medlen 
är framgångsrika. Detta är på sätt och vis att fälla omdömen om vilka medel 
som är ”bra” och ”dåliga”. Men dessa omdömen är i en bemärkelse inte nor-
mativa eftersom de inte hävdar att målet faktiskt är värt att sträva mot. Dessa 
vetenskapliga bedömningar måste sätta upp specifika mål som givna som ut-
gångspunkt för sin analys. Huruvida ett visst mål faktiskt är värt att eftersträva 
eller inte, samt huruvida det är värt riskerna som olika medel eventuellt med-
för, hör till den normativa nivån och ligger således utanför vetenskapens om-
råde.  

                               
590 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 146 (sv. övers. s. 98).  
591 Ibid., s. 146f. (sv. övers. s. 98). 
592 Ibid. 
593 Se Weber, ”Über einige Kategorien der verstehenden Soziologie”, t.ex. s. 392f. (eng. övers. 
s. 274), Weber, Ekonomi och samhälle: Sociologi, s. 152 (sv. övers. s. 5). 
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Vidare så tillkommer att alla medel som bedöms kunna leda till ett visst 
mål alltid medför kostnader och oönskade följder.594 När det kommer till Co-
vid-19-pandemin är det till exempel uppenbart att många åtgärder som politi-
kerna satt in skadar ekonomin, våra barns skolgång och andra sjuka människor 
som också är i behov av vård. Vilka dessa kostnader och oönskade konsekven-
ser av olika möjliga medel för att stoppa viruset är, är ytterligare en uppgift 
som vetenskaperna kan bedöma. Huruvida målets realisering är värt priset 
som ett visst medel medför eller inte, ligger däremot utanför vetenskapens 
område. På detta område gäller det att avgöra om vi bör söka andra medel, 
eller om alla till buds stående medel kanske ger värre konsekvenser än vad 
själva pandemin kommer ge. Detta är något som varje ansvarstagande och 
medveten människa med ansvar och inflytande måste betänka. Vetenskapens 
uppgift är att möjliggöra en sådan avvägning.595 

Men att föra denna avvägning fram till ett beslut, är helt säkert inte en uppgift 
som vetenskapen har någon möjlighet att lösa. Detta beslut faller på den hand-
lande människan själv. Hon måste, utifrån sitt eget samvete och sin personliga 
världsåskådning, göra en avvägning och ett val mellan de värden det gäller.596 

Vetenskaperna kan också belysa en rad andra principiella förhållanden mellan 
mål, medel och värden. För det första kan vetenskaperna ”göra den handlande 
människan medveten”597 om själva det faktum att alla handlingar som utförs – 
och inte utförs – har konsekvenser som indirekt innebär ett ställningstagande 
(Parteinahme) för vissa värden och därmed ett ställningstagande mot andra.598 
När politiker beslutar om utegångsförbud för att minska spridningen av Co-
vid-19-viruset så har de gjort ställningstagandet av ett stoppande av smittan är 
viktigare än att bevara medborgarnas fria rörlighet.  

Vidare kan man göra en analys av målens betydelse och sammanhang. Det 
Weber avser är att man kan göra en logisk analys av vilka idéer som ligger, 
eller kan ligga, till grund för målen.599 Denna bedömning ska dock inte vara 
utvärderande i en normativ bemärkelse utan enbart ett granskande av om må-
len och de uttalade underliggande idealen och värdena är förenliga eller inte.600 

                               
594 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 147 (sv. övers. s. 98f.). 
595 Ibid., s. 147f. (sv. övers. s. 99f.). 
596 Ibid., s. 147 (sv. övers. s. 99). 
597 Ibid. 
598 Ibid., s. 147f. (sv. övers. s. 99). 
599 Ibid., s. 148 (sv. övers. s. 99). 
600 Weber kallar detta för ett ”formallogiskt” perspektiv men förklarar inte vad han menar, se 
ibid. s. 149 (sv. övers. s. 100), se även s. 188 (sv. övers. s. 129). Bruun pekar på att detta är en 
del av den tredelade distinktion som nykantianerna delade in logiken i, se Bruun, Science, Va-
lues and Politics in Max Weber’s Methodology, utg. 2, 5ff. För ett exempel, se Wilhelm Win-
delband, ”Logik”, i Die Philosophie im Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts: Festschrift für 
Kuno Fischer, redigerad av Wilhelm Windelband, utg. 2, Heidelberg, 1907, s. 200.  
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Uppgiften här är alltså att kritiskt bedöma om mål, medel och de rättfärdig-
anden och motiveringar som framförs är konsistenta eller inte.601 

Frågan huruvida det dömande subjektet bör bekänna sig till dessa yttersta 
värdeidéer, är hans personliga angelägenhet och en fråga om hans vilja och 
samvete – inte en fråga om empirisk kunskap. 

En empirisk vetenskap är oförmögen att lära någon vad han bör, utan endast 
vad han kan göra och – under vissa omständigheter – vad han vill.602 

Dessa resonemang styrker att Weber anser att vetenskapernas roll är att tjäna 
den handlande människan.603 Det gemensamma för de olika uppgifter som 
Weber ser som specifikt samhällsvetenskapliga är att de inte är normativa trots 
att de fäller omdömen som i någon mån innebär ett förhållningssätt eller ställ-
ningstagande (jämför avsnitt 3.4).  

Både Drysdale och Gunnell framhåller i sina analyser av vad Weber menar 
med objektivitet att Weber i huvudsak klargör vad objektiviteten inte består 
av.604 Detta är i någon mån en träffande karaktärisering av resonemang ovan 
eftersom Weber bara klargör gränserna för den vetenskapliga uppgiften. 

När det kommer till analysen av huruvida ett visst medel har möjlighet att 
leda till ett visst mål och vad dess kostnader och bieffekter är så är det tydligt 
hur kvantitativ empirisk kunskap är relevant: både kunskap om de rådande 
omständigheterna och lagkunskap om vilka följder olika handlingar har givet 
dessa omständigheter. Det är också lätt att se hur viktigt och användbart det 
kan vara att formulera logiska analyser av huruvida konkreta politiska förslag 
är logiskt konsistenta med olika grundläggande intressen och värderingar.  

Frågan om den kvalitativa kulturvetenskapens bidrag kvarstår dock. Vad är 
dess roll? Hur ska den kunna ge kunskap som är ”objektivt giltig”? Det är 
detta Weber vill adressera i andra delen av ”Samhällsvetenskapernas objekti-
vitet”. Frågan är som vi betonat tidigare ”i vilken bemärkelse det över huvud 
taget kan finnas någon ’objektivt giltig sanning’” på kulturvetenskapens om-
råde?605  

Del två av ”Samhällsvetenskapernas objektivitet” innehåller som vi sett i 
tidigare kapitel till största del en utredning av kulturvetenskapernas teoretiska 
begrepp och deras relation till verkligheten medan frågan om objektiv giltig-
het inte får mycket utrymme. Vi finner dock ett par tydliga formuleringar som 
                               
601 Dessa uppgifter listade i anslutning till denna not hör snarare till det Weber kallar för ”soci-
alfilosofi” än till de empiriska vetenskaperna i en strikt bemärkelse. Weber för dock ingen ut-
förlig diskussion kring relationen mellan dessa. Se Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivi-
tet”, s. 148f. (sv. övers. s. 99f.). 
602 Ibid., s. 149 (sv. övers. s. 100). Modifierad översättning. 
603 Jmf. även med Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 269f. (eng. övers. s. 39f.), Weber, ”Der 
Sinn der ’Wertfreiheit’ der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften”, se t.ex. s. 
445ff. (eng. övers. s. 304ff.) och Weber, ”Wissenschaft als Beruf”. 
604 Drysdale, ”Weber on Objectivity”, s. 34, 37–42, 51. Gunnell, ”The Paradoxes of Social Sci-
ence”, s. 73. 
605 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 144 (eng. övers. s. 101). 
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ger en grundläggande riktning, men dessa klargör bara ett par saker som ob-
jektivitet inte kan bestå av: det finns ingen ”objektiv” analys av kulturskeen-
den som är oavhängig speciella och ensidiga perspektiv;606 det är meningslöst 
att tala om en ”objektiv” behandling av kulturskeenden i bemärkelsen av att 
försöka reducera det empiriska till lagar;607 det går inte att nå objektiv giltighet 
genom att försöka fixera kulturvetenskapernas frågeställningar och arbetsom-
råde.608 Dessa uppfattningar om vad objektiviteten inte kan bestå av lämnar 
dock en hel del osagt om vad objektiv giltighet istället kan betyda på kultur-
vetenskapernas område. 

4.2 Kunskapsintressets roll för vad som är väsentligt 
Som vi sett i de föregående kapitlen menar Weber att alla begrepp med nöd-
vändighet är ensidiga på grund av den givna verklighetens egenskaper och 
begreppens begränsningar. Vi måste därför göra ett urval från verklighetens 
oändliga mångfald av det som är väsentligt utifrån vårt kunskapsintresse. När 
det gäller lagkunskap vet vi hur urvalet ska göras: vi ska fokusera på gemen-
samma egenskaper. Däremot är det väsentliga i kulturvetenskaperna de en-
skilda fenomenens kulturella betydelse som ger dem deras karaktär. Denna 
karaktär ska åskådliggöras så att vi kan förstå den i den bemärkelsen att vi kan 
leva oss in i den kulturella betydelsen. Frågan är dock hur vi ska avgöra vad i 
fenomenens kulturella betydelse som är väsentligt för att ge denna inlevelse. 
I ”Roscher och Knies 1” skriver Weber, som vi sett, att inom verklighetsve-
tenskaperna krävs det ständigt:  

förfinade utarbetningar av begrepp, vilka fortsätter närma sig verklighetens 
överallt individuella realitet genom urval och sammanslagningar av sådana 
kännetecken, som vi bedömer som ”karaktäristiska”.609  

I ”Roscher och Knies 1” säger han dock explicit i en not att han för tillfället 
utelämnar den principiella frågan om vilka drag som är väsentliga samt 
huruvida det kan finnas någon allmän metodologisk princip för att identifiera 
vilka drag som är väsentliga.610 När Weber skriver detta har han inte formule-
rat idealtypsidén (eftersom han formulerar den i ”Samhällsvetenskapernas ob-
jektivitet” som publiceras året efter) men denna idé om att det väsentliga be-
står av det karaktäristiska är något Weber tar med sig och utvecklar eftersom 
det, som vi sett, är just detta som idealtyper ska fånga.  

                               
606 Ibid., s. 174 (sv. övers. s. 119). 
607 Ibid., s. 187f. (sv. övers. s. 128). 
608 Ibid., s. 193f. (sv. övers. s. 132f.). 
609 Weber, ”Roscher och Knies 1”, s. 47 (eng. övers. s. 5). Min översättning.  
610 Ibid., s. 48n11 (eng. övers. s. 6n6). 
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Idealtyperna ska varken fånga det genomsnittliga eller ideala i en normativ 
bemärkelse, och därmed är det inte detta Weber avser när han talar om det 
karaktäristiska.611 Vad är då karaktäristiskt? Kan det finnas någon metodolo-
gisk princip för att avgöra hur idealtyper ska formuleras? Weber själv säger 
inget explicit om detta. Däremot är detta ett tema som Weber implicit kan 
sägas ta sig an när han diskuterar kunskapsintressets roll för hur vi begrepps-
liggör fenomen inom vetenskaperna.  

I ”Samhällsvetenskapernas objektivitet” diskuterar Weber bland annat kun-
skapsintressets betydelse när han tar upp hur tidskriftens arbetsområde be-
gränsas av dess socialekonomiska synsätt.612 Han skriver: 

Det som gör att ett fenomen är ”socialekonomiskt”, är inte något som ”objek-
tivt” ligger i fenomenet som sådant. Det beror snarare på den riktning som vårt 
kunskapsintresse har, ett intresse som följer ur den särskilda kulturella bety-
delse vi i varje enskilt fall tillskriver ifrågavarande fenomen.613  

Därefter går Weber in mer i detalj på tre olika slags socialekonomiska feno-
men. För det första finns det ”fenomen och fenomenkomplex – normer, in-
stitutioner och så vidare – vars kulturella betydelse för oss huvudsakligen be-
ror på deras ekonomiska aspekt”.614 Dessa fenomen kallar Weber för ekono-
miska fenomen och han nämner börs- och banklivet som exempel.  

För det andra finns det fenomen som inte är ekonomiska fenomen i samma 
direkta bemärkelse ”men som under vissa omständigheter får betydelse ur en 
ekonomisk synpunkt, därför att de åstadkommer verkningar som intresserar 
oss ur en sådan synpunkt”.615 Detta kallar Weber för ekonomiskt relevanta fe-
nomen och han nämner det religiösa livet som ett sådant exempel.  

För det tredje finns ekonomiskt betingade fenomen.616 Dessa är strikt taget 
inte ekonomiska fenomen i den bemärkelse som han utpekar, därför att deras: 

verkningar saknar eller i varje fall är av ringa intresse för oss (till exempel en 
epoks konstnärliga smak), men som i sin tur i enskilda fall är mer eller mindre 
starkt påverkade av ekonomiska motiv i vissa betydelsefulla avseenden.617  

Som exempel nämner Weber hur den konstnärligt intresserade publiken kan 
vara indelad i olika sociala skikt. Här kan det låta som att Weber ser det som 

                               
611 Se Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 203 (sv. övers. s. 139).  
612 Ibid., s. 161f. (sv. övers. s. 110). Weber talar här inte explicit om dessa begrepp som ideal-
typiska då han introducerar idén om idealtypen först senare i artikeln, dock är det inte orimligt 
att läsa det som att det han här talar om avser hur de idealtypiska begreppen ska formuleras.  
613 Ibid., s. 162 (sv. övers. s. 110). 
614 Ibid., s. 162 (sv. övers. s. 110). Detta är ett exempel på en passage där ”betydelse” helt eller 
i huvudsak betyder ”kausal inverkan”. 
615 Ibid. 
616 Ibid., s. 163 (sv. övers. s. 111). 
617 Ibid. 
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att vissa fenomen är ekonomiska, ekonomiskt relevanta och ekonomiskt be-
tingade på grund av deras inneboende egenskaper, men han avslutar sin ut-
läggning med att konstatera att:  

Det är också en självklarhet att ett fenomen på det hela taget är ett ”ekono-
miskt” fenomen försåvitt och endast så länge som vårt intresse uteslutande är 
riktat mot den betydelse fenomenet har för den materiella kampen i tillvaron.618  

Webers uppfattning är alltså att vi kan formulera framställningar om fenomen 
som banker, religiösa idéer och konstintressen ur flera olika perspektiv, och 
det är perspektivet som utgör en urvalsprincip för vad som är väsentligt att ta 
upp.  

Notera att det inte är passande att tolka det ”vi” Weber pratar om här som 
”vi människor”. Det är ”vi forskare” som Weber talar om eftersom han pratar 
om hur fenomen konstrueras till de objekt de blir i själva framställningen.619 
Att det ”vi” Weber talar om som präglar fenomenen är ett ”vi forskare” be-
kräftas några sidor senare när han kontrasterar det kulturvetenskapliga an-
greppssättet mot det lagvetenskapliga och betonar att det är forskaren som 
väljer sitt synsätt.620  

En aspekt som Weber inte explicit utreder men som följer logiskt av hans 
resonemang är att det finns tre nivåer av kunskapsintressen. På den grundläg-
gande nivån är kulturvetenskapernas kunskapsintresse ytterst sett ett verklig-
hetsvetenskapligt intresse för det enskilda fenomenet i dess egenart. På den 
andra nivån ligger kulturvetenskapernas intresse i fenomenens kulturella be-
tydelse, vilket inte är nödvändigt för verklighetsvetenskaperna (se den ideal-
typiska översikten över de olika vetenskaperna i kapitel 2). På den tredje och 
sista nivån har vi ett intresse för en viss del, eller en aspekt, av den givna 
verkligheten. Denna sistnämnda nivå knyter an till Webers betoning av att det 
alltid är ett problem eller en fråga som måste vara utgångspunkten för en stu-
die. Han framhåller också att vi kommer intressera oss för de sidor som är av 
”allmän kulturell betydelse”. Weber utvecklar inte vad han menar här men det 
är rimlig att tolka detta i relation till den diskussion han för några sidor senare 
när han framhåller att de subjektiva värdeidéer vi utgår ifrån kan vara mer eller 
mindre utbredda:  

Mellan det ”historiska” intresset för en familjekrönika och intresset för ut-
vecklingen av de mest storartade kulturfenomen, som har varit eller är gemen-
samt för en hel nation eller för mänskligheten under långa epoker – mellan 
dessa två punkter finns det oändligt många ”betydelsegrader”, och var och en 
av oss graderar dessa ”betydelser” på olika sätt.621 

                               
618 Ibid. 
619 Whimster gör en liknande tolkning, se Whimster, Understanding Weber, ss. 104–109. 
620 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 182 (sv. övers. s. 124). Se även t.ex. s. 184 
(sv. övers. s. 126) för en liknande poäng om förklaringar.  
621 Ibid., s. 193 (sv. övers. s. 132) 
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Urvalet ska alltså göras med avseende på i vilken utsträckning något är viktigt 
eller intressant för forskaren och forskarens samtid. Någon mer specifik prin-
cip än såhär för hur urvalet av det väsentliga ska göras formulerar Weber inte. 
Till skillnad mot Rickert (som vill grunda urvalet på objektiva värden) ser vi 
hos Weber alltså ingen idé om att objektiviteten skulle bestå av att man gör ett 
korrekt urval.622 Därmed kvarstår frågan om vari den objektiva giltigheten be-
står. 

4.3 Idealtypernas roll  
Som vi sett i tidigare kapitel tänker sig Weber att frågan om kulturvetenskap-
ernas objektivitet ska lösas genom att utreda deras teoretiska begrepp.623 Det 
är alltså här vi måste söka Webers svar på vad objektiviteten kan bestå av. 
Men när Weber presenterar idealtypsidén diskuterar han inte hur denna hänger 
ihop med frågan om den kulturella kunskapens objektivitet förrän alldeles i 
slutet. Där skriver Weber att:  

Vi har kommit till slutet av den här diskussionen, som uteslutande har till av-
sikt att markera den ofta hårfina linje, som skiljer vetenskap och tro, och att få 
fram meningen med att eftersträva socialekonomisk kunskap. All empirisk 
kunskaps objektiva giltighet beror på – och beror endast på – att den givna 
verkligheten ordnas utifrån kategorier som i en viss mening är subjektiva, i det 
att de framställer förutsättningarna för vår kunskap, samtidigt som de är 
bundna till den förutsättningen, att den sanning som endast den empiriska kun-
skapen kan ge oss, den sanningen är värdefull.624 

Precis som vi sett tidigare betonar Weber här att den objektiva giltigheten för-
utsätter att man finner den empiriska kunskapens sanning värdefull (det vill 
säga intressant). Dock får vi inte heller nu någon utredning av hur han ser på 
vad sanning och objektiv giltighet är. Weber betonar sedan att vetenskapen 
endast kan uppnå ”begrepp och omdömen, som inte är den empiriska verklig-
heten, inte heller avbildar den, men låter den ordnas i tänkandet på ett giltigt 
sätt”.625 Därefter växlar han över till en redan tidigare klargjord poäng: Veten-
skapen kan enbart ge oss kunskap utifrån ensidiga perspektiv som ”är för-
bundna med värdeidéer”, men den kan inte bevisa några värdeidéers giltighet. 
Och han konstaterar:  

                               
622 Samma poäng har gjorts av Bruun, Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodo-
logy, utg. 2, s. 8f.  
623 Se t.ex. Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 194 (sv. övers. s. 133). 
624 Ibid., s. 231 (sv. övers. s. 160). Modifierad översättning.  
625 Ibid., s. 232 (sv. övers. s. 161). Min översättning.  
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Den samhällsvetenskapliga kunskapens ”objektivitet” beror snarare på föl-
jande omständighet. Visserligen relateras alltid det empiriskt givna till värde-
idéer, som är det enda som ger kunskapen dess värde, och visserligen är det 
utifrån dessa värdeidéer, som vi förstår betydelsen av det empiriskt givna – 
men det empiriskt givna kan likväl aldrig tjäna som bevis för värdeidéernas 
giltighet, eftersom en sådan empirisk bevisning är omöjlig.626  

Även denna poäng om att vetenskaperna är objektiva i bemärkelsen att de inte 
har ett normativt uppdrag att rättfärdiga värdeidéer är en återupprepning av 
vad han redan sagt innan. Återigen ser vi precis som både Drysdale och Gun-
nell framhåller att Weber främst gör en negativ poäng om vad objektiviteten 
inte innebär och det lämnar det fortfarande osagt vad han tänker sig att objek-
tiv giltighet kan betyda när den empiriska kunskapen är baserad på värdeidéer 
och ensidiga perspektiv.  

Vi kan ta oss vidare ytterligare en bit på vägen om vi växlar fokus: istället 
för att fråga hur han ser på kunskapens objektiva giltighet så kan vi fråga hur 
han ser på begreppens roll för att ordna verkligheten på ett giltigt sätt.  

Som nämndes i avsnitt 2.3.1 talar Weber i termer av att vetenskapen ska ”i 
tanken ordna verkligheten på ett empiriskt giltigt sätt”.627 I slutet av ”Sam-
hällsvetenskapernas objektivitet” konstaterar Weber att det han är i stånd att 
presentera, antagligen kommer att skilja sig från hur många i den historiska 
skolan ser på begrepp. Därefter kritiserar och avfärdar han den historiska sko-
lans idé om att ”begreppens mål är att vara föreställningar som avbildar den 
’objektiva’ verkligheten”.628 Det han här vänder sig emot mer specifikt är en 
idé om att vetenskaperna ska sträva efter att formulera ett system av lagsam-
band som vore så komplett att verkliga skeenden med säkerhet skulle kunna 
deduceras fram ur det.629 Utifrån detta perspektiv skulle då formulerandet av 
lagsamband vara alla vetenskapers yttersta mål. Denna syn på begrepp menar 
Weber bygger på den föråldrade ”antika och skolastiska kunskapsteorin, som 
fortfarande sitter djupt i de många specialisterna inom den historiska sko-
lan”.630 Webers syn på begrepp bygger istället på: 

                               
626 Ibid. Modifierad översättning. 
627 För andra passager där Weber uttrycker sig i liknande termer, se ibid., s. 148 (sv. övers. s. 
99), s. 155 (sv. övers. s. 105), s. 156 (sv. övers. s. 106), s. 160 (sv. övers. s. 109), s. 183 (sv. 
övers. s. 124), s. 205 (sv. övers. s. 141. Passagen är felöversatt då översättarna tolkat Webers 
tal om att ordna samhällets tillstånd på ett giltigt sätt som om han talade om att formulera fram-
ställningar av en ”gällande samhällsordning”), s. 221 (sv. övers. s. 152), s. 224 (sv. övers. s. 
154), s. 232 (sv. övers. s. 161). 
628 Ibid., s. 226 (sv. övers. s. 156). 
629 Ibid. Detta var en vanlig uppfattning inom den historiska skolan. För en översikt, se t.ex. 
Eliaeson, Max Weber’s Methodologies, s. 12, 15. Detta kan antagligen också kopplas till det 
Lask kallar för en emanistisk idé därför att det bygger på en Hegel-inspirerad idé om att verk-
ligheten emanerar från abstrakta begrepp (se utgivarnas kommentar i Weber, CMW, s. 12k9). 
För Webers kritik av detta, se också ”Roscher och Knies 1”, s. 64ff. (eng. övers. s. 12ff.).  
630 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 226 (sv. övers. s. 156). Weber anser att 
Roscher är ett exempel på en sådan tänkare, se Weber, ”Roscher och Knies 1”, s. 69 (eng. övers. 
s. 14).  
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den moderna kunskapsteorin, som går tillbaka på Kant, nämligen att begreppen 
snarare är tankemässiga medel för målet att nå intellektuell behärskning (geis-
tiger Beherrschung) över det empiriskt givna och detta är det enda de kan 
vara.631 

Han betonar också att denna idé om att begrepp enbart kan ge intellektuell 
behärskning inte talar emot formulerandet av idealtyper.632 Weber förklarar 
inte vad han menar med denna formulering om den intellektuella behärsk-
ningen men detta bygger antagligen på en tanke som Rickert uttrycker i fjärde 
kapitlet av Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung.633 Rick-
ert kritiserar här vad han karaktäriserar som en antik syn på begrepp som fö-
reställningsmässiga avbilder och tar fasta på Lotzes distinktion mellan det som 
är och det som gäller.634 Föreställningar är medan omdömen gäller. Naturve-
tenskaperna är intresserade av det allmänna men det är bara enskilda ting som 
är, det finns inga allmänna ting. Alltså kan inte allmänna omdömen avbilda 
något, men de kan gälla i den mån de uttrycker de lagar som behärskar natu-
ren. Rickert går sedan vidare med att betona att denna syn på begrepp som 
omdömen som gäller snarare än avbildar naturen inte bara får stöd av de mo-
derna naturvetenskaperna utan dessutom av ”den kunskapsteoretiska och me-
tafysiska strävan som utgår ifrån Kant”.635  

Det finns slående likheter här men det stämmer ändå inte helt överens och 
skillnaderna är viktiga. För det första talar Rickert om naturvetenskapliga, all-
männa begrepp medan Weber talar om alla begrepp – och Weber vill i sam-
manhanget just motivera varför idealtyper behöver formuleras. För det andra 
säger inte Rickert att begreppen ger intellektuell behärskning utan att de är 
giltiga om vi genom dem uppfattar de lagar som behärskar naturen. Han beto-
nar också strax efteråt att omdömena bara har ett kunskapsvärde om de är 
sanna.636 När det gäller historiska begrepp menar Rickert att det finns objek-
tiva värden som vi idealt sett ska göra ett historiskt urval utifrån och att det är 
                               
631 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 226 (sv. övers. s. 156). Modifierad över-
sättning.  
632 Ibid., s. 226 (sv. övers. s. 156).  
633 Utgivarna av MWG I/7 nämner inte denna slående likhet. De hänvisar istället till Bxvi ff. i 
Kants andra förord till Kritik av det rena förnuftet och nämner att Weber gjort markeringar i 
sitt personliga exemplar av detta verk (Weber, MWG I/7, s. 226k63). Här introducerar Kant den 
kopernikanska vändningen, dvs. förslaget om att metafysiken kanske kan göra framsteg om vi 
ger upp idén om att kunskapen måste rätta sig efter föremålen och tvärtom pröva idén om att 
föremålen måste rätta sig efter kunskapen. Kant säger inget specifikt om behärskning på det 
angivna stället och Weber har inte gjort några marginalanteckningar. Det enda som återfinns är 
två markeringar vid Bxvi (Se Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, Otto Hendel, Halle 
a. S, 1899, Webers personliga exemplar som återfinns vid Max Weber-Arbetsstelle, Bayerische 
Akademie der Wissenschaften, München. En elektronisk kopia har använts). På det hela taget 
bedömer jag att det är mer sannolikt att Weber här utgår ifrån Rickerts formuleringar än Kants. 
634 Rickert, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, s. 97. För en utläggning 
av Lotzes inflytande på nykantianismen och Lotzses syn på giltighet, se Rose, Hegel Contra 
Sociology. 
635 Rickert, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, s. 98. 
636 Ibid., s. 99. 
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detta som ska göra en historisk framställning giltig (se kapitel 1 ovan). Som 
också påpekats tidigare verkar Weber inte följa Rickert på denna punkt. We-
bers fortsatta resonemang stödjer också detta. Han betonar att den som utgår 
ifrån den moderna kunskapsteorin om att begrepp bara ger behärskning behö-
ver ställa kravet att inte sammanblanda tankemässigt konstruerade idealtyper 
och historia: 

Och eftersom det inte är tal om att formulera några verkligt definitiva histo-
riska begrepp – eftersom de rådande värdeidéerna ofrånkomligen varierar – 
kommer han [det vill säga den som drar de yttersta konsekvenserna av den 
moderna kunskapsteorin som går tillbaka på Kant] att anse, att just genom for-
muleringarna av klara och entydiga begrepp, utifrån det särskilda synsätt som 
till varje tid är rådande, har han möjlighet att ständigt vara klart medveten om 
gränserna för de här begreppens giltighet.637 

Här är Weber tydlig med att idealtyperna kommer präglas olika utifrån olika 
värdeidéer och att formulerandet av klara och entydiga idealtyper kommer 
göra honom medveten om giltighetens gränser.  

Den objektiva giltigheten är alltså begränsad, men återigen ser vi att Weber 
formulerar sig på ett så pass allmänt sätt att några mer precisa slutsatser inte 
går att dra. Weber säger inget mer om vari den objektiva giltigheten skulle 
bestå. Weber förklarar inte om han med formuleringen om den intellektuella 
behärskningen enbart avser en sorts grundläggande kantiansk syn på relat-
ionen mellan begrepp och verklighet eller om han avser något mer specifikt. 
Därmed förklarar han inte heller hur idén om att begrepp ger en intellektuell 
behärskning klargör vad som gör dem giltiga eller vad den skulle bestå av 
närmare. Han nämner inte heller hur denna objektiva giltighet förhåller sig till 
värdeidéer och kunskapsintressen. Vi finner helt enkelt inget svar på vari gil-
tigheten skulle bestå. Längre än såhär kommer vi inte. 

4.4 Tidigare tolkningar och problemen med Webers idé 
om objektiv giltighet 
Det är inte ovanligt att uttolkare enbart talar om objektivitet i förbigående utan 
att diskutera vad Weber egentligen menar med det, vilket inte är konstigt med 
tanke på hur lite Weber faktiskt säger om objektiviteten.638 Samtidigt är det en 

                               
637 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 227 (sv. övers. s. 157). Modifierad över-
sättning. 
638 Exempelvis Whimster uttrycker sig på följande sätt: ”Social science, unlike natural science, 
does not appeal to universal truths. ’The ”objectivity” of knowledge in social science depends 
on something else, [namely] that the empirically given is constantly oriented towards those 
value ideas that are the only source of its cognitive value’. In Weber’s methodology, science is 
a procedure that is itself valid, but cannot ultimately be underpinned by universal validity.” 
(Whimster, ”Weber’s use of ideal type of patrimonialism for Indic rulership”, s. 193). Varken 
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fråga som inte kan undvikas om man vill utreda Webers metodologi och hur 
han ser på sina mer substantiella studier så som de religionssociologiska.  

Både Drysdale och Gunnell försöker formulera ett svar men framhåller att 
det inte är lätt att specificera hur Weber ser på objektiviteten. Drysdale ägnar 
största delen av sin utredning åt att presentera det vi ovan sett att Weber säger 
om vad objektiviteten inte består av. Hans svar på frågan om vad Weber då 
menar med objektivitet är att den för Weber består av att medvetandegöra och 
begränsa de egna värdenas inflytande på forskningen.639 Gunnell är inne på 
ungefär samma spår och kommer fram till att Weber menar att objektiviteten 
ska bestå av att vetenskapliga studier ska bedömas i relation till inomveten-
skapliga kriterier. Objektiviteten består av självmedvetenhet om det veten-
skapliga arbetets förutsättningar, att samhällsvetenskaperna ska stå fria från 
påverkan från både politik och filosofi, samt att man inte ska låta ett enda 
perspektiv dominera.640 Varken hos Drysdale eller Gunnell finner vi någon 
mer utarbetad idé om objektivitet hos Weber, och de utreder inte heller mer 
exakt hur de tolkar innebörden i dessa formuleringar.  

På det hela taget liknar deras tolkningar den tydligaste och enklaste lös-
ningen på hur objektiviteten och värderelationen ska förenas – vilket nämndes 
redan i avsnitt 1.1 – nämligen att Webers uppfattning är att de subjektiva 
värdeidéerna och kunskapsintresset bara utgör utgångspunkten för urvalet och 
intresset men inte påverkar själva resultaten.641 Det starkaste stödet för denna 
typ av tolkningar citerades också i avsnitt 1.1: 

Det råder inget tvivel om att dessa värdeidéer är ”subjektiva”. [....] Men därav 
följer självklart inte, att även den kulturvetenskapliga forskningen bara skulle 
kunna ha resultat som är ”subjektiva”, i den meningen att de är giltiga för en 
människa, men inte för en annan. Det som varierar är snarare i vilken grad 
resultatet intresserar den ena eller den andra.642  

En liknande tanke uttrycker Weber när han betonar att vetenskapen söker en 
sanning som är giltig för alla. Oavsett bakgrund måste alla erkänna ”en meto-
dologiskt korrekt bevisföring på samhällsvetenskapernas område”.643 Det är 
förståeligt att denna typ av formuleringar inbjuder till tolkningen ovan (även 
om det inte är den enda möjliga). För att denna idé om att de vetenskapliga 
framställningarna kan vara korrekta men selektiva representationer ska hålla, 
                               
det stycke Whimster här citerar från ”Samhällsvetenskapernas objektivitet” eller hans tolkning 
av dess innebörd ger oss någon klar idé om vad det är för objektiv giltighet han tänker sig att 
Weber pratar om. 
639 Drysdale, ”Weber on Objectivity”, s. 45f., 51. 
640 Gunnell, ”The Paradox of Social Science”, ss. 73–75. 
641 För en diskussion av detta samt referenser, se avsnitt 1.1. 
642 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 193 (sv. övers. s. 132). Modifierad över-
sättning. 
643 Ibid., s. 155 (sv. övers. s. 104). Se även ibid., s. 156 (sv. övers. s. 105). För liknande starka 
uppfattningar om skillnaden mellan vetenskap och värderingar, se Weber, ”Der Sinn der ’Wert-
freiheit’ der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften”. 
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måste man dock utgå ifrån att det är möjligt att återge fenomen i verkligheten 
så som de är.644  

Som vi sett i kapitel 3 verkar dock Webers grundläggande resonemang 
kring verklighetens relation till värden och begrepp underminera en sådan 
uppfattning. Weber karaktäriserar som vi såg i exempelvis avsnitt 3.2 och 3.5 
verkligheten som oändlig och dovt oåtskild. Det är, som vi såg i de utredning-
arna, därför Weber talar om ett irrationellt gap mellan verklighet och begrepp. 
När Weber kommer in på de idealtypiska begreppens roll för att nå kunskap 
om verkligheten säger han, som vi också såg, att begreppen ordnar verklighet-
ens kaos av fakta och att denna begreppsapparat som skiftar med kunskapssi-
tuationer och intressen omformar verkligheten. Det innebär att de ”begrepp, 
med vilka vi försöker gripa verkligheten, ständigt ombildas”.645  

Det som här kommer till uttryck är inte något sådant som att det är felaktigt att 
överhuvudtaget försöka bilda begreppssystem – för varje vetenskap, även den 
historievetenskap som är rent beskrivande, arbetar med sin tids förråd av be-
grepp. Utan det som här kommer till uttryck är den omständighet, att inom 
vetenskaperna om den mänskliga kulturen är begreppsbildningen avhängig av 
problemställningarna, som förändras i takt med att kulturen själv förändras. 
Förhållandet mellan begreppet och det begripna är inom kulturvetenskaperna 
av sådan art, att alla sådana synteser är förgängliga.646 

Dessa resonemang går visserligen att tolka som ett uttryck för att det bara är 
själva urvalet av fakta som präglas av samtidens problemställningar, men med 
tanke på hur vi i kapitel 3 sett att han diskuterar relationen mellan den givna 
verkligheten, begrepp och värdeidéer är det rimligare att tolka det som att han 
dessutom menar att själva framställningarna, själva begreppsliggörandet, 
också präglas av de värdeidéer som genomsyrar utgångspunkten och perspek-
tivet i en viss given historisk och kulturell situation. 

Denna tolkning får också stöd av att det är strax efter detta som Weber 
kommer in på det som citerades ovan, där han explicit avfärdar idén om att 
begrepp kan vara föreställningar som avbildar den objektiva verkligheten och 
i kontrast till detta framhäver att begrepp är medel för intellektuell behärsk-
ning (geistigen Beherrschung) över den givna verkligheten – och att de endast 
kan vara detta.647  

Burger adresserar just dessa två passager om behärskning och tolkar det 
som att det Weber vänder sig emot är idén om en fullständig avbildning av 
verkligheten. Formuleringen om att begrepp enbart kan vara medel för intel-
lektuell behärskning är enligt Burger ett sätt för Weber att uttrycka idén om 

                               
644 Se kapitel 3. 
645 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 225 (sv. övers. s. 155). Se avsnitt 3.5 för 
en mer utförlig diskussion av detta i relation till det irrationella gapet mellan verklighet och 
begrepp. 
646 Ibid. 
647 Ibid., s. 226 (sv. övers. s. 156).  
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att begreppen är selektiva (men korrekt återgivande) representationer av verk-
ligheten.648 Burgers tolkning är finurlig eftersom det räddar grunden för tolk-
ningen att värdeidéerna bara påverkar urvalet men att urvalet i sig kan vara en 
objektiv representation av verkligheten.  

Burgers tolkning är dock inte oproblematisk. Jag menar att man också 
skulle kunna tolka det som att Weber här faktiskt menar det han bokstavligt 
talat säger, nämligen att han avfärdar idén om att begrepp alls kan avbilda 
verkligheten. I så fall avfärdar han också idén att begrepp kan vara selektiva 
avbildningar. Min tolkning styrks av att Weber i sammanhanget också säger 
att begrepp endast kan vara medel för intellektuell behärskning.  

Det är svårt att avgöra vad Weber egentligen är ute efter i just dessa passa-
ger. Burgers tolkning gör dessa formuleringar förenliga med den etablerade 
tolkningen av Webers syn på objektiv giltighet och att värderelationen bara 
styr urvalet och att det handlar om ”i vilken grad resultatet intresserar den ena 
eller den andra”.649 Samtidigt har jag svårt att se hur de grundläggande reso-
nemang Weber för kring den kulturella betydelsen, verklighetens kvalitativa 
givenhet och det vetenskapliga begreppsliggörandet av denna verklighet 
skulle kunna förstås på ett sätt som går ihop med denna tolkning. För att for-
mulera en konsistent och enhetlig tolkning av Webers metodologi skulle de 
resonemang som lyfts fram i kapitel 2 och 3 på något sätt behöva göras fören-
liga med idén om att begrepp kan utgöra selektiva men korrekta representat-
ioner av verkligheten.  

Min slutsats är att Weber på ett plan verkar tänka att kunskapen om kultu-
rell betydelse präglas av värdeidéer men att han samtidigt också vill insistera 
på att värdeidéerna egentligen bara avgör vad vi är intresserade av. Det är just 
hur dessa två idéer, som är viktiga för honom, och som båda tycks rimliga, ska 
vägas och sammanföras som Weber i slutändan inte lyckas ge något klart svar 
på.650 

                               
648 Som nämnts tidigare menar Burger att Weber har vad han kallar för ett ”immanent” verklig-
hetsbegrepp. Burger tillskriver alltså inte Weber en realistisk utan idealistisk position. Se 
Burger, Max Weber’s Theory of Concept Formation, utg. 2, s. 61. 
649 Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 193 (sv. övers. s. 132). Modifierad över-
sättning. 
650 Som framhållits i tidigare noter finns det spår av denna svårighet i Webers senare texter. I 
huvudsak håller han sig här till att diskutera fakta och förklaringar och hur dessa förhåller sig 
till värderingar. Samtidigt har vi sett att han i ”Stammler” framhåller att kulturella fenomen 
bara är vad de är i kraft av att de äger mening och betydelse (Weber, ”Stammler”, s. 541ff. (eng. 
övers. s. 209ff.)). Som nämnts tidigare säger han också i förbifarten i ”Der Sinn der ’Wertfrei-
heit’ der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften” att ”värdetolkningen” är ett viktigt 
förarbete för historikern (Weber, ”Der Sinn der ’Wertfreiheit’ der soziologischen und öko-
nomischen Wissenschaften”, s. 476 (eng. övers. s. 317)). Dessutom betonar han att han här inte 
har möjlighet att gå in på den komplicerade frågan om förståelse (ibid., s. 501 (eng. övers. s. 
329)). När han i ”Über einige Kategorien der verstehenden Soziologie” och Ekonomi och sam-
hälle: Sociologi talar om förståelse går han inte heller in på förståelsens relation till värdeidéer 
och hur detta påverkar kunskapens objektiva giltighet.  
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För att kunna hävda att värdeidéerna bara präglar det vi är intresserade av 
skulle Weber behöva en helt annan syn på relationen mellan den givna verk-
ligheten, värdeidéerna och begreppen. Weber verkar försöka utgå ifrån Rick-
erts vetenskapsfilosofi utan att köpa den metafysiska grunden och samtidigt 
vilja rädda idén om att även kulturvetenskaperna kan vara vetenskaper i unge-
fär samma bemärkelse som de kvantitativa vetenskaperna är det.651 

En möjlig tolkning är att Weber faktiskt har ungefär den uppfattning som 
Burger tillskriver honom, men att Weber samtidigt resonerar på det sätt jag 
framför i kapitel 3 utan att överblicka konsekvenserna av dessa resonemang 
för hans explicita uppfattning. I så fall bär Webers grundläggande resonemang 
implicit på slutsatser som motsäger hans explicita uppfattning, och hans upp-
fattningar går i så fall inte ihop. Oavsett hur Weber själv tänkte så tvingas jag 
konstatera att resonemangen i ”Samhällsvetenskapernas objektivitet” och 
”Roscher och Knies 1–3” inte är klara på denna punkt. Det går inte ihop. 

4.5 En möjlig vidareutveckling av Webers idé om 
objektiv giltighet 
Att Weber inte har en sammanhängande position behöver dock inte vara den 
avslutande slutsatsen. Jag menar att vi kan ta fasta på Webers grundläggande 
resonemang såsom de presenterats i kapitel 2 och 3, och att det är möjligt att 
vidareutveckla en idé om objektiv giltighet som är konsistent med dessa. Om 
vi gör det kommer vi kunna formulera en klar idé om hur kulturvetenskaperna 
kan formulera framställningar som ändå uppnår en sorts objektiv giltighet.  

Som nämndes i kapitel 3 menar Weber att vetenskaperna ska sträva efter 
att säkra våra ”förväntningar” inför framtiden, det vill säga möjliggöra förut-
sägelser.652 Detta ligger i linje med idén om att vetenskapernas roll är att tjäna 
den handlande människan. Det avslutande kapitlet kommer argumentera för 
att det finns en lösning att finna på problemet med hur den objektiva giltig-
heten och de subjektiva utgångspunkterna ska kunna förenas om vi vidareut-
vecklar Weber idé om behärskning i relation till vad han säger om förutsägel-
ser av mänskligt handlande, kausalitet och vad objektiv giltighet betyder inom 
lagvetenskaperna.653  

                               
651 Oakes kritik har med andra ord visst stöd här (se avsnitt 1.4). 
652 Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 284f. (eng. övers. s. 47).  
653 Det är inte ovanligt att lyfta fram att Weber anser att vetenskapen ska kunna ge förutsägelser 
och tjäna rationellt handlande. Se t.ex. Bruun, Science, Values and Politics in Max Weber’s 
Methodology, utg. 2, ss. 235–237, Hanson, ”Weber and the Problem of Social Science Predic-
tion”, ss. 290–308. von Schelting, Max Webers Wissenschaftslehre, s. 10. Dessa tolkningar är 
dock inte baserade på samma tolkning av Webers idé om idealtypen och samhällsvetenskapen 
som presenterats i denna avhandling. De skiljer sig därmed även från den tolkning som kommer 
presenteras i kapitel 5 när det gäller vetenskapens objektiva giltighet och möjlighet att bidra till 
rationellt handlande. 
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Det går också att belysa exakt vilken funktion idealtyperna kan fylla för att 
nå denna objektiva giltighet genom att vidareutveckla idén om vad för sorts 
omdömen som kulturvetenskaperna behöver formulera för att kunna fånga och 
åskådliggöra fenomens kulturella betydelse. Detta ska vi göra med hjälp av 
den sena Wittgensteins anmärkningar om språkets variationsrikedom. Kapitel 
5 är tillägnat denna vidareutveckling. 
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Kapitel 5: Ett förslag på hur subjektiva 
utgångspunkter och objektiv giltighet trots allt 
kan förenas  

5.1 Behärskning som förutsägelseförmåga  
I detta kapitel kompletteras Webers resonemang för att lösa ett par problem 
som återstår. För det första ska Webers eget tänkande kring giltighet, förutsä-
gelseförmåga och kausalitet vidareutvecklas för att visa hur en subjektiv och 
objektiv dimension kan samexistera inom vetenskapen om de förstås på ett 
visst sätt. För det andra ska det utredas i vilken bemärkelse idealtyper kan 
utgöra skarpa och entydiga begrepp utan att definieras på samma sätt som art-
begrepp. Detta problem löses med hjälp av ett par av Wittgensteins språkfilo-
sofiska reflektioner. Men låt oss börja med att titta närmare på Webers syn på 
giltighet och kausalitet. 

När Weber säger att begreppen ordnar verkligheten i tänkandet på ett em-
piriskt giltigt sätt och att de enbart kan ge behärskning så verkar han tala om 
alla vetenskapliga begrepp, inte bara kulturvetenskapernas. När det gäller de 
kvantitativa vetenskaperna går det att utveckla en förståelse av vad för sorts 
objektiv giltighet som denna behärskning kan ge.  

I ”Roscher och Knies 1” presenterar Weber, som vi sett, naturvetenskaper-
nas teoretiska begrepp som kvalitetslösa, overkliga och imaginära. De kan i 
sin mest utvecklade form formuleras som allmängiltiga ekvationer som redu-
cerar den givna verklighetens kvalitativa skeenden till ”kvantitativt differen-
tierade förändringsprocesser”. Dessa ekvationer ger oss däremot ingen kun-
skap om naturens inneboende lagar eftersom Weber utgår ifrån vad vi kallat 
för ett fenomenologiskt verklighetsbegrepp, det vill säga att den verklighet 
som vetenskaperna begreppsliggör och därmed ger kunskap om är den givna 
och upplevda verkligheten. Därmed ser Weber det inte som att vetenskaperna 
ger oss kunskap om en föreställd värld-i-sig bortom sinnena, eller en materiell 
värld vi direkt kan observera så som den är i sig själv.654 Vad kan dessa ekvat-
ioner då ha för sorts giltighet? 

                               
654 Denna syn på lagvetenskaperna ligger nära den symboliska förståelsen av matematiken. För 
en historisk översikt av detta synsätts utveckling samt vidare referenser, se Sören Stenlund, The 
Origin of Symbolic Mathematics and the End of the Science of Quantity, Department of Philo-
sophy, Uppsala University, Uppsala, 2014, t.ex. s. 47, 52, 81–89.  
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I ”Roscher och Knies 3” påpekar Weber att ”[e]n ’naturlag’, som i ett fall 
definitivt misslyckas, faller en gång för alla samman som hypotes”.655 Detta är 
alltså i så fall något Weber anser att en giltig naturlag bör klara. Det Weber 
rimligtvis avser är att en lag som misslyckas med att göra förutsägelser faller. 
Givet denna tolkning ser Weber på naturlagars giltighet på ett sätt som liknar 
vad Karl Popper 30 år senare beskrev i termer av falsifiering: En teori är bara 
falsifierbar om det går att formulera testbara förutsägelser utifrån den.656 En 
förutsättning för att lagvetenskapliga teorier ska kunna vara giltiga är i så fall 
alltså att de möjliggör förutsägelser som är så pass skarpa och entydiga att de 
också specificerar vilket utfall som skulle motsäga förutsägelsen. 

Eftersom Weber menar att lagvetenskapliga teorier inte kan avbilda verk-
ligheten utan enbart utgöra ett system av overkliga och abstrakta begrepp så 
kan Webers syn på lagvetenskaperna därmed karaktäriseras som antirealistisk 
och antirepresentationalistisk eller instrumentalistisk; de vetenskapliga teori-
erna är inte giltiga för att de berättar något sant om hur världen fungerar utan 
för att de ordnar den i system av begrepp som fungerar för att ge förutsägel-
ser.657 Givet denna tolkning kan vi säga att de ger behärskning i den bemär-
kelsen att de ger oss förutsägelseförmåga.658  

Weber själv går inte in på några detaljer vad gäller innebörden och konse-
kvenserna av hans syn på lagvetenskaperna men vi kan vidareutveckla denna 
idé om giltighet som behärskning och förutsägelseförmåga genom att återigen 

                               
655 Weber, ”Roscher och Knies 3”, s. 360 (eng. övers. s. 84). 
656 Se även Weber, ”Stammler”, s. 512f. (eng. övers. s. 195f.). Jmf. med Popper, The Logic of 
Scientific Discovery, t.ex. ss. 7–20. Detta är Poppers demarkationskriterium för vad som kvali-
ficerar som en vetenskaplig teori. Han för också ett normativt argument för att forskare bör ha 
en kritisk attityd och sträva efter att falsifiera teorier (se t.ex. ibid., s. 28, 29). Dessa två poänger 
är dock åtskillnad och Weber säger inget om just denna andra del av Poppers poäng. En falsi-
fiering betyder strikt taget bara att något är fel, inte att vi måste överge hela teorin direkt, ef-
tersom falsifiering kan bero på sådant som mätfel eller att en liten del av teorin är problematisk. 
När en teori falsifieras är det ett tecken på att något måste åtgärdas men det viktiga ur ett nor-
mativt perspektiv är att forskaren inte försöker rädda teorin genom ad hoc förklaringar utan 
granskar den kritiskt (se t.ex. ibid., s. 20, 28f.). Det finns inget hos Weber som talar för att han 
skulle vara oenig med Popper om dessa saker även om Weber inte utvecklar sitt resonemang 
vidare. Övriga likheter och skillnader (såsom relationen till Poppers syn på vetenskapens me-
ning (t.ex. ibid. s. xviii, 37, 281f.) samt hans ensidiga uppfattning om att bara universella på-
ståenden kan vara vetenskapliga teorier (t.ex. ibid., s. 37)) ligger utanför avhandlingens område. 
657 Se även Weber, ”Der Sinn der ’Wertfreiheit’ der soziologischen und ökonomischen Wissen-
schaften”, s. 508 (eng. övers. s. 332). Webers position kan jämföras med hur Popper presenterar 
instrumentalism i ”A Note on Berkeley as Precursor of Mach”, The British Journal for the 
Philosophy of Science, vol. 4, nr. 13, 1953, ss. 26–36. Karaktäriserandet av Webers position 
som instrumentalistisk ska dock inte förstås som ett inplacerande av Weber i ett fack. Karaktä-
riseringen ska förstås i den bemärkelse som det talats om karaktäriseringar avhandlingen ige-
nom. Hur Webers synsätt förhåller sig till olika antirealistiska, antirepresentationalistiska och 
instrumentalistiska positioner ligger utanför avhandlingens frågeställning. För en liknande tolk-
ning, se John Gunnell, ”Reading Max Weber: Leo Strauss and Eric Voegelin”, European Jour-
nal, vol. 3, nr. 2, 2004, s. 154. Se Stenlunds ”Vetenskapsfilosofi och språk” för en kritik av ett 
allt för snävt formulerande av positioner inom vetenskapsfilosofi. 
658 I ”Stammler” talar Weber om behärskning på detta sätt, men då avseende lagkunskap. Se 
Weber, ”Stammler”, s. 506 (eng. övers. s. 192). 
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ta den klassiska mekaniken som exempel. Den klassiska mekaniken har visat 
sig vara ogiltig för väldigt små respektive väldigt snabba kroppar. Den klas-
siska mekaniken genererar alltså förutsägelser som har falsifierats i dessa fall. 
Ur ett vetenskapsrealistiskt perspektiv innebär detta att denna teori har visat 
sig vara en falsk teori om hur världen fungerar. Den klassiska mekaniken har 
dock fortfarande ett giltighetsområde som dessa falsifierade förutsägelser vi-
sar gränserna för. Den klassiska mekaniken har alltså fortfarande empirisk gil-
tighet upp till en viss grad av exakthet för tillräckligt stora och långsamma 
kroppar i den bemärkelsen att den fungerar för att göra förutsägelser. Denna 
giltighet vilar inte på ett anspråk på att ge en sann representation av verklig-
heten och detta gäller inte bara den klassiska mekaniken utan på ett principiellt 
plan för alla exakta lagvetenskapliga teorier. Denna förutsägelseförmåga be-
höver vi inte anta beror på att teorierna avslöjar ”verklighetens” inneboende 
natur. Som vi såg i kapitel 4 är vetenskapens mening enligt Weber att tjäna 
den handlande människan och Weber är överlag kritisk till att blanda in meta-
fysiska frågor i vetenskapliga spörsmål.659 Dessa två uppfattningar går hand i 
hand med den tolkning av hans syn på lagvetenskaperna som här utvecklas 
eftersom vi inte behöver metafysiskt grunda förutsägelseförmågan. Oavsett 
vad den beror på så fungerar vissa begrepp för att göra förutsägelser och detta 
räcker ur ett metodologiskt perspektiv för att skilja mellan giltiga och ogiltiga 
teorier så länge vi inte kräver att giltighet ska innebära något mer än just för-
utsägelseförmåga.  

5.2 Lagvetenskapernas narrativitet 
En följd av Webers syn på lagvetenskaperna som han själv inte säger något 
om är att vi kan skilja mellan de vetenskapliga begreppens inomvetenskapliga 
funktion och de föreställningar de ger upphov till.660 Även om man som jag 
accepterar Webers syn på lagvetenskaperna vore det orimligt att hävda att ve-
tenskapliga begrepp inte har något representerande eller avbildande drag över 
huvud taget. I kapitel 1 nämndes att Rickert gör en skillnad mellan vardags-
språket, där ordens betydelse består av allmänna föreställningar, och begrepp 
som är formulerade vid behov för att ge ord en mer bestämd betydelse. Vi 
återkommer senare till Wittgensteins kritik av denna syn på språket, men nog 
ligger det något i påståendet att ord ofta väcker inre föreställningar. Den klas-
siska mekaniken kan till exempel ge oss en föreställning om att verkligheten 
består av materiella ting som interagerar genom krafter och motkrafter. Går 
det att tala om partiklar, kroppar och krafter utan att göra sig föreställning om 
                               
659 Se även Weber, ”Wissenschaft als Beruf” för liknande poänger. 
660 Resonemangen är inspirerade av Stenlunds resonemang i ”Vetenskapsfilosofi och språk”. I 
vilken mån mina resonemang stämmer med hans och i vilken utsträckning detta förutsätter den 
senare Wittgensteins språkfilosofiska kritik av vissa idéer om språkets relation till världen (se 
avsnitt 5.5) ligger utanför avhandlingens område. 
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vad det är för slags fenomen som ekvationerna handlar om? Det är till exempel 
lätt hänt när man lär sig Bohrs atommodell att man föreställer sig att atomer 
ser ut som små planetsystem där protonerna och neutronerna är sammanklib-
bade bollar i mitten med elektroner som cirkulerande planeter. Om man går 
djupare in i partikelfysiken så inser man att denna bild inte är helt träffande, 
bland annat därför att partiklar både har vågegenskaper och partikelegen-
skaper. Fotoner, elektroner, och så vidare är alltså varken partiklar eller vågor 
i någon bokstavlig bemärkelse utifrån partikelfysikens etablerade teorier. Frå-
gan om hur deras egenskaper ska uttryckas matematiskt är dock frånskild frå-
gan om vad dessa ekvationer ger oss för föreställningar, det vill säga vad de 
så att säga berättar om verkligheten.661 Eftersom våra vetenskapliga omdömen 
i någon mening alltid verkar beskriva eller karaktärisera fenomen och proces-
ser i verkligheten så kan vi alltså säga att det finns ett drag hos vetenskapliga 
begrepp som vi kan kalla representationalistiskt. Detta gäller även för ekvat-
ioner så snart vi försöker sätta ord på vad de egentligen uttrycker för sorts 
egenskaper och relationer. När vi riktar vår uppmärksamhet mot ekvationer på 
detta sätt försöker vi förstå vad de berättar om världen. Vi intar då en kosmo-
logisk inställning till dem och vi kommer då att klä ekvationerna i ord som ger 
oss föreställningar eller idéer om vad dessa ekvationer handlar om för slags 
fenomen och processer. Vetenskaperna ger oss då en bild eller en berättelse 
om världen. 

Detta är inget Weber själv går in på, men utifrån hans syn på lagvetenskap-
erna menar jag att dessa föreställningar inte utgör själva kunskapen. Lagkun-
skap består av begrepp som är preciserade och sammankopplade på ett giltigt 
sätt och denna giltighet består enligt min tidigare föreslagna tolkning av att de 
kan användas för att generera framgångsrika förutsägelser i enskilda konkreta 
fall. Dessa förutsägelser måste formuleras som faktapåståenden som är möj-
liga att testa.  

Det följer av denna tolkning att vi kan ha ett klart begrepp om något utan 
att behöva ha en klar föreställning om fenomenet. Själva påståendet att fotoner 
och elektroner både har vågegenskaper och partikelegenskaper kan demon-
streras via experiment. Det är denna typ av experiment och de ekvationer och 

                               
661 Resonemangen ska ses som självständiga även om de liknar hur Stenlund t.ex. diskuterar 
hur relationen mellan matematiskt kalkylerande och den prosa vi talar när vi ska uttrycka och 
förklara ekvationer har förståtts av bland annat Wittgenstein och Hermann Weyl. I vilken ut-
sträckning den uppfattning jag utarbetar här stämmer överens med de uppfattningar Stenlund 
presenterar ligger utanför avhandlingen. Se Stenlund, The Origin of Symbolic Mathematics and 
the End of the Science of Quanitity, t.ex. ss. 55–72, 85f. För en mer utvecklad diskussion av 
innebörden av detta för vetenskaperna, se Stenlund, ”Vetenskapsfilosofi och språk”, ss. 88–
100.  
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mätinstrument som används i dessa som bestämmer innebörden i de veten-
skapliga begreppen ”vågegenskap” och ”partikelegenskap”.662 Själva visuali-
seringen eller representationen som väcks av de vetenskapliga begreppen är 
däremot epistemologiskt irrelevant i bemärkelsen att begreppens innehåll inte 
utgörs av hur vi föreställer oss dem.663 Om man tänker på atomerna som små 
planetsystem eller inte, är epistemologiskt irrelevant så länge man klarar av 
att applicera teorierna på ett korrekt sätt. På den ytligaste nivån – som ligger 
nära mitten av det tredimensionella koordinatsystemet över de olika veten-
skaperna (se kapitel 2) – har man såklart någon sorts kunskap om vad en 
elektron är om man vet att det är en elementarpartikel. Det är dock först när 
man kan använda begreppet i handling, såsom i utförandet av ett experiment, 
uträknandet av en ekvation eller utformandet av en maskin med hjälp av be-
greppet som man besitter den sorts giltig lagvetenskaplig kunskap om feno-
menet som kan påvisas genom experiment och andra metoder.  

De föreställningar om de exakta vetenskapernas begrepp och lagsamband 
som vi skapar kan vi kalla för vetenskapernas narrativa dimension. Den på-
verkar vår världsåskådning, det vill säga vår kosmologiska föreställning om 
världens beståndsdelar och grundläggande principer. De vetenskapliga be-
greppens giltighet gör däremot inte några särskilda föreställningar giltiga ef-
tersom begreppen kan ge upphov till olika sorters föreställningar och dessa 
föreställningar konstituerar inte begreppens innehåll. De är två separata di-
mensioner som hör hemma i olika sfärer av mänskligt liv – begreppens giltig-
het hör till det målrationella handlandets sfär. Begreppens narrativa dimens-
ion, däremot, hör hemma i vår berättelse om oss själva och vår omgivande 
värld.664 

Man kan behandla det faktum att en vetenskaplig teori hittills styrkts som 
ett övertygande skäl för att tro att ”världen-i-sig” fungerar på det sätt som 
teorin säger.665 Det man då gör är att man använder den instrumentalistiska 
sidans giltighet som ett argument för varför vi bör tro på den narrativa sidan. 
                               
662 När det gäller ljus så förutsätter den fotoelektriska effekten att ljus beter sig som partiklar. 
Samtidigt visar Youngs berömda diffraktionsexperiment (Dubbelspaltsexperimentet) att ljus 
har vågegenskaper.  
663 Jmf. Stenlunds presentation av Weyls syn på matematik och teoretisk fysik, Stenlund, The 
Origin of Symbolic Mathematics and the End of the Science of Quanitity, ss. 83–85, samt 
Stenlunds utläggning av Albert Einsteins syn på fysiken i ”Vetenskapsfilosofi och språk”, ss. 
88–93.  
664 Stenlund framhåller hur det är vanligt i vår tid att tro att specialvetenskapliga undersökningar 
besvarat någon metafysisk fråga och att den klarhet filosofin idag kan bidra med ”kanske till 
största delen [består] i att upptäcka sammanblandningar, i att bli medveten om skillnader” 
(Stenlund, ”Språk och livsform”, s. 15). Därmed menar Stenlund att den moderna vetenskapen 
getts en teologisk funktion (Stenlund, ”Språk och livsform”, s. 15). Realistiska uppfattningar 
hör just till den metafysiska spekulationens område och kan inte bevisas av specialvetenskap-
liga teorier.  
665 Popper är mer eller mindre medvetet inne på detta spår då han betonar att man aldrig kan 
rationellt rättfärdiga sin tro på en teori. Det enda vi kan göra är att ställa upp det som en regel 
(dvs. normativt) att föredra teorier utifrån vissa kriterier, såsom korroborering (se Popper, The 
Logic of Scientific Discovery, s. 281). 
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Detta är ett val man kan göra, precis som man kan uppställa andra kriterier för 
vad som bör räknas som ett gott skäl för att tro på något när det kommer till 
världsåskådningsfrågor (till exempel att allt som står i en viss helig bok är 
sant). Detta är och förblir dock ett val eftersom det inte är den narrativa di-
mensionen som äger giltigheten. Härmed inser vi nu att även för lagveten-
skapliga teorier kan vi säga att det finns en subjektiv dimension. Detta under-
minerar dock inte lagkunskapens empiriska giltighet, det vill säga förutsägel-
seförmåga. De målande ord som vi sätter på de kvantifierade egenskaperna 
och lagsambanden kan därmed samexistera med den objektiva dimensionen 
om vi med ”objektiv giltighet” bara avser teoriernas förutsägelseförmåga. 
Detta är mitt förslag på hur en subjektiv och objektiv sida av vetenskaplig 
kunskap kan samexistera. 

5.3 Objektiv giltighet inom kulturvetenskaperna – ett 
förslag 
Den vidareutveckling av Webers anmärkningar som gjorts i föregående av-
snitt står inte i strid med något Weber säger om lagvetenskaperna.666 Som be-
tonades inledningsvis verkar Weber säga att alla vetenskapliga teoretiska be-
grepp enbart kan vara medel som ordnar verkligheten på ett empiriskt giltigt 
sätt och därmed ge behärskning. Kan detta synsätt alltså överföras till kultur-
vetenskaperna? I så fall skulle de teoretiska idealtypiska begreppens funktion 
vara att generera evidenta omdömen (det vill säga omdömen som åskådliggör 
fenomens kulturella betydelse på ett levande sätt) som är giltiga, i bemärkel-
sen att de möjliggör förutsägelser. Fördelen med detta vore att frågan om i 
vilken bemärkelse subjektivt färgade framställningar skulle kunna vara objek-
tivt giltiga skulle besvaras. Lösningen är att det inte är framställningarnas nar-
rativa dimension, det vill säga hur framställningarna karaktäriserar fenomenet, 
som ska vara en ”objektivt giltig” avbildning eller skildring (vilket enligt ar-
gumenten i föregående kapitel är omöjligt eftersom de formuleras utifrån 
värdeidéer). Så länge framställningen möjliggör förutsägelser är den trots det 
objektivt giltig i denna snävare bemärkelse, trots att ensidigheten och färg-
ningen präglar skildringens narrativa dimension på grund av värderelationen. 
På detta sätt kan den subjektiva och objektiva dimensionen av kulturveten-
skapliga framställningar samexistera. Förskjutning från en förställning om att 
det ”objektiva” står att finna i den korrekta representationen, eller avbild-
ningen, till ett försök att lokalisera objektiviteten i den korrekta förutsägelsen, 
gör det alltså möjligt att upprätthålla ett meningsfullt begrepp om objektivitet, 
och samtidigt acceptera att kulturvetenskapliga omdömen alltid fälls utifrån 
vissa värdeidéer som färgar dem. 

                               
666 I vilken utsträckning Weber skulle hålla med om de nyss nämnda resonemangen är oklart. 
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En förutsättning för denna lösning är att subjektivt färgade karaktärise-
ringar kan ge förutsägelseförmåga. Det kan låta tveksamt i en tid likt vår, präg-
lad av ett stort fokus på kvantifiering och den utbredda uppfattningen att sub-
jektiva omdömen enbart uttrycker åsikter. Faktum är dock att vi ständigt gör 
denna typ av förutsägelser och formar vårt handlande utifrån dem i vardagen. 
Hur man ska förstå denna typ av förutsägelsers relation till kausalitet och lag-
bundenhet återkommer vi till senare (se avsnitt 5.4), men låt oss först titta lite 
närmare på själva karaktäriseringarna. 

Det råder ofta delade meningar om hur en person, grupp eller företeelse ska 
karaktäriseras – om en viss makthavare är galen eller genialisk, om han bryr 
sig om medborgarna och landet eller snarare är en manipulerande bedragare; 
om ungdomar, invandrare, homosexuella, kvinnor eller vita heterosexuella 
medelålders män är si eller så, och så vidare. Denna typ av karaktäriseringar 
är ofta stereotypa, det vill säga generaliserade, överdrivna eller rena lögner. 
De kan ses som ett slags uttryck för värderingar, känslor eller attityder. 

Men vi kan också förstå någon (eller något) i den bemärkelsen att vi känner 
personen (eller gruppen eller företeelsen). Denna kännedom inbegriper att för-
stå hur personen är och fungerar; hur personen kommer att tänka, känna, rea-
gera eller handla i olika situationer. Denna typ av förståelse kan vara svår att 
uttrycka i ord eftersom den bygger på praktisk erfarenhet och så att säga sitter 
i ens sätt att agera och reagera i relation till personen, gruppen eller företeel-
sen.667 Det är inte en propositionell kunskap utan just en kännedom som kan 
visa sig i praktiken. Vi kan dock sträva efter att utveckla och förmedla denna 
förståelse genom att uttrycka den med ord, det vill säga genom att karaktäri-
sera personen, gruppen eller företeelsen i fråga. En träffande karaktärisering 
baserad på denna typ av praktisk erfarenhet kan på ytan likna stereotypa ka-
raktäriseringar men skillnaden ligger i användbarheten; givet att man med ter-
men ”stereotyp” menar en orättvis och missvisande generalisering baserad på 
en bristande förståelse av den andre så kommer agerande utifrån stereotypa 
föreställningar oftare leda till missförstånd och konflikter, medan en god kän-
nedom oftare kommer leda till att man kan bemöta den andre på ett adekvat 
och ändamålsenligt sätt. Svårigheten ligger just i hur man går från en praktisk 
kännedom till att formulera karaktäriseringar som kan förmedla förståelse till 
andra, så att de också kan handla ändamålsenligt utifrån denna förståelse. Det 
är först när vi lyckas göra det och kan specificera falsifierbara konsekvenser 
av karaktäriseringen (i form av faktapåståenden) som denna kan göra anspråk 
på att utgöra kulturvetenskapliga förståelse. 

För att knyta an till Helmholtz exempel med karaktäriseringen av någon 
som ”ambitiös” (se avsnitt 1.4.5) så kan man tänka sig fall där detta bara är ett 
positivt värdeomdöme som egentligen inte säger något mer än att jag gillar 

                               
667 Här finns det eventuellt en likhet med hur Weber talar om den omedelbara förståelsen (se 
avsnitt 3.6 och 3.8). Han säger dock alldeles för lite om detta för att det ska gå att dra några 
växlar på det. 



 186 

eller imponeras av personen i fråga. Taget för sig är det i så fall en tom karak-
tärisering eftersom det finns så många sätt att vara ambitiös på. Men låt oss 
utveckla ett lite mer konkret, om än förenklat, idealtypiskt exempel.  

Säg att jag, Ingeborg och Johan planerar ett projekt och jag föreslår att vi 
ska involvera en fjärde person därför att hon är ambitiös och därmed kommer 
vara till god hjälp för att ro projektet i hamn. Om jag motiverar mitt förslag på 
detta sätt så karaktäriserar jag henne som ambitiös i relation till ett samman-
hang och en konkret förväntan. Jag har därmed specificerat innebörden i min 
karaktärisering av henne som ambitiös: med hennes hjälp kommer projektet 
slutföras. Det går alltså att formulera en testbar förutsägelse utifrån karaktäri-
seringen i detta fall. 

Låt oss därefter säga att Ingeborg invänder och säger att den föreslagna 
gruppmedlemmen inte alls är ambitiös, utan pedantisk och att Johan instäm-
mer i detta.668 Här har vi två skilda karaktäriseringar som bär på olika värde-
laddningar. Om vi stirrar oss blinda på frågan om vem som har rätt så missar 
vi den väsentliga frågan om vad konsekvenserna av dessa karaktäriseringar är. 
– Kommer hon inte hjälpa oss att föra detta projekt i hamn? undrar jag kanske, 
och insisterar implicit på att vi trots allt borde tillfråga henne. Ingeborg med-
ger motvilligt att jo, det tror hon. – Då så, säger jag. Johan protesterar dock 
och säger att det är just för att hon är pedantisk som hon tvärtom kommer 
försvåra arbetet och därmed höja risken för att projektet inte slutförs. I en så-
dan situation kan vi säga att jag och Ingeborg i en bemärkelse verkar ha olika 
förståelser av henne baserat på olika värderingar av hennes stil och personlig-
het (och kanske olika förståelser av projektet vi planerar). Vi kan dock trots 
denna skillnad enas om en gemensam förutsägelse. Ingeborg och Johan kan 
på ytan se ut att ha samma förståelse av henne men i sina förutsägelser visar 
det sig att de uppfattar henne olika. I en situation där man bara pratar utan att 
specificera förutsägelser går det inte att avgöra vem som har bättre kännedom 
och förståelse. Det är först när vi specificerar innebörden av karaktäriseringen 
i termer av förutsägelser som innebörden skymtar fram. 

 Låt oss säga att vi beslutar att involvera min föreslagna kandidat, och det 
sedan visar sig att vi lyckas ro projektet i hamn. I ett sådant fall visar sig min 
och Ingeborgs karaktäriseringar båda vara objektivt giltiga i den begränsade 
bemärkelse som jag föreslagit att vi bör tala om objektiv giltighet. De är ob-
jektivt giltiga i denna bemärkelse trots att de i en annan bemärkelse är mot-
stridiga eftersom de är subjektivt färgade på olika sätt. 

I ett sådant fall skulle jag säga att både min och Ingeborgs karaktäriseringar 
(trots sin subjektiva olikhet) blev styrkta i den bemärkelse som Popper menar 
att test av vetenskapliga hypoteser kan ”korroboreras” (det vill säga ej slutgil-
tigt verifieras men väl kan visa sig stå pall inför prövningar).669 Precis som 

                               
668 Hon hade kanske också kunnat kallas obstinat, perfektionistisk, odräglig – eller överambi-
tiös. 
669 Se Popper, The Logic of Scientific Discovery, s. 10, 248f.  
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med generella teorier av det slag Popper diskuterar, till exempel en naturve-
tenskaplig lag, kan vi aldrig med säkerhet verifiera att den är ”sann” i någon 
absolut bemärkelse.670 Det finns alltid en risk att andra faktorer påverkat resul-
tatet: Kanske hade vi bara tur, kanske var det inte hennes förtjänst att projektet 
slutfördes, och så vidare. Inom de lagvetenskapliga naturvetenskaperna kan 
bakgrundsfaktorer undersökas eftersom det är just generella teorier som ska 
testas och dessa kan därför oftast testas med experiment under kontrollerade 
former. När det däremot kommer till den typ av omdömen som hör till både 
vardagen och verklighetsvetenskaperna så är de just enskilda omdömen om 
enskilda historiska skeenden. Det man bedömer och ska göra förutsägelser 
kring sker bara en gång och går inte återupprepa i ett laboratorium. När vi 
alltså inte vill testa generella teoriers empiriska giltighet utan giltigheten hos 
enskilda förutsägelser i ett historiskt förlopp så får vi leva med att vi inte sys-
tematiskt kan testa vad som faktiskt gav resultatet. Men det väsentliga är att 
vi trots denna osäkerhet fortfarande kan formulera tolkningar som kan ligga 
till grund för förutsägelser, och det historiska skeendet kommer avgöra om 
förutsägelserna slår in eller inte. 

Exemplet är menat att visa att vi inte behöver ha ”samma” förståelse i en 
värdeladdad bemärkelse för att kunna dra samma slutsatser i en viss situation 
och inom kulturvetenskaperna behöver vi inte försöka avgöra om det finns 
några ”objektivt korrekta” karaktäriseringar. Två olika förståelser baserade på 
olika värderingar kan båda generera vällyckade förutsägelser och därmed sä-
gas vara objektivt giltiga i denna begränsade bemärkelse. Både min karaktäri-
sering i exemplet ovan av den tilltänkta gruppmedlemmen som ambitiös och 
Ingeborgs karaktärisering av henne som pedantisk var giltiga. Johans karak-
tärisering – trots att den ytligt sett verkar identisk med Ingeborgs – var däre-
mot ogiltig. 

För den som tänker att vetenskapernas mål är att beskriva världen så korrekt 
som möjligt duger inte detta – då är det nödvändigt att insistera på att det måste 
finnas ett enda korrekt svar på frågan om ifall en person är ambitiös eller inte 
– och om det inte går (till exempel för att karaktäriseringarna är värdeladdade 
eller för att termerna inte är strikt definierade), ja då kvalificerar sig inte om-
dömet som ”vetenskaplig kunskap”. För den som anser att vetenskapernas mål 
är att tjäna den handlande människan så räcker dock att omdömen möjliggör 
framgångsrik förutsägelseförmåga. I detta weberianska perspektiv är det vä-
sentliga att tolkningen är så pass precis att den uppfyller Poppers demarkat-
ionskriterium för vetenskaplighet: den måste ha så pass tydliga konsekvenser 
att den går att falsifiera. Hur dessa konsekvenser ska dras fram ur den grund-
läggande karaktäriseringen kan vi inte systematisera och automatisera på det 
sätt som man kan göra med kvantitativ lagkunskap. Men det betyder inte att 

                               
670 Popper delar dock inte den grundläggande instrumentalistiska syn på vetenskapliga teorier 
och beskrivningar som jag företräder. Se t.ex. ibid., s. 281f. För Poppers inställning till termen 
”sanning”, se ibid., s. 273n1. 
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det är helt godtyckligt och subjektivt vilka slutsatser vi drar. Att dra denna typ 
av slutsatser är väsentligt i vardagen och här behöver vi använda det Helm-
holtz kallar för taktkänsla. Så länge vi är så pass klara över vad vi menar att 
konkreta förutsägelser i form av faktapåståenden kan formuleras till följd av 
dessa karaktäriseringar (till exempel att projektet kommer att slutföras), så kan 
man testa framställningens giltighet. När förutsägelsen slår in har den enskilda 
karaktäriseringens giltighet demonstrerats, det vill säga styrkts, men det bety-
der utifrån den position som här utvecklats inget mer än att den är giltig i den 
begränsade instrumentalistiska bemärkelsen. Genom att applicera idén om be-
härskning som förutsägelseförmåga på kulturvetenskaperna finner vi med 
andra ord ett sätt att förena den subjektiva färgningen av själva framställ-
ningen med en konkret idé om hur dessa framställningar ändå kan äga någon 
sorts objektiv giltighet som är oberoende av vilka värdeidéer man utgår ifrån. 
Webers ursprungliga fråga om vad objektiv giltighet kan betyda på kulturve-
tenskapernas område menar jag alltså härmed har besvarats. 

I avsnitt 4.2 ovan väcktes frågan om vad kulturvetenskap kan spela för roll 
för den handlande människan. Poängen jag vill göra är att karaktäriseringar 
som i exemplet med den ambitiöse ovan bland annat kan vara till stor hjälp 
som komplement till statistik och annan kvantitativ kunskap för politiker som 
ska fatta beslut. För att återknyta till exemplet med Corona-pandemin så kan 
politiker behöva beakta hur befolkningen eller vissa grupper inom befolk-
ningen förhåller sig till viruset och de behöver beakta hur de kommer reagera 
på olika inskränkningar av deras vardagliga liv (såsom karantän, nedstängning 
av skolor, restauranger, och så vidare). Här kan det vara på sin plats med en 
kulturvetenskaplig karaktärisering av olika gruppers mentalitet, t.ex. om de är 
rädda för viruset eller övermodiga, om de har hög respekt för staten och ex-
perter, och så vidare. Den betydelse som viruset tillskrivs av olika grupper 
kommer visa sig i hur de agerar. Detta kan man försäga om man förstår dem. 
Karaktäriseringar av detta slag kommer vara värdegenomsyrade men om de 
möjliggör vällyckade förutsägelser angående hur de kommer reagera på viru-
sets utbredning eller vissa åtgärder för att hindra detta, så är karaktärisering-
arna objektivt giltiga i den bemärkelse jag föreslagit.  

Som vi sett i de föregående kapitlen tangerar Webers resonemang denna 
idé. När Weber diskuterar Münsterbergs idé om de subjektifierande veten-
skaperna och betonar att även de vetenskaper som strävar efter förståelse 
måste bygga på ett objektifierande av verkligheten, så framhåller han att ob-
jektifierandet möjliggör rationellt (det vill säga målrationellt) handlande (se 
avsnitt 3.6). Detta bygger på förutsägelseförmåga, eftersom det målrationella 
handlandet består av att väga medel, mål, kostnader och eventuella bieffekter 
mot varandra (se avsnitt 4.1). Vi såg också att Weber framhåller att den ve-
tenskapliga förståelsen dels ska baseras på faktapåståenden och dels att dess 
giltighet ska kunna demonstreras utifrån faktapåståenden (se avsnitt 3.7). Om 
man ska ta Webers resonemang om hur värdeidéerna präglar de idealtypiska 
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begreppen och de empiriska kulturvetenskapliga framställningarna på allvar, 
så kan det inte vara själva skildringens korrekthet som kan demonstreras.  

Hur Weber ser på detta är dock oklart, och det finns alldeles för många 
passager som pekar åt andra håll, för att dra slutsatsen att Weber verkligen 
menar att kulturvetenskapliga framställningars giltighet består av deras möj-
lighet att generera förutsägelser. Eftersom vi lämnat den exegetiska frågan om 
vad Weber själv tänkte, så räcker det dock med att poängtera att idén ovan är 
en möjlig vidareutveckling som möjliggör förenandet av det subjektiva och 
objektiva. Vi har i detta funnit ett Weber-inspirerat svar på frågan om vad 
objektivt giltig kunskap kan betyda när det kommer till kulturvetenskaperna. 

Vi har nu bara två problem kvar att lösa. Det första problemet är att det som 
gör lagar giltiga är att de består av artbegrepp, det vill säga begrepp som har 
visat sig vara giltiga i en viss sorts situationer, och därmed förutsätts vara gil-
tiga i framtida situationer som kan reduceras till instanser av denna sorts situ-
ationer. De evidenta omdömena som utgör de kulturvetenskapliga framställ-
ningarna kan däremot som vi sett inte bestå av artbegrepp och därmed kan inte 
deras förutsägelseförmåga vila på lagsamband. Vi behöver därför kombinera 
idén om behärskning som förutsägelseförmåga med en idé om kausalitet som 
stödjer idén om att enskilda kvalitativa omdömen kan generera förutsägelser. 
Detta behöver vi dock inte utveckla på egen hand för här kan vi lyfta fram ett 
par drag av Webers egna resonemang kring kausalitet i ”Roscher och Knies 
2–3”. 

Det sista problemet, som avslutar avhandlingen, är varför formulerandet av 
idealtyper är oumbärligt för denna typ av förutsägelser när det är förståelse vi 
eftersträvar. Detta beror på att vi behöver förstå de kulturvetenskapliga omdö-
mena som utgör framställningen av enskilda fenomen på ett annat sätt än de 
kvantitativa omdömena. Det är här Wittgensteins språkfilosofiska anmärk-
ningar blir relevanta. Låt oss dock börja med kausalitetsproblemet. 

5.4 Webers kausalitetsbegrepp och förutsägelser av 
mänskligt handlande  
I ”Roscher och Knies 2” kritiserar Weber bland annat Knies för idén att 
mänskligt handlande skulle vara irrationellt i bemärkelsen oberäkneligt.671 
Weber vänder sig här emot de som menar att mänskligt handlande är oberäk-
neligt därför att det är en principiell följd av den metafysiska grundidén att 
mänskligt handlande styrs av fri vilja och därmed inte är deterministiskt såsom 
naturskeenden. Som vi sett tidigare är Weber kritisk till idén att vi måste utgå 
ifrån metafysiska antaganden i vetenskapsfilosofiska spörsmål (se avsnitt 3.8). 

                               
671 Weber, ”Roscher och Knies 2”, ss. 274–277 (eng. övers. ss. 41–43). 
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Weber konstaterar att det helt enkelt är falskt att mänskligt handlande är obe-
räkneligt. Fundamental metafysisk oberäknelighet finns inte när vi talar om 
faktiskt mänskligt handlande i den upplevda verkligheten (det vill säga när vi 
talar om den faktiska verkligheten vi upplever i motsats till den typ av meta-
fysiska föreställning om ”verkligheten i sig” som man måste utgå ifrån om 
man antar att naturen är deterministisk och att människan besitter en fri vilja 
– påståenden som aldrig kan stödjas empiriskt).672 I ”Kritiska studier” fram-
håller Weber att mänskligt beteende är som mest förutsägbart när det är fritt, 
därför att ett fritt handlande är ett handlande som inte påverkats av sådant som 
affekter, övertalning, fördomar, felaktigt resonerande, faktafel, temperament 
eller sinnesstämningar. Vi handlar därför som friast när vi strävar efter ett tyd-
ligt mål och använder medel som utifrån vår erfarenhet är de mest adekvata.673 
Innebörden i detta resonemang är samtidigt att det friaste handlandet är det 
som är mest förutsägbart eftersom i ett idealt fall skulle vi kunna räkna ut hur 
en person kommer att handla om vi bara känner till de rådande omständighet-
erna, personens mål och vilka medel personen anser är adekvata för att kunna 
detta mål. Att vi kan göra denna typ av förutsägelser och ofta faktiskt gör det 
framhåller han i ”Roscher och Knies 2”:  

Varje militärt kommando, varje strafflag, ja varje yttrande, som återfinns i vår 
kommunikation med andra, ”räknar” med att vissa bestämda verkningar inträ-
der i ”psyket” hos den som man vänder sig till, – inte med en absolut entydighet 
i varje avseende och för alla, men med en tillräcklig entydighet för att kom-
mandot, lagen, det konkreta yttrandet över huvud taget ska tjäna målet.674 

När Weber här talar om att räkna med vissa verkningar avser han uppenbarli-
gen inte att tala om exakta kvantitativa beräkningar utan den typ av förutsä-
gelser vi gör i vardagen där vi förväntar oss eller antar att en viss åtgärd kom-
mer ha en viss följd.675 När vi gör dessa vardagliga ”beräkningar” använder vi 
inga ekvationer och vi förväntar oss inte heller att verkan följer med säker-
het.676 Trots det går Weber så långt som att hävda att när det gäller förutsägel-
ser av naturskeenden i fall som då vi gör väderprognoser så är beräkningarna 
mer osäkra än när vi ”beräknar” hur en person vi känner (bekannten Person) 
kommer att handla i en viss situation.677 Att känna eller förstå någon i denna 

                               
672 För en diskussion om skillnaden mellan hur kausalitet diskuteras inom filosofi och den nivå 
Weber är intresserad av, se Agevall, ”Weber, kausaliteten och oändligheten”. 
673 Weber, ”Kritiska studier”, s. 398f. (eng. övers. s. 146). 
674 Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 274 (eng. övers. ss. 41f.). Min översättning. 
675 Se även t.ex. Weber, ”Kritiska studier”, s. 444ff. (eng. övers. s. 170f.). Här jämför Weber 
hur vi i vardagen kan försöka göra förutsägelser med historikerns utgångsläge där han idealt 
sett kan jämföra den historiska personens kunskap om sin omgivning med den faktiska situat-
ionen.  
676 ”Beräkningar” avser i detta avsnitt inte bara matematiska beräkningar. 
677 Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 274 (eng. övers. s. 42). Vi behöver inte ta ställning till i 
vilken utsträckning detta stämde på Webers tid eller med vår tids meteorologiska kunskap. Det 
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bemärkelse är att kunna förutsäga hens reaktioner och detta har vi alla erfa-
renhet av från vår egen vardag. Att känna någon är en annan sorts kunskap än 
kvantitativ kunskap. Weber själv utvecklar dock inte hur han ser på den kul-
turvetenskapliga kunskapen i relation till detta. 

Trots det menar Weber att beräkningar av mänskligt handlande inte skiljer 
sig på det logiska planet från den typ av beräkningar som görs av brobyggare, 
bönder (till exempel när de funderar på hur mycket kemikalier de ska använda 
på sina odlingar), djuruppfödare eller den som spekulerar i ekonomiska instru-
ment på börsen.678 Dessa fall som Weber tar upp har att göra med kvantifie-
ringar och ekvationer men Weber menar alltså ändå inte att det finns någon 
avgörande skillnad mellan dessa och när vi beräknar hur en person vi känner 
kommer agera i en viss situation. Trots att skillnaden är att vi i vissa fall kan 
göra matematiska beräkningar så har de en mer grundläggande likhet i det att 
vår förmåga att förutsäga naturskeenden såväl som mänskligt handlande är 
begränsad. Denna begränsning består av att vi aldrig med säkerhet och full-
ständig exakthet kan beräkna vad som kommer ske. ”Så är fallet överallt, där 
det inte handlar om bestämda, abstraherade relationer, utan om ett framtida 
’naturskeende’ i dess fulla individualitet.”679 

I det verkliga livet har vi sällan möjlighet (och inte heller alltid behovet) att 
göra exakta förutsägelser därför att det ofta finns begränsat med tid och resur-
ser och en ökad chans att realisera målet kanske inte är värt en allt för stor 
satsning. När vi gör förutsägelser av både naturskeenden och mänskligt hand-
lande i verkliga livet strävar vi efter tillräcklig exakthet i förutsägelserna för 
att nå de konkreta målen utifrån den begränsade information vi vid varje till-
fälle besitter och de resurser vi är villiga att sätta in.680 Det alla dessa ”beräk-
ningar” har gemensamt är dels att de består av försök till förutsägelser av vad 
olika möjliga skeenden kommer resultera i och dels att de utförs i den konkreta 
verkligheten i nuet där någon ska ta ett beslut och handla därefter.681 Weber är 
öppen för att formulerandet av lagar skulle kunna användas även för att förut-
säga mänskligt beteende men anser att detta ofta inte är ändamålsenligt.682 We-
ber menar vidare att formulerandet och applicerandet av lagar inte är det enda 
sättet att göra förutsägelser. Weber går in på detta mer utförligt i ”Roscher och 
Knies 3” när han framhåller att kausalitetsprincipen (des Kausalprinzips) har 
två olika grunddrag.683 Det första är idén om inverkan (Wirkens), vilket Weber 

                               
viktiga för mitt resonemang är att detta visar Webers inställning till förutsägelser av mänskligt 
handlande. 
678 Ibid., s. 274 (eng. övers. s. 41f.). Se även Weber, ”Stammler”, s. 533 (eng. övers. s. 205f.). 
679 Weber, ”Roscher och Knies 2”, s. 274f. (eng. övers. s. 42). Min översättning. 
680 Ibid. 
681 Weber använder i sammanhanget inget ord som motsvarar ”förutsägelser” men de beräk-
ningar han talar om avser just detta.  
682 Ibid., ss. 278–281 (eng. övers. ss. 43–45). 
683 Weber, ”Roscher och Knies 3”, ss. 364–367 (eng. övers. ss. 86–88), se fram för allt s. 364f. 
(eng. övers. s. 86f.). Weber talar strikt taget om att kausalitetskategorin (die Kategorie der Kau-
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beskriver som ett band mellan två kvalitativt olika fenomen, det vill säga en 
enskild relation mellan två konkreta individuella fenomen.684 Det andra draget 
är regelbundenhet, det vill säga idén om att det finns ett generellt lagsamband 
som binder ihop de enskilda fenomenen i orsak och verkan.685  

Webers poäng är att dessa två aspekter av kausalitetsbegreppet inte är 
ofrånkomligt sammanbundna och i själva verket används på olika sätt inom 
olika discipliner. Begreppet har därmed olika innehåll i olika sammanhang 
därför att dessa två drag ges olika stor vikt och han menar att en av dimens-
ionerna helt och hållet kan falla bort från begreppets innehåll. Den första 
aspekten, idén en konkret förbindelse mellan två enskilda fenomen, ”förlorar 
sin mening och försvinner” från kausalitetsbegreppet när vi uttrycker rumsliga 
kausalrelationer som matematiska ekvationer, det vill säga när vi bedriver lag-
vetenskap.686 Däremot försvinner idén om kausalitet som regelbundenhet från 
begreppet när vi reflekterar över ”den absoluta kvalitativa enskildheten hos 
världsprocesserna som löper genom tiden och den kvalitativa enskildheten hos 
också varje rumstidsligt avsnitt”.687 Detta beror på att ”[f]ör en absolut enskild 
kosmisk utveckling (total eller partiell) förlorar då begreppet om en kausalre-
gel på samma sätt helt sin mening, precis som begreppet om kausal inverkan 
för ekvationer”.688  

När vi vill fälla omdömen om konkreta skeenden utan att reducera dem till 
instanser av artbegrepp behöver vi alltså fälla omdömen utan hänvisning till 
några kausalregler, det vill säga regelbundenheter. Av detta resonemang följer 
att vi utifrån Webers perspektiv kan göra förutsägelser av två olika slag: För 
det första kan vi abstrahera fram ett lagsamband och sedan applicera det på 
olika fall i verkligheten. Då gör vi en enskild förutsägelse genom att reducera 
det enskilda skeendets fenomen till instanser av artbegreppen i lagen och ap-
plicerar sedan lagen på det enskilda fallet. För det andra kan vi helt enkelt 
förutsäga att A kommer orsaka B utan att gå vägen via ett lagsamband.689 Det 

                               
salität) kan användas på två olika sätt i olika discipliner beroende på vilket drag i den grund-
läggande kausalitetsprincipen man tar fasta på. Jag följer här Bruuns tolkning att Weber med 
”kategori” avser grundläggande begrepp (se Bruun, ”Weber’s Sociology — ’verstehend’ or 
’deutend’?”, s. 42.). Som nämndes i inledningskapitlet är detta sannolikt baserat på Rickerts idé 
om kausalitetsprincipens två drag, se Weber, ”Roscher och Knies 1”, s. 52k59, Weber, ”Ro-
scher och Knies 2”, s. 254k52 samt Rickert, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Be-
griffsbildung, s. 412ff. 
684 Detta är en vidareutveckling av diskussionen i ”Samhällsvetenskapernas objektivitet” om 
”tillskrivningsomdömena” (se Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet”, s. 185 (sv. övers. 
s. 126f.) samt s. 203 (sv. övers. s. 139)). Se not 236 ovan för en kommentar kring ”tillskriv-
ningsomdömen”. 
685 Weber, ”Roscher och Knies 3”, s. 365 (eng. övers. s. 87). 
686 Ibid. 
687 Ibid. Min översättning. 
688 Ibid., s. 366 (eng. övers. s. 87). Min översättning. 
689 Detta kausalitetsbegrepp är inte detsamma som det han utvecklar i ”Kritiska studier” i sam-
band med att han diskuterar idén om adekvat kausalitet och objektiv möjlighet. Den idén förut-
sätter att man tänker i termer av regelbundenheter, om än inte deterministiska regelbundenheter. 
För ett exempel på hur Weber här betonar vikten av att använda regelbundenheter, se ”Kritiska 
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är på detta sätt vi ofta gör förutsägelser i vardagen. Detta är nyckeln vi sökt. 
Det är detta kausalitetsbegrepp som behövs för att förklara hur kulturveten-
skaperna skulle kunna formulera förutsägelser utan att använda artbegrepp vil-
ket krävs om vi ska kunna formulera förutsägelser baserade på evidenta om-
dömen om kulturell betydelse.  

I detta resonemang kring kausalitetsbegreppet finner vi alltså den syn på 
kausalitet som krävs för att kunna utveckla en idé om kulturvetenskapliga för-
utsägelser utan artbegrepp. Vi kan nu säga att kvalitativa omdömen kan ge 
förutsägelser utan artbegrepp om de används för att göra förutsägelser om vil-
ket konkret skeende som kommer följa av det enskilda konkreta skeende så 
som vi karaktäriserat dess gestalt.  

För att förtydliga är detta varken ett förnekande eller accepterande av någon 
metafysisk uppfattning om världens eventuella lagbundenhet utan en metodo-
logisk poäng om vilken typ av förklaringar som är relevanta utifrån ett visst 
kunskapsintresse. Det är inte heller ett förnekande av att man skulle kunna 
söka lagvetenskapliga förklaringar av konkreta historiska skeenden. Det är 
bara ett förtydligande av att vi inte måste motivera enskilda kausalförklaringar 
genom att hänvisa till lagbundenheter. Vi kan exempelvis fundera på vad det 
var som ledde fram till det första världskriget och vi kan här använda fakta, 
statistik och lagkunskap som medel i formulerandet av en sådan förklaring, 
och vi kan söka en mer eller mindre lagmässig förklaring beroende på vad vi 
är intresserade av. I sin renaste idealtypiska form är dock det verklighetsve-
tenskapliga intresset inriktat på att förklara vilken kausal roll enskilda skeen-
den haft för andra lika enskilda händelser, såsom vilka konsekvenserna var av 
skotten i Sarajevo, år 1914.  

Weber kopplar inte själv ihop sin argumentation om varför mänskligt hand-
lande är förutsägbart och utredningen av kausalitetsbegreppet med frågan om 
hur objektivitet, giltighet och behärskning ska uppnås i kulturvetenskaperna. 
Den sammankoppling vi gjort här skall därmed ses som en vidareutveckling 
av Webers resonemang. 

5.5 Idealtypernas oumbärlighet – Hur idealtyper kan 
främja vår förmåga att göra förutsägelser 
 
5.5.1 Introduktion av Wittgensteins språkfilosofiska 
anmärkningar och avsnittets ambition 
Nu återstår en enda sak att göra, nämligen att visa varför idealtyper är oum-
bärliga för att nå den kulturvetenskapliga förståelse som främjar vår förmåga 

                               
studier”, s. 461f. (eng. övers. s. 175f.). För en tolkning av just denna aspekt, se Agevall, ”Weber, 
kausaliteten och oändligheten”, t.ex. ss. 70–72. 
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att göra dessa förutsägelser. Målet i detta avsnitt är att visa varför formuleran-
det av idealtyper är oumbärligt för att fälla kulturvetenskapliga omdömen som 
ska uttrycka en förståelse av ett fenomens karaktär på den kulturella nivån. 
Som vi såg redan i kapitel 2 är Weber tydlig med att idealtyper är oumbärliga 
för att göra framställningarna klara och entydiga. Men i vilken bemärkelse är 
formulerandet av idealtyper oumbärligt för att formulera så pass skarpa och 
entydiga framställningar att det går att göra falsifierbara och vällyckade för-
utsägelser baserat på dem?690 Hur formulerar man sådana framställningar? Hur 
gör man dem skarpa och entydiga?  

Weber framhåller att det behövs skarpa begrepp samtidigt som de kultur-
vetenskapliga, kvalitativa, omdömena inte kan bestå av artbegrepp. Kulturve-
tenskaperna kan på en innehållslig nivå sägas formulera omdömen som skapar 
en idealtypisk framställning av fenomenet. Dessa omdömen kan dock inte be-
stå av begrepp som är idealtyper med avseende på den logiska funktionen, 
eftersom begrepp är idealtyper i denna bemärkelse när de används som jäm-
förelseobjekt (det vill säga som hjälpmedel för att formulera dessa omdömen). 
De kan därmed inte bestå av idealtyper i logisk bemärkelse, även om de inne-
hållsligt sett är idealtyper.  

Vad kan då dessa kvalitativa omdömen som utgör kulturvetenskapliga 
framställningar bestå av? Förslaget som presenteras i det följande är att dessa 
kvalitativa omdömen ska formuleras med vårt vardagsspråk – eller ”livets 
språk” för att använda Webers uttryck. Vad detta kan betyda ska vi nu fördjupa 
oss i.  

När vi lär oss vårt modersmål lär vi oss i någon bemärkelse vad orden ”be-
tyder”. Men vad är ett ords ”betydelse”? Vi kan åtminstone börja med att kon-
statera att många ord som vi använder i vardagslivet inte har ett bestämt be-
grepp som sin betydelse (i Rickerts bemärkelse, se avsnitt 1.6) och därmed 
inget tydligt omfång. Dessa ord har ingen entydig definition som vi kan ange 
på det sätt som man kan ange en teknisk terms definition. Ändå behärskar vi 
dessa vardagliga ord, vi kan använda dem och vi förstår dem i någon bemär-
kelse. Denna förståelse och användning är dock inte lika exakt som när vi an-
vänder väldefinierad teknisk terminologi. Betyder det att vårt vardagsspråk är 
vagt och otydligt?  

Detta är något som vi finner en utförlig diskussion av i den senare Witt-
gensteins anmärkningar, i samband med att han reflekterar kring ords bety-
delse. Den idé Wittgenstein vill kritisera här är att ett ords betydelse är det 
som ordet betecknar. Detta är en idé som återfinns i grunden för Rickerts syn 
på begrepp som bildar utgångspunkten när Webers utvecklar sin syn på be-
grepp (se avsnitt 1.6). Wittgensteins kritik riktar sig därmed mot en av Webers 

                               
690 För exempel på andra som också diskuterat idealtypernas betydelse för förutsägelser, se t.ex. 
Bruun, Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology, utg. 2, s. 235–237. Hans 
argument bygger dock inte på den sortens tolkning jag gör här och därmed har han en an-
norlunda idé om hur idealtyperna mer exakt ska bidra till förutsägelser.  
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utgångspunkter som riskerar att överskugga det Weber själv säger om ideal-
typiska begrepp som bryter mot denna grundläggande idé. Wittgensteins kritik 
träffar också uttolkare såsom Burger, som anser att alla begrepp per definition 
måste vara generella och klassificerande (se till exempel avsnitt 2.4). Även 
om Burger inte diskuterar språket i allmänhet, så ligger det under denna upp-
fattning en idé om att alla generella ord har någon sorts mening (eller bety-
delse i Rickerts bemärkelse) som gör att de betecknar klasser av föremål.691  

Wittgensteins anmärkningar om språkets variationsrikedom syftar till att 
påminna oss om att vi i vardagligt användande av språket faktiskt kan förstå 
ord utan att kunna ange en definition. Detta använder jag sedan för att ge oss 
en klarare förståelse av det Weber kallar för den omedelbara förståelsen (men 
därutöver inte säger så mycket om) och dess begreppsliggörande av verklig-
heten. När detta är på plats avslutas avsnittet med att slutligen klargöra vilken 
roll idealtyper och den kulturvetenskapliga förståelsen kan spela som komple-
ment till den omedelbara förståelsen av den givna verkligheten i dess fulla 
rikedom av kulturella betydelser.  

5.5.2 Wittgensteins diskussion av betydelse 
Vad är ett ords betydelse? Wittgenstein inleder ”Blå boken” med denna fråga 
och menar att frågor som denna försätter vårt tänkande i en sorts kramp därför 
att substantiv får oss att vilja leta efter något slags föremål som ordet står för.692 
Denna benägenhet hänger ihop med att: 

Det finns en tendens som är fastrotad i våra vanliga uttrycksformer att tänka 
att den person som lärt sig förstå en allmän term, till exempel ordet ”blad”, 
därigenom har kommit i besittning av en sorts allmän bild av ett blad [...] detta 
sammanhänger med tanken att ett ords betydelse (meaning) är en bild, eller ett 
ting samordnat med ordet.693  

Denna tendens är exempelvis vad vi ser hos Burger när han säger att ”the con-
ceptual content of, e.g., ’tree,’ consists of those empirical parts which can be 
equally found in all trees as identical components”.694 

I Filosofiska undersökningar illustrerar Wittgenstein denna språkförståelse 
med en passage från Augustinus bekännelser där Aurelius Augustinus funde-
rar på hur han som barn lärde sig sitt språk: 

                               
691 Se t.ex. Burger, Max Weber’s Theory of Concept Formation, utg. 2, s. 115f. 
692 Wittgenstein, ”Blå boken”, s. 1 (sv. övers. s. 1). Wittgenstein skriver här på engelska och 
använder termen ”meaning”. Jag följer dock den svenska utgåvans val att använda termen ”be-
tydelse” då det är ”Bedeutung” han använder när han diskuterar samma idé på tyska i Filoso-
fiska undersökningar, §1. 
693 Wittgenstein, ”Blå boken”, s. 17f. (sv. övers. s. s. 21) 
694 Burger, Max Weber’s Theory of Concept Formation, utg. 2, s. 115. 
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När de [vuxna] nämnde ett föremål och därvid vände sig mot det, märkte jag 
detta och förstod att föremålet betecknades genom de ljud de yttrade, då de 
ville hänvisa på det. Detta förnam jag genom deras åtbörder, alla folks natur-
liga språk, det språk som genom minspel och ögonens uttryck, genom lemmar-
nas gester och rösternas tonfall uppenbarar själens förnimmelser, när denna 
begär eller håller fast eller förkastar eller undflyr någonting. Så lärde jag mig 
så småningom att förstå vilka ting som betecknades genom de ord, som jag om 
och om igen hörde uttalas på deras bestämda platser i olika utsagor. Och när 
nu min mun hade vant sig vid dessa tecken, så uttryckte jag genom dem mina 
önskningar.695  

Den bild vi här får av språket menar Wittgenstein är att ord betecknar föremål 
och det är dessa föremål som utgör ordens betydelse (Bedeutung). Är detta en 
adekvat förståelse av vad det innebär för ord att ha betydelse och hur vi lär oss 
vårt språk? Till att börja med påpekar Wittgenstein att Augustinus inte gör 
skillnad mellan olika slags ord, och att den som förstår språkinlärning på detta 
sätt antagligen i första hand tänker på substantiv som ”bord”, ”stol” och 
”bröd”, samt personnamn, och i andra hand på namn på aktiviteter och egen-
skaper. Frågan om hur man ska få ihop denna bild av språket med alla andra 
slags ord förblir dock obesvarad.696 Som kontrast till Augustinus uppfattning 
formulerar Wittgenstein följande språkspel som exempel: 

Tänk nu på denna användning av språket: Jag skickar någon att göra inköp. Jag 
ger honom en lapp, på den står tecknen: ”fem röda äpplen”. Han går med lap-
pen till handelsmannen; denna öppnar den låda som har påskriften ”äpplen”; 
sedan uppsöker han i en tabell ordet ”röd” och finner bredvid det ett färgprov; 
nu uttalar han i tur och ordning orden för antal – jag antar att han kan dem 
utantill – t.o.m. ordet ”fem”, och för varje ord tar han ur lådan upp ett äpple 
vars färg stämmer med färgprovet. – Så, eller ungefär så, är det man handskas 
med ord.697  

Även om detta exempel är avskalat så presenterar Wittgenstein i detta språk-
spel en vardaglig situation (förutom den egendomliga detaljen att handelsman-
nen måste söka rätt på färgen i en tabell, vilket vi återkommer till nedan). 
Handelsmannen kan uppenbarligen inte ordet ”röd” i den bemärkelse som han 
kan ordet ”äpple” eftersom han måste leta i en tabell. Men han vet att han ska 
slå upp det i en tabell och hur han ska göra det. Wittgenstein väcker frågan: 
hur kan handelsmannen veta detta? Och hur vet handelsmannen vad han ska 
göra med ordet ”fem”?698 Wittgenstein ställer dessa frågor därför att varken 
”röd” eller ”fem” på ett uppenbart sätt kan sägas beteckna någon sorts föremål 
på det sätt som ordet ”äpple” verkar göra. Vad är i så fall betydelsen av ordet 
                               
695 Se Wittgenstein, Filosofiska undersökningar, §1 (sv. övers. s. 11). Wittgenstein citerar Au-
gustinus på latin. För citatets sammanhang, se Aurelius Augustinus, Augustinus bekännelser, 
ny utg., Artos, Skellefteå, 2010, bok I, avsnitt 8.  
696 Wittgenstein, Filosofiska undersökningar, §1. 
697 Ibid. 
698 Ibid. 
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”fem” i detta sammanhang? Wittgenstein svarar att ”[h]är var det inte alls tal 
om någon sådan [betydelse]; bara om hur ordet ’fem’ nyttjas”.699 Wittgensteins 
poäng kan sägas vara att handelsmannen kan använda ordet men frågan om 
ifall det betecknar något – och i så fall vad – är irrelevant i sammanhanget.  

Poängen Wittgenstein vill göra är att den augustinska idén om att ord har 
betydelse i form av föremål som orden betecknar eller står för ”hör hemma i 
en primitiv föreställning om det sätt varpå språket fungerar”.700 Det är alltså 
förenklat att tänka att ord betecknar föremål. Det är en förenkling som sveper 
in språkets funktion i en sorts dimma.701 För att förstå Wittgensteins perspektiv 
är det viktigt att se att resonemangen inte vänder sig emot någon specifik 
språkfilosofisk teori utan ett slags grundläggande antaganden eller bilder av 
hur språket kan fungera som kan finnas mer eller mindre medvetet och uttalat 
även hos den som inte ägnar sig åt språkfilosofi (såsom Rickert eller Burger). 
Det är inte heller några argument som framförs för någon alternativ språkfilo-
sofisk teori, utan beskrivningar av hur språket fungerar i just detta enskilda, 
påhittade och förenklade, språkspel. Dessa beskrivningar visar möjliga drag i 
vårt språk och varför det inte alltid passar att tala om att ord betecknar något. 

Wittgenstein framhåller sedan att man lika gärna skulle kunna vända på det, 
och säga att den augustinska idén om språket är en föreställning om ett primi-
tivt språk. Det är alltså inte en helt felaktig bild av vad språk kan vara.702 Att 
säga att ord har betydelse kan vara användbart när vi har att göra med primitiva 
språk, men Wittgenstein menar att denna bild av språket trots det till och med 
är ensidig och bristfällig i ett sådant exempel. För att belysa denna brist även 
i fall där det verkar passande, formulerar han följande primitiva språkspel. Det 
är menat att vara ett exempel på när Augustinus bild av hur språket fungerar 
är passande: 

Språket skall tjäna förståelsen mellan en byggnadsarbetare A och hans hant-
langare B. A uppför en byggnad av byggstenar; där finns ett förråd av kuber, 
pelare, plattor och balkar. B skall räcka fram byggstenar i den ordning som A 
behöver dem. För detta ändamål betjänar de sig av ett språk som består av or-
den ’kub’, ’pelare’, ’platta’, ’balk’. A ropar ut ett av dessa ord, B bär fram den 
sten som han lärt sig att bära fram vid ropet. Uppfatta detta som ett fullständigt 
primitivt språk.703  

I detta språk finns enbart ord som motsvarar ”äpplen” i exemplet med han-
delsmannen. Vi kan säga att alla ord i detta språk har föremål som sin bety-
delse. Men vad innebär det att kunna eller förstå ett ord i ett sådant språk? 

                               
699 Ibid.  
700 Ibid., §2. Kuusela framhåller detta som den huvudsakliga poängen med exemplet, se 
Kuusela, ”The Method of Language-Games as a Method of Logic”, ss. 138–140. 
701 Wittgenstein, Filosofiska undersökningar, §5.  
702 Kuusela gör samma poäng, se Kuusela, ”The Method of Language-Games as a Method of 
Logic”, s. 147f. 
703 Wittgenstein, Filosofiska undersökningar, §3. 
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Detta är en fråga om vad det innebär att kunna eller förstå ett ord, givet den 
bild av språket som Augustinus har. Wittgenstein tar sig an denna fråga genom 
att koppla ihop den med frågan om vad det innebär att lära sig ord i ett sam-
manhang där detta språk fungerar.  

Han föreställer sig att detta språk och byggandet hör till en folkstam där 
barnen lät sig dessa ord genom att de vuxna pekar på de olika föremålen och 
säger ”kub”, ”pelare”, och så vidare. ”Denna ostensiva utlärning av orden 
skapar, kan man säga, en associativ förbindelse mellan ordet och saken. Men 
vad vill det säga? Ja, det kan innebära skilda ting.”704 Wittgenstein uppmärk-
sammar att vi i första hand kanske tänker oss att denna förbindelse består av 
att barnen får inre bilder eller föreställningar av föremålen när de hör orden. 
Det är dessa associativa förbindelser som Rickert kallar för betydelse medan 
Wittgenstein undrar om det är denna sorts föreställningar som förståelsen be-
står av i ett fall som detta. Är ordens syfte i ett sammanhang såsom hos denna 
folkstam att ge upphov till sådana föreställningar? Det kan vara det i vissa 
sammanhang men det är inte detta som är syftet i denna folkstam. Så som 
Wittgenstein konstruerar sitt språkspel så är byggandet det enda de sysslar 
med. Det vore märkligt att säga att den som inte får upp sådana föreställningar 
men handlar på rätt sätt inte förstår orden, och omvänt att den har förstått 
orden som får inre bilder av föremålen men inte förstått att det är meningen 
att de ska hämtas. Den ostensiva utlärningen där ord och föremål kopplas ihop 
bidrar till att barnen kan hämta rätt föremål när de hör orden. Exakt samma 
ostensiva utlärning hade skapat en annan förståelse i ett sammanhang där det 
inte byggdes med plattorna.705  

Det Wittgenstein vill påminna oss om är att orden i fall som detta inte bara 
står för föremål utan också har en användning. När någon säger ”platta!” i 
detta språkspel är inte syftet att barnet ska få upp en föreställning av en platta, 
det kan vara hjälpsamt men huruvida barnet faktiskt får denna föreställning 
eller inte är irrelevant så länge barnet vet hur hen ska handla. Detta är samma 
poäng som ovan gjordes om vetenskapernas praktiska och narrativa dimens-
ioner.  

Man kan handla korrekt med hjälp av en inre bild – men det kan lika gärna 
göras med en yttre bild som i exemplet med handelsmannen när han letar upp 
ordet röd i en tabell. I ”Blå boken” för Wittgenstein ett mer utförligt resone-
mang kring detta:  

Hur kan någon på befallningen ”hämta mig en röd blomma från ängen” veta 
vad för sorts blomma han skall hämta åt mig, då jag endast gett honom ett ord? 

Det svar man kanske först föreslår är att han gick ut med en röd bild i tan-
karna för att leta reda på en röd blomma, och att han jämförde den med blom-
morna för att se vilken av dem som hade bildens färg. Det finns ett sådant sätt 
att leta på, och det är inte alls nödvändigt att den bild vi använder är en själslig 

                               
704 Ibid., §6. 
705 Ibid. 
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bild. I själva verket kunde processen vara denna: Jag bär en karta med namn 
som är samordnade med färgrutor. När jag hör befallningen ”hämta mig, etc.” 
för jag mitt finger över kartan från ordet ”röd” till en viss ruta, och går och 
letar efter en blomma som har samma färg som rutan. Men detta är inte det 
enda sättet att leta, och det är inte det vanliga. Vi promenerar, ser oss omkring, 
går fram till en blomma och plockar upp den utan att jämföra den med någon-
ting.706  

Både här och i de två exemplen från Filosofiska undersökningar belyser Witt-
genstein alltså att vi kan ha en bild (inre eller yttre) som hjälp för att hitta rätt 
föremål men att vi i inget av fallen måste ha det för att veta hur vi ska handla. 
Vi behöver inte tänka oss att det finns en sorts allmän form av förståelse som 
består av att ha en föreställning av ett föremål. Därmed behöver vi inte heller 
tänka att orden har föremål som sin betydelse – som om det var förståelsen av 
ordens betydelse i form av en föreställning om ett visst sorts föremål som möj-
liggjorde korrekt handlande.707 

Jag skulle vilja säga att vi till vardags också ofta talar på ett sätt som liknar 
hur Wittgenstein belyser att vi ofta letar: vi går inte runt med bilder eller defi-
nitioner av våra ord och jämför vilka av dessa som passar att använda för fe-
nomen och skeenden i vår omgivning, utan vi pratar helt enkelt, liksom vi 
plockar upp en blomma utan att jämföra den med något.  

I alla Wittgensteins exempel ovan har orden en användning i ett samman-
hang där människor gör saker. Vill Wittgenstein alltså säga att förmågan att 
kunna ett ord inte är liktydigt med att ha en allmän föreställning som gör att 
ordet betecknar en klass av föremål? Menar han att vi istället bör se ett ords 
betydelse som dess användning? Det kan se ut som att Wittgenstein vill säga 
något generellt om språket här. I ”Blå boken” uttrycker sig Wittgenstein i mer 
allmänna ordalag. Han säger till exempel att ”om vi var tvungna att namnge 
någonting som är ett teckens liv så borde vi säga att det är dess användning”.708 
I Filosofiska undersökningar betonar han dock variationsrikedomen tydligare. 
Här betonar han att: ”För en stor klass av ord, där ordet ’betydelse’ används – 
ehuru inte för alla sådana fall – kunde man förklara detta ord sålunda: Ett ords 
betydelse är dess användning i språket.”709 Han betonar också explicit att det 
inte är något problem att säga att ett ord betecknar ett visst föremål om det 
löser ett problem.710 Wittgenstein vill alltså inte ersätta den generella idén om 
betydelse som föremål med en generell idé om betydelse som användning – 
det är bara ett förslag på att vi i många fall kan tala om ett ords betydelse som 

                               
706 Wittgenstein, ”Blå boken”, s. 3 (sv. övers. s. 3). 
707 Se även ibid., s. 11f. (sv. övers. s. 13f.) samt Wittgenstein, ”Bruna boken”, s. 85f.  
708 Wittgenstein, ”Blå boken”, s. 4 (sv. övers. s. 5). Det finns även andra liknande stycken: 
”betrakta ord som verktyg som karakteriseras genom sin användning” (Wittgenstein, ”Blå 
boken”, 67 (sv. övers. s. 79)), ”Ordets betydelse är dess användning i praktiken.” (ibid., s. 69 
(sv. övers. s. 81)). Se även ibid., s. 73f. (sv. övers. s. 86). 
709 Wittgenstein, Filosofiska undersökningar, §43. 
710 Ibid., §10 Se även t.ex. §48 för ett exempel där tecken kan sägas referera. 
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dess användning. Det är en del av det övergripande försöket att visa varför vi 
inte ska söka ett allmängiltigt svar på frågan om vad ords betydelse är.  

Webers syn på formulerandet av artbegrepp som ett sätt att bestämma ords 
betydelse (i Webers och Rickerts bemärkelse) så att de på ett skarpt och enty-
digt sätt betecknar en bestämd klass av föremål, undermineras alltså inte av 
Wittgensteins anmärkningar. Däremot visar Wittgensteins poänger att Rick-
erts uppfattning om att vardagsordens betydelser består av föreställningar är 
problematisk därför att det är för generaliserande.711 Allmänna ord ger inte 
med nödvändighet upphov till någon sorts allmänna föreställningar som är det 
som gör att vi kan använda dessa ord. När vi använder allmänna ord behöver 
vi inte heller se det som att vi klassificerar fenomen och därmed måste inte 
idealtyper ses som klassificerande begrepp, vilket vi sett att till exempel Bur-
gers tolkning av idealtypsidén förutsätter (se till exempel avsnitt 2.4 ovan). 
Huruvida det är passande att karaktärisera ett ord på det sättet beror på sam-
manhanget och vad man därmed vill ha sagt. 

5.5.3 Öppna och stängda begrepp, och idealtypers nödvändighet 
Hittills har jag strävat efter att belysa drag i vårt språk som kan bidra till att 
frigöra oss från allt för ensidiga föreställningar om vad språk kan vara genom 
att belysa språkets variationsrikedom och koppling till det praktiska handlan-
det. Vi har dock ännu inte sett hur Wittgensteins anmärkningar hjälper oss att 
besvara frågan om varför, och på vilket sätt, idealtyper är oumbärliga för den 
typ av kvalitativa omdömen som kulturvetenskaperna ska formulera. Detta 
ska vi nu slutligen ta oss an. 

Frågan om vad ords betydelse är hänger naturligtvis ihop med frågan om 
vad språket är. Wittgenstein låter en tänkt antagonist formulera en möjlig in-
vändning mot hans resonemang: 

[Man] kunde nu invända mot mig: ”Du gör det lätt för dig! Du talar om alla 
möjliga språkspel men har ingenstans sagt, vad som är det väsentliga för ett 
språkspel och därmed för språket. Vad som är gemensamt för alla dessa före-
teelser och gör dem till språk eller till delar av språk. Du tillåter dig alltså att 
förbigå just den del av undersökningen, som på sin tid vållade dig mest huvud-
värk, nämligen den som gäller satsens eller språkets allmänna form.”712 

Wittgenstein svarar:  

                               
711 Rickert är själv öppen med att denna idé inte är självklar, se Rickert, Die Grenzen der 
naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, s. 39f.  
712 Wittgenstein, Filosofiska undersökningar, §65. Ett litet fel i svenska översättningen är kor-
rigerat då ett mellanslag saknas. När Wittgensteins tänkta antagonist påminner Wittgenstein om 
vad som vållade honom huvudvärk tidigare refererar han till Wittgensteins ambitioner i Ludwig 
Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus: German and English, Routledge, London, 
2003. 
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Ja, det är sant. – I stället för att ange något som är gemensamt för allt vi kallar 
språk, säger jag att dessa företeelser inte alls har något gemensamt som gör att 
vi om dem alla använder samma ord – utan de är besläktade med varandra på 
många olika sätt. Och på grund av denna släktskap eller dessa släktskapsför-
hållanden kallar vi dem alla för ”språk”. Jag skall försöka klargöra det.713 

Wittgenstein tar sedan företeelser vi kallar spel som exempel för att belysa att 
företeelser vi kallar språk också är mångfacetterade: 

Betrakta till exempel de företeelser som vi kallar ”spel”. Jag menar sådant som 
brädspel, kortspel, bollspel, tävlingslekar, och så vidare Vad har de alla ge-
mensamt? – Säg inte: ”Det måste finnas något gemensamt för dem, annars kal-
lades de inte ’spel’” – utan se efter om de har något gemensamt.714  

Wittgenstein diskuterar sedan en rad olika slags spel och pekar på att de för-
slag på vad de har gemensamt som han kan tänka sig också kan mötas med 
exempel på sådant vi kallar spel som inte har dessa egenskaper: ”Och resulta-
tet av denna betraktelse lyder nu: Vi ser ett komplicerat nät av likheter som 
griper in i och korsar varandra. Likheter i stort och smått.”715 Denna typ av 
likheter finns hos det vi kallar spel såväl som hos det vi kallar språk, och dessa 
likheter kan karaktäriseras som familjelikhet.716 Så som familjemedlemmar 
inte har vissa bestämda drag som alla i familjen delar utan snarare en rad olika 
drag som är mer eller mindre delade på ett överlappande sätt så menar Witt-
genstein att också det vi kallar språk har sådana överlappande likheter.717 Där-
med har inte ord som ”spel” och ”språk” en bestämd betydelse i bemärkelsen 
att de skulle beteckna bestämda sorter av föremål eller egenskaper. När vi an-
vänder ord på detta sätt använder vi alltså inte det Weber kallar för artbegrepp 
och dessa anmärkningar påminner oss om att en stor del av vårt vardagsspråk 
inte består av ord som har artbegrepp som sin betydelse (i Rickerts bemär-
kelse). Wittgenstein fortsätter: 

Och likaså bildar de olika talsorterna en familj. Varför kallar vi någonting för 
ett ”tal”? Väl därför att det har ett – direkt – släktskap med en del ting som man 
hittills kallat tal; och därigenom, kan man säga, erhåller det en indirekt släkt-
skap med annat som vi också benämnt så. Och vi utsträcker vårt begrepp tal 
liksom vi vid spinnandet tvinnar fiber till fiber. Och trådens styrka ligger inte 

                               
713 Wittgenstein, Filosofiska undersökningar, §65.  
714 Ibid., §66. 
715 Ibid. 
716 Wittgensteins idé om familjelikhet är alltså inte en del av en generell språkfilosofisk teori 
om hur språk fungerar utan just den poäng som underminerar varje generell språkfilosofi ef-
tersom Wittgenstein vill få oss att inse att de olika sätt att tala om språk också har familjelik-
heter.  
717 Ibid., §67. Se även Wittgenstein, ”Blå boken”, s. 17ff. (sv. övers. s. 20ff.). 
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i att någon fiber genomlöper hela dess längd utan däri att många fibrer går 
omlott.718  

Här introducerar Wittgenstein en historisk aspekt: vad vi kallar för ett tal beror 
i situationer som dessa på vad vi dessförinnan kallat tal snarare än på en un-
derliggande definition.719 Om vi vill förklara vad vi menar med ”spel”, ”språk” 
eller ”tal” kan vi peka på konkreta exempel och säga ”detta är ett ’spel’”.  

Detta utpekande av ett ords betydelse genom konkreta exempel liknar den 
typ av ostensiva bestämning av orden i det förenklade språkspelet där folk-
stammen lär barnen vad orden ”kub”, ”pelare”, ”platta” och ”balk” betyder. 
Wittgenstein specificerar inte hur pass variationsrika han tänker sig att ku-
berna, pelarna, plattorna och balkarna är eller hur uppsorterade de är på lagret, 
men i fall där föremålen som går under samma namn har stor variationsrike-
dom och inte ligger uppsorterade i respektive kategori fungerar det ostensiva 
bestämmandet och förståelsen av orden i detta språkspel på ett liknande sätt 
som när det gäller ”spel”, ”språk” och ”tal” i vårt vardagliga liv. Utpekandet 
är inte menat att säga att bara det som är identiskt med exemplet är vad detta 
ord betecknar – och detta gäller såklart också såväl ordet ”språkspel” så som 
Wittgenstein använder det, som ord som ”kulturvetenskap”, ”verklighetsve-
tenskap”, ”förståelse”, ”idealtyp” och så vidare, så som de använts i denna 
avhandling.720 

Mot detta sätt att tala, tänka och bestämma ords innebörd skulle man kunna 
invända med Wittgensteins tänkta antagonist i nästa paragraf: i så fall är be-
grepp så som ”tal” och ”spel” (och ”språk”) den logiska summan av de be-
släktade delbegreppen (så som brädspel, kortspel och bollspel respektive kar-
dinaltal, rationella tal och reella tal).721 Detta är hur den som anser att alla ge-
nerella ord måste ha artbegrepp som sin betydelse (i Rickerts bemärkelse) 
skulle kunna invända. Detta är alltså den typ av invändning som skulle kunna 
komma från den som accepterar von Scheltings, Parsons och Burgers idé om 
att idealtyper inte kan vara individuella därför att alla begrepp måste vara ge-
nerella i den bemärkelsen att de betecknar en klass av fenomen (se till exempel 
avsnitt 1.4). Wittgensteins svar på denna typ av invändningar är att:  

                               
718 Wittgenstein, Filosofiska undersökningar, §67. Ett grammatiskt fel i översättningen har kor-
rigerats. 
719 Exakt hur man ska se på denna historiska aspekt av tidigare etablerade användningar ligger 
utanför avhandlingens område. 
720 Stenlund betonar samma sak om Wittgensteins användning av ordet ”språkspel”, se 
Stenlund, ”Språk och livsform”, s. 25. Se även Kuusela, ”Do the Concepts of Grammar and 
Use in Wittgenstein Articulate a Theory of Language or Meaning?”, s. 340f., Kuusela, ”The 
Method of Language-Games as a Method of Logic”, s. 142f. Som betonades tidigare använder 
Wittgenstein ordet ”språkspel” både som här för att beteckna illustrativa exempel samt för verk-
liga språkliga sammanhang (se t.ex. Wittgenstein, Filosofiska undersökningar §156). Ett annat 
sätt att säga samma sak är att både Wittgensteins språkspel och hur jag presenterar idealtypsidén 
utgör idealtypiska illustrationer av hur dessa ord kan förstås. 
721 Observera att detta inte är exakt hur Weber talar om begrepp. 
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[J]ag kan på det sättet skapa fasta gränser för talbegreppet, det vill säga an-
vända ordet ”tal” som beteckning för ett fast avgränsat begrepp, men jag kan 
också använda det så att begreppets omfång inte är stängt genom en gräns. Och 
det är ju så vi använder ordet ”spel”.722  

Återigen ser vi att Rickerts och Webers idé om artbegrepp är förenlig med 
Wittgensteins anmärkningar. När Wittgenstein säger att det inte är på det sättet 
vi använder ord som ”spel” och ”språk” så talar han inte om vetenskapliga 
sammanhang utan om hur vi använder dem när vi inte har en teknisk innebörd 
i åtanke, det vill säga så som vi brukar använda denna typ av ord till vardags.723 
Det kan tänkas såklart att vi använder teknisk terminologi även i alldagliga 
situationer, till exempel när vi följer ett recept eller skriver en inköpslista, men 
de allra flesta ord vi använder till vardags är inte skarpt avgränsade på detta 
sätt.724 

Poängen att ta med sig från Wittgensteins påminnelse om hur vi använder 
språket är att en gräns inte måste ha utstakats för att ord ska bli användbara, 
förutom när så krävs för specifika syften.725  

Wittgensteins tänkta antagonist invänder att då vet vi ju inte vad vi menar 
med ”spel” om begreppet är obegränsat (det vill säga odefinierat). Detta är vad 
den som tänker att vi måste bestämma våra ords betydelse genom att bilda 
artbegrepp skulle kunna invända. Wittgenstein svarar med följande exempel: 
”Om jag beskriver: ’Marken var helt täckt med växter’, skulle du säga att jag 
inte vet vad jag talar om förrän jag är i stånd att ge en definition på växt?”726 
Begrepp som dessa har suddiga kanter (verschwommenen Rändern).727  

Men om vi inte kan ge en definition, hur förklarar vi då vad vi menar? 
Wittgenstein poängterar att en förklaring av vad han menar med att marken 
var helt täckt med växter skulle kunna bestå av en teckning:  

”Ungefär så såg marken ut”. Kanske säger jag också: ”precis så såg den ut”. – 
Alltså fanns där precis dessa grässtrån och blad, i precis dessa lägen? Nej, det 
är inte det jag menar. Och i den meningen skulle jag inte godta någon bild som 
exakt.728 

                               
722 Wittgenstein, Filosofiska undersökningar, §68. För en diskussion av detta i relation till Witt-
gensteins syn på grammatiska anmärkningar och regelföljande, se Cavell, ”The Availability of 
Wittgenstein’s Later Philosophy”, s. 49ff. 
723 Wittgenstein betonar denna distinktion i en snarlik diskussion i ”Blå boken” (se s. 19 (sv. 
övers. s. 23), s. 25 (sv. övers. s. 30)).  
724 I ”Blå boken” gör Wittgenstein en liknande poäng när han säger att: ”Det finns ord med 
åtskilliga klart definierade betydelser. Det är lätt att räkna upp dessa betydelser. Och det finns 
ord om vilka man kan säga: De används på tusentals olika sätt som gradvis övergår i varandra. 
Det är inte att undra på att vi inte kan räkna upp strikta regler för deras användning.” (Witt-
genstein, ibid., s. 28 (sv. övers. s. 33)). 
725 Wittgenstein, Filosofiska undersökningar, §69. För ett liknande resonemang, se även Witt-
genstein, ”Blå Boken”, s. 25 (sv. övers. s. 29f.). 
726 Wittgenstein, Filosofiska undersökningar, §70. 
727 Ibid., §71. 
728 Ibid., §70. 
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Att beskriva enskilda fall och sedan säga: ”det och liknande kallar man ’spel’” 
är ytterligare en möjlighet.729 I ett sådant fall ger vi konkreta exempel där vi 
skulle använda ordet ”spel”, det vill säga att vi påvisar enskilda fibrer i den 
tråd som utgör begreppets historia. Teckningen skulle vara ett konkret exem-
pel för att illustrera vad han menar med uttrycket ”helt täckt”. Det är inte exakt 
vad han menar, men det ger ordet en bestämd innebörd som kan fungera som 
jämförelseobjekt för att hjälpa honom att förklara vad han menar när han säger 
om det konkreta fallet att marken där var helt täckt av växter. ”Helt täckt” har 
inte definierats, men exemplet har gett det en mer bestämd och precis innebörd 
eftersom Wittgenstein bedömer att exemplet är så pass likt det fall han talar 
om att ordet också kan användas i det konkreta fallet på detta sätt.  

Denna förmåga att göra en bedömning av vad som är likt kan belysas med 
Cavells tolkning av hur Wittgenstein ser på vad det innebär att kunna ett ord. 
Cavell menar i The Claim of Reason att Wittgensteins uppfattning är att: ”[T]o 
know the meaning of a word, to have the concept titled by the word, is to be 
able to go in with it into new contexts – ones we accept as correct for it.”730 
Cavell lyfter fram att detta innebär att kunna använda det i nya sammanhang 
utan att applicera en formel; utan att kunna specificera några kriterier som 
bestämmer hur vi använder det: 

If words and phrases must recur (which means, as I put it, that they must be 
projected into new contexts, which means that new contexts must tolerate or 
invite that projection); and if there are no rules or universals which insure ap-
propriate projection, but only our confirmed capacity to speak to one another; 
then a new projection, though not at first obviously appropriate, may be made 
appropriate by giving relevant explanations of how it is to be taken, how the 
new context is an instance of the old concept. If we are to communicate, we 
mustn’t leap too far; but how far is too far? If two masters of a language disa-
gree about the appropriateness of a projection, then it cannot be obvious who 
is right. If this is a linguistic conflict, then one side will win out. Language 
does not develop every way it could develop; and any way it develops, which 
becomes shared, will be ”natural”.731 

Cavells poäng är att när man har lärt sig ett nytt ord så vet man hur man ska 
fortsätta, men på ett passande sätt i nya situationer. Vad som är ett passande 
sätt kan vi vara oeniga om just därför att karaktäriserandet av skeenden utan 
tekniska termer måste bygga på något sorts självständigt omdömen om vad 

                               
729 Ibid., §69. 
730 Stanley Cavell, The Claim of Reason: Wittgenstein, Skepticism, Morality, and Tragedy, New 
ed,, Oxford University Press, New York, 1999, s. 122. Se även ibid., s. 192, Cavell, ”The Avail-
ability of Wittgenstein’s Later Philosophy”, s. 52. Detta hänger ihop med Wittgensteins dis-
kussion av vad det innebär att följa regler. Det finns ingen möjlighet att fördjupa sig i detta här. 
För en diskussion av detta, se t.ex. Wittgenstein, Filosofiska undersökningar, §143-§242, Witt-
genstein, ”Blå boken”, s. 13ff. (sv. övers. s. 15ff.), s. 40 (sv. övers. s. 47), Wittgenstein, “Bruna 
boken”, s. 112ff. 
731 Cavell, The Claim of Reason, s. 192. 
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som är passande. Här hjälper taktkänsla och den typ av konstnärlig talang som 
Helmholtz talar om (se avsnitt 1.4.5). När vi fäller ett sådant omdöme om en-
skilda fall så behöver vi göra en jämförelse mellan tidigare passande situat-
ioner för ordet och den nya situationen. Detta utgör ett exempel på den funkt-
ion jag menar att idealtyper kan ha inom kulturvetenskaperna och nu kan vi 
äntligen ge ett svar på varför idealtyper är oumbärliga. 

Målet med kulturvetenskap (i Webers bemärkelse) är att skildra enskilda 
fenomens kulturella betydelse. Denna kulturella betydelse är den färg som ger 
fenomenet den gestalt som det får utifrån de värdeidéer som präglar det per-
spektiv man betraktar det utifrån. Eftersom denna gestalt är kvalitativt given, 
det vill säga enbart framträder i sin nyansrikedom genom att vi bevarar det 
värderande perspektivet, så behöver vi använda ett levande, värderande, språk 
som skapar en framställning som ger inlevelse i fenomenets betydelse ur ett 
visst perspektiv. För att uppnå detta behöver framställningen på ett målande 
sätt fånga det karaktäristiska i gestalten, det vill säga: för att framhäva det 
väsentliga behöver vi undvika att använda artbegrepp. Samtidigt är målet att 
nå en så pass djup förståelse i form av kännedom av fenomenet att det möjlig-
gör förutsägelser. Men målet är inte bara att som kulturforskare själv nå denna 
kännedom, utan dessutom att kunna förmedla den genom sin framställning av 
det. Därmed kommer man behöva använda precisa och skarpa ord och dessa 
kommer man att behöva förklara. För att behålla den kvalitativa rikedomen 
kan vi inte förklara vad vi menar genom att definiera våra ord. När man i ett 
kulturvetenskapligt sammanhang vill förklara vad man menar är det alltså 
nödvändigt att skärpa sina ord på något annat sätt än genom att definiera dem 
på ett artmässigt vis. Alternativet till att formulera definitioner menar jag är 
att illustrera användningen genom exempel. Dessa exempel får dock inte ses 
som instanser av ett artbegrepp eftersom orden i ett kulturvetenskapligt sam-
manhang måste anpassas till det enskilda fallet och inte tvärtom. Men illust-
rationerna måste inte ses som instanser av artbegrepp, de kan ses som jämfö-
relseobjekt i en bemärkelse som liknar hur Wittgenstein menar att språkspel 
kan vara jämförelseobjekt.  

En viktig skillnad mellan Wittgensteins användning av språkspel och hur 
jag menar att idealtyper kan förstås som en sorts språkspel rör vad de ska an-
vändas till. Wittgenstein använder språkspel för att göra grammatiska an-
märkningar. ”Vår betraktelse är alltså av grammatisk art. Och denna betrak-
telse kastar ljus över vårt problem genom att undanröja missförstånd.”732 Witt-
gensteins poänger som han gör med hjälp av språkspelen ska alltså belysa 
grundläggande aspekter av språket för att problematisera och upplösa filoso-
fiska frågor och problem.733  

                               
732 Wittgenstein, Filosofiska undersökningar, §90. 
733 Se t.ex. ibid., §110, §150, §182, §187, §199, Wittgenstein, ”Blå boken”, s. 30 (sv. övers. s. 
35). Kuusela menar att Wittgenstein använder språkspel: ”to isolate and study specific aspects 
of the functioning linguistic expressions. Hence, they can be characterized, in a certain sense, 
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Det är inte på detta sätt idealtyper ska användas i kulturvetenskaperna. Den 
likhet jag vill ta fasta på är dock att precis som man kan använda språkspel för 
att belysa drag i vårt språk, så kan man också använda dem för att visa kon-
kreta möjliga betydelser ett ord kan ha, för att sedan jämföra exemplen med 
konkreta verkliga fall man vill karaktärisera. Det är så som jämförelseobjekt i 
denna specifika bemärkelse jag menar att vi ska förstå idealtyper. Gramma-
tiska anmärkningar kan användas för att belysa missförstånd i filosofiska sam-
manhang, men de kan också användas för att belysa både möjligheter och 
gränser i användningar och betydelser hos våra ord. 

 Genom att utforma ett konkret exempel som illustrerar en möjlig använd-
ning bestämmer vi ordets betydelse på ett annat sätt än när vi definierar ett 
artbegrepp. Det väsentliga är att exemplet ger skärpa till ordets betydelse utan 
att helt avgränsa det såsom en definition gör när definitionen är avsedd att 
fungera klassificerande. Exemplet är just bara ett exempel på vad ordet kan 
betyda.  

I likhet med hur en tråd består av sammanhängande fibrer utan någon fiber 
som genomlöper hela tråden så kan konkreta exempel utgöra fibrer i ett sam-
manhängande sätt att använda ett ord på. Sådana användningar kan vi åberopa 
och spinna vidare på när vi befinner oss i en ny situation.  

Avslutningsvis kan vi också vända oss till Wittgenstein för att belysa varför 
exemplen måste vara just renodlade såsom idealtyper (och språkspel) är. An-
ledningen är att den ostensiva bestämningen med hjälp av exempel riskerar att 
missförstås därför att man inte kan förklara eller peka på vad det är i exemplet 
som gör det till ett belysande exempel. Det måste framgå, det måste visa sig – 
och det görs bäst i renodlade exempel där det väsentliga lyfts fram och det 
oväsentliga reduceras bort. Wittgenstein tar i ”Blå boken” det påhittade ordet 
”tove” som exempel: 

Låt oss förklara ordet ”tove” genom att peka på en blyertspenna och säga ”detta 
är tove”. [...] Nu kan den ostensiva definitionen ”detta är tove” tolkas på alla 
möjliga sätt. Jag vill lägga fram några sådana tolkningar och göra bruk av 
svenska ord som ofta används. Definitionen kan tolkas att betyda: 

”Detta är en blyertspenna”, 

”Detta är runt”, 

”Detta är trä”, 

”Detta är ett”, 

                               
as a tool by means of which the logic of language (or the function of expressions) can be ana-
lyzed” (Kuusela, ”The Method of Language-Games as a Method of Logic”, s. 139, se även s. 
153). Cavell menar att Wittgensteins grammatiska anmärkningar kan ses som ett undersökande 
som ger en sorts transcendental kunskap i Kants bemärkelse, dvs. kunskap om möjlighetsbe-
tingelser, se Cavell, ”The Availability of Wittgenstein’s Later Philosophy”, s. 62ff. 
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”Detta är hårt”, etc., etc.734 

Wittgenstein betonar att det inte är meningen att detta exempel ska förstås som 
ett fall där vi helt enkelt kan översätta det till ett annat ord, som när man pekar 
på en bok och säger det är vad tyskarna kallar ”Buch”.735 Istället avser han fall 
som när någon ser en banjo för första gången:736  

Kanske skulle då ordet ”gitarr” dyka upp i hans tankar, kanske inget ord alls 
utan en bild av ett liknande instrument, kanske ingenting överhuvudtaget. An-
tag att jag befallde honom ”välj nu ut en banjo bland dessa saker.” Om han 
väljer ut vad vi kallar en ”banjo” kunde vi säga ”han har tolkat ordet ’banjo’ 
på rätt sätt”; om han väljer ett annat instrument – ”han har tolkat ’banjo’ att 
betyda ’stränginstrument’”.737 

Genom att förstå exemplet på ett möjligt sätt som dock inte var det avsedda 
har personen missförstått vad Wittgenstein försökte säga att ordet ”banjo” be-
tyder (i den bemärkelse Wittgenstein diskuterar). Poängen i relation till ex-
emplet med ”tove” och alla andra fall där man genom exempel vill visa vad 
man menar med ett ord är att det alltid går att missförstå vad man försöker 
peka på med exemplet.738 En person som ”naturligt reagerar på en pekande 
hand genom att se i riktningen från fingerspetsarna mot handleden i stället för 
omvänt”739 går inte att hjälpa genom att försöka peka åt det håll som man me-
nar att peka. I just detta fall skulle man såklart lätt kunna förklara åt vilket håll 
man avser att peka genom att istället säga ”åt andra hållet”, men det är inte en 
invändning mot poängen med exemplet. Poängen är att så länge vi bara pekar 
åt vilket håll vi uppfattar att pekandet pekar så kan vi verka vara överens och 
det är först i praktiken som det kommer visa sig att vi tolkar pekandet på mot-
satta sätt. På samma sätt är det först i användandet av idealtyper som jämfö-
relseobjekt för att fälla omdömen om konkreta fenomen som det kan visa sig 
om vi förstått användningen av ordet i det idealtypiska exemplet på olika sätt.  

Det är för att minska risken för missförstånd när man vill kommunicera sin 
förståelse som man behöver försöka formulera så klara och träffande exempel 

                               
734 Wittgenstein, ”Blå boken”, s. 2 (sv. övers. s. 2). I det bortklippta stycket återfinns en parentes 
där Wittgenstein understryker att han lika gärna hade kunnat säga ”detta kallas tove” därför att 
”detta är tove” i detta fall inte predicerar något om föremålet.  
735 Ibid. (sv. övers. s. 3). 
736 Ibid. 
737 Ibid. I det citerade stycket finns en not som översättarna lagt in som här tagits bort. Denna 
klargör att ordet ”tove” är ett påhittat ord som ska låta engelskt och som hämtats från dikten 
”The Jabberwocky” i Lewis Carrolls Through the Looking-Glass: And What Alice Found There, 
London, Macmillan & Co LTD, 1956, s. 22f. 
738 Se även Wittgenstein, Filosofiska undersökningar, §32–§36. 
739 Ibid., §185. Detta är en del av Wittgensteins långa diskussion av vad det innebär att följa en 
regel, där han bland annat tar som exempel hur man kan lära någon att räkna. Här vill Witt-
genstein belysa vad det innebär att lära sig och att kunna ord och hur detta är grundat i en 
gemensam livsform (se ibid., §143–§242). Detta är dock en stor fråga som vi inte har utrymme 
att till utreda i denna avhandling.  
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som möjligt, och här är renodling en viktig del för att åstadkomma detta. Detta 
är också anledningen till att det kan behövas flera olika idealtyper för att för-
tydliga vad man menar därför att jämförelser från olika håll kan belysa det 
man vill lyfta fram.  

Helmholtz lyfter fram bra konstverk som ideala typer (idealisirte Typen/ 
idealen Typus) därför att de inte bara försöker avbilda så exakt som möjligt, 
utan också försöker lyfta fram det väsentliga för att karaktärisera det avbilda-
des karaktär eller väsen.740 Detta är också en träffande karaktärisering av hur 
jag menar att vi bör se på både kulturvetenskapliga framställningar och de 
idealtypiska illustrationer vi kan ta till vår hjälp för att formulera dessa. Både 
framställningar som är innehållsligt idealtypiska och begrepp som vi ger den 
idealtypiska funktionen, kan därmed ses som en sorts konstverk som utgör 
konkreta illustrationer av något man ser och försöker kommunicera. Vad ett 
fenomens kulturella betydelse är kan vi inte informera om utan bara visa. 
Även den mest träffande karaktäriseringen måste förstås och detta är inget 
man automatiskt kan ge läsaren. Det bästa vi kan åstadkomma är att formulera 
så målande och levande, men samtidigt exakta och klara, karaktäriseringar 
som möjligt. Till vår hjälp kan vi ta illustrationer som hjälper läsaren att förstå 
vad det är i det skildrade vi ser och hur vi ser det.  

I likhet med Helmholtz menar jag att detta kräver en sorts taktkänsla inom 
det som i denna avhandling kallas för kulturvetenskaper. Istället för att defi-
niera begrepp och bygga system av begrepp med inspiration från de exakta 
naturvetenskaperna och matematiken behöver vi ställa upp konsterna som vårt 
ideal. Istället för att definiera behöver vi åskådliggöra. Istället för att klassifi-
cera behöver vi jämföra och illustrera. Det är endast på det sättet kulturveten-
skaperna kan höja vår inlevande förståelse av fenomens kulturella betydelse. 

Kulturvetenskaperna kan därmed sägas behöva närma nära sig konsterna 
för att bli kulturvetenskaper, och kulturforskaren behöver plocka fram sin 
konstnärssjäl. 

5.6 Avslutning 
5.6.1 Sammanfattning 
Vi har nu kommit till slutet av denna avhandling och det är dags att samman-
fatta vad vi kommit fram till. Avhandlingen tog avstamp i Webers fråga om 
vad objektiv giltighet kan innebära när vi vill bedriva det han kallar kulturve-
tenskap. Denna kulturvetenskap strävar efter förståelse av enskilda verkliga 
fenomens kulturella betydelse genom att formulera en levande framställning 
av de enskilda fenomenen. Förståelsen består av en sorts klar och tydlig inle-
velse eller återupplevelse av dess kulturella betydelse. Idealtyper utgör den 

                               
740 Helmholtz, ”Optisches über Malerei”, s. 97f., 136. 
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nödvändiga begreppsbildningen och de utgör illustrerande exempel av termers 
innebörd.  

Förståelsen kan inte vara en förståelse av ett fenomens kulturella betydelse 
i dess fulla rikedom, utan ska vara ensidigt formad utifrån vissa värderingar 
och intressen. Då får vi en förståelse för fenomenets karaktär utifrån det valda 
perspektivet. Detta implicerar, oberoende av Webers egen uppfattning, att vär-
derelationen inte bara styr urvalet. Hur fenomenet framställs präglas nämligen 
också av de subjektiva utgångspunkterna. Många olika framställningar av fe-
nomenets karaktär är möjliga, och de kommer alltid att vara färgade av de 
värderingar man utgår ifrån. Samtidigt är målet att framställningen ska vara 
objektivt giltig, och den stora frågan är därför vad objektiv giltighet över hu-
vud taget kan betyda i detta fall. Weber lyckas inte formulera något klart och 
konsistent svar på detta. Därmed lyckas han inte heller förklara idealtypernas 
oumbärlighet. 

Utifrån Webers grundläggande resonemang går det dock att vidareutveckla 
en lösning. Denna lösning tar fasta på innebörden i hans syn på lagvetenskap-
erna. Lagvetenskapernas begrepp och teorier är inte objektivt giltiga i den be-
märkelsen att de korrekt beskriver egenskaper och naturlagar som styr vår 
värld. De är objektivt giltiga i den bemärkelsen att de är falsifierbara och 
styrkta. Detta förutsätter att deras begrepp och lagsamband är så pass entydigt 
bestämda att det är möjligt att göra förutsägelser som kan testas.  

Denna idé om objektiv giltighet kan inte rakt av överföras till kulturveten-
skaperna därför att idén förutsätter att man formulerar artbegrepp med anspråk 
på objektiv giltighet för en klass av fenomen. För att ett begrepp ska vara gil-
tigt för en klass av fenomen behöver de klassificeras med avseende på gemen-
samma egenskaper. För att dessa begrepp ska bli så pass entydigt bestämda att 
begreppen kan sammankopplas i lagsamband som genererar falsifierbara för-
utsägelser så måste begreppens innehåll kvantifieras. Fenomenens kvalitativa 
egenskaper måste alltså reduceras bort i formulerandet av dessa begrepp. Kul-
turvetenskaperna vill däremot just måla upp de enskilda fenomenets kvalita-
tiva egenskaper. De kan alltså inte använda artbegrepp och de kan därmed inte 
sträva efter att formulera begrepp och lagsamband med generell objektiv gil-
tighet för en klass av fenomen. I formulerandet av en idé om vad för sorts 
objektiv giltighet vi kan nå när vi strävar efter förståelse av kulturell betydelse 
kan vi dock behålla ett centralt drag från idén om objektiv giltighet inom lag-
vetenskaperna, nämligen idén om att målet med den vetenskapliga strävan ska 
vara att formulera framställningar som möjliggör falsifierbara förutsägelser 
om enskilda fall. De kulturvetenskapliga förutsägelserna ska dock inte gener-
eras genom ett applicerande av lagkunskap utan utifrån förståelsen av det en-
skilda fenomenet. Förståelsen måste därför vara så pass bestämd och entydig 
att det är möjligt att formulera falsifierbara förutsägelser utifrån den. 

Dessa förutsägelser kommer aldrig kunna bli lika tillförlitliga som förutsä-
gelser baserade på lagkunskap, eftersom förutsägelser baserade på förståelse 
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inte noggrant kan testas och finjusteras genom upprepade försök i en kontrol-
lerad miljö. Detta betyder dock inte att det är omöjligt att formulera förutsä-
gelser som har större chans att lyckas än slumpen eftersom vi människor är 
kapabla till målrationellt handlande, det vill säga handlande som går att förstå 
och förutsäga om man känner till personens värderingar, målsättning, kun-
skap, antaganden, personlighetsdrag, och så vidare. Det gör att vi kan sätta oss 
in i hur världen ser ut för andra människor och dra slutsatser om hur de kom-
mer att agera och reagera i olika situationer. Formulerandet av förutsägelser 
baserat på förståelse kan därmed fungera som ett komplement till lagbaserade 
förutsägelser. 

 För att förutsägelser baserade på förståelse ska fungera måste framställ-
ningen innehålla karaktäriseringar som är så pass entydiga och bestämda att 
de också utesluter vissa möjliga reaktioner och handlingar. Eftersom vi inte 
kan använda artbegrepp när det är förståelse vi är ute efter behöver vi något 
annat sätt att bestämma innebörden i de ord som framställningen innehåller. 
Det är här idealtyperna kommer in. 

Jag menar att idealtyper ska förstås som konkreta illustrationer av använd-
ningar av ord. De ska vara så pass renodlade och ensidiga exempel att det är 
klart vilket specifikt drag i det idealtypiska exemplet som avses (för att und-
vika missförstånd som i Wittgensteins exempel med ”tove”). Formulerandet 
av idealtyper är alltså ett sätt att bestämma ords innebörd mer exakt utan att 
behöva definiera dem. Man kan såklart ändå formulera definitioner och an-
vända dem som jämförelseobjekt, det vill säga ge dem den idealtypiska lo-
giska funktionen – men poängen är att även en definition skulle vara ett ex-
empel på hur ordet kan användas. Definitionen skulle inte bestämma ordets 
innebörd i ett sådant fall.  

Dessa renodlade exempel kan sedan användas som jämförelseobjekt på så 
sätt att man med deras hjälp kan leta efter likheter och skillnader mellan ide-
altypens exempel och det konkreta fallet från verkligheten som man vill ka-
raktärisera. Denna jämförelse behöver göras med taktkänsla där man behöver 
ta ett beslut om ifall det enskilda fallet är tillräckligt likt exemplet i idealtypen 
eller inte. Oavsett om man kommer fram till det eller inte så hjälper dock själva 
jämförelsen med ett entydigt och förenklat exempel att framhäva vad det är 
man ser som karaktäristiskt i det fall man är intresserad av.  

Idealtyperna kan sägas vara oumbärliga i den bemärkelsen att om vi vill 
formulera en entydig och skarp framställning av ett fenomen som ska ge för-
ståelse av det så kan vi inte definiera våra termer och därför måste vi istället 
använda idealtyper som jämförelseobjekt där ordens betydelse preciseras 
inom en exemplifierad användning. 

5.6.2 Avhandlingens användbarhet 
Vad har denna avhandlings slutsatser för konsekvenser för hur vi bör se på 
samhällsvetenskaperna? 
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För det första kan denna avhandlings slutsatser användas på ett vetenskaps-
teoretiskt plan. De resonemang som förts för att visa på skillnader mellan olika 
typer av vetenskap ska, som vi betonat tidigare, ses som idealtyper. De utgör 
därmed renodlade och förenklade illustrationer av vad man kan mena med 
”kulturvetenskap”, ”lagvetenskap”, ”idealtyp”, ”förståelse”, ”objektiv giltig-
het”, och så vidare. Dessa idealtyper kan därmed användas som jämförelseob-
jekt i analyser av konkreta samhällsvetenskapliga studier. Man kan till exem-
pel jämföra den innebörd som ordet ”förståelse” fått tidigare, med ett specifikt 
verk och genom den jämförelsen peka på likheter och skillnader mellan denna 
idealtyp och hur författaren av det specifika verket talar om förståelse. Därmed 
går det att fälla konkreta omdömen om vad författaren menar respektive inte 
menar med ”förståelse” på ett mycket mer specifikt sätt än om man inte an-
vänder idealtyper. Samtidigt undviker man då att fastna i det fyrkantiga sätt 
att tänka som definitioner riskerar att fånga oss i. Denna typ av jämförelse kan 
användas för att belysa särdrag i den enskilda studien, men den skulle också 
kunna användas för att peka ut förvirring, problem och oklarheter i de grund-
läggande vetenskapsteoretiska och epistemologiska antaganden som studien 
vilar på.  

För det andra kan det begrepp om en ”kulturvetenskap” som utvecklats ti-
digare sättas upp som ett ideal att sträva mot inom samhällsvetenskaperna. 
Detta väcker frågan om hur denna sorts kulturvetenskap skulle se ut i prakti-
ken. ”Teoretisk kulturvetenskap”, det vill säga ett formulerande av idealtyper 
med målet att formulera intressanta och skarpa bestämningar av alla möjliga 
tänkbara relevanta ord för att beskriva kulturell betydelse är en riktning man 
skulle kunna gå i. Baserat på allt ifrån empiriska studier till film, litteratur och 
sociala medier skulle man kunna formulera exempel för att specificera inne-
börder i ord som slängs fram och tillbaka i en enda vag röra inom allt ifrån 
samhällsvetenskap, filosofi och politik till det offentliga samtalet. Dessa ide-
altypiska exempel på vad vi kan mena kan sedan såklart användas för verklig-
hetsvetenskapliga kulturvetenskapliga studier – både av samtiden och histo-
rien. Den teoretiska kulturvetenskapen skulle dessutom också kunna tjäna den 
handlande människan direkt. Ofta behöver vi som aktörer i allt ifrån affärs-
sammanhang, och politiska beslutssituationer, till konfliktlösning i arbetslivet 
eller familjelivet, ta snabba beslut om vad som är det bästa att göra, för att nå 
ett visst mål. Den som studerat teoretisk kulturvetenskap och har en uppsätt-
ning idealtyper i bakhuvudet, kan då snabbt analysera situationen med hjälp 
av dem för att karaktärisera vad det är som sker i den givna situationen. Det 
är användbart som komplement när den omedelbara förståelsen och vardags-
språket inte räcker till. Teoretisk kulturvetenskap skulle därför inte bara vara 
ett hjälpmedel för den empiriska kulturvetenskapen (som i sin tur skulle tjäna 
den handlande människan). Den teoretiska kulturvetenskapen skulle dessutom 
kunna vara till direkt hjälp för den handlande människan på ett sätt som Weber 
själv inte lyfter fram. 
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Avslutningsvis är kanske det viktigaste resultat som denna avhandling hop-
pas uppnå att bidra till att återuppväcka tron på att det finns en sorts förståelse 
av världen som inte bara är subjektivt tyckande utan i en viss bemärkelse kan 
utgöra en sorts giltig förståelse – trots att den vilar på värderingar som färgar 
världen. I strävan efter kunskap och klokt beslutsfattande behöver vi inte alltid 
kvantifiera och reducera bort världens livfullhet och alla färgsprakande nyan-
ser. Vi känner världen, vi står i kontakt med vår omgivning. I vår tid av spe-
cialisering och kvantifiering är det denna erfarenhet vi måste lära oss upp-
skatta och se värdet i. 
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English Summary 

This thesis has two aims: first, to investigate Max Weber’s idea of what ob-
jectivity could mean in the cultural sciences and how to attain it; second, to 
elaborate a more concrete version of this position, using Ludwig Wittgen-
stein’s later remarks on language. 

In “Die ‘Objektivität’ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer 
Erkenntnis” (“Objectivity”) from 1904, Weber stresses that the distinguishing 
feature of all scientific knowledge is that it is “objectively” valid. At the same 
time, he stresses that the cultural sciences are based on value relations. Thus, 
one key question Weber sets out to address in the “Objectivity” article is what 
“objectivity” could mean within these sciences.  

As many commentators have pointed out, despite Weber’s explicitly stated 
ambition, he does not actually explain what he takes “objectivity” to mean. 
The article rather discusses other topics, such as how to understand the role of 
concepts in the cultural sciences. A part of this discussion consists in Weber’s 
introduction and elaboration on his idea of ideal types.  

Since Weber does not address the question of objectivity heads on, this 
dissertation attempts to investigate his position by taking a closer look at what 
role he thinks the ideal types are supposed to play for scientific knowledge of 
cultural phenomena. As it turns out, this is easier said than done, since We-
ber’s account of ideal-typical concepts is far from clear. Thus, the investiga-
tion has to start with the fundamental question of how to understand Weber’s 
notion of the ideal type. 

The dissertation will thus address the following questions: What are ideal 
types? When are we supposed to formulate such concepts? Why do we need 
to formulate ideal types in these cases? How are ideal types supposed to con-
tribute to objective validity? And finally, what can objective validity mean 
when it comes to understanding cultural phenomena? 

These questions will be addressed by a close reading of the “Objectivity” 
article in relation to the three articles “Roscher und Knies und die logischen 
Probleme der historischen Nationalökonomie 1–3” (“Roscher and Knies 1–
3”), from 1903–06. 

Chapter 1 introduces issues concerning Weber’s notion of “objective” va-
lidity, and sets the stage for the analysis of Weber’s view of Bedeutung (often 
translated as “significance”, “importance” and “meaning”), value-relations 
and ideal types in the “Objectivity” article. I claim that Weber is easily misin-
terpreted if “Bedeutung” is translated and understood as “significance” and 
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“importance” rather than “meaning” in several key passages of the “Objectiv-
ity” article. 

Chapter 2 presents Weber’s notion of ideal types in the “Objectivity” article 
and problems associated with it that will be addressed throughout the disser-
tation. To begin with, Weber claims that ideal types are necessary in certain 
circumstances, but he does not explain why. Second, when he introduces the 
notion of ideal types in connection with objectivity, he neither defines objec-
tivity nor explains the connection. Neither does he explain the nature of the 
knowledge at which we arrive. Finally, Weber seems to contradict himself 
concerning how ideal types relate to hypotheses on the one hand, and generic 
concepts (Gattungsbegriffe) on the other.  

The chapter examines the first of these issues by taking a closer look at the 
distinction between “science of reality” (Wirklichkeitswissenschaft) and “sci-
ence of laws” (Gesetzeswissenschaft) – a distinction Weber inherits from 
Heinrich Rickert. The investigation shows that it is an over-simplification to 
treat “law-seeking science” as synonymous with “exact natural science” and 
“cultural science” as synonymous with either “social science” or “science of 
reality”. I argue that Weber is rather trying to develop an idea of a specific 
type of cultural science, one which is supposed to study a certain kind of prop-
erty of phenomena that he terms Bedeutung or Kulturbedeutung.  

Many commentators have misunderstood Weber on this point, I argue, be-
cause an important use of the term “Bedeutung” has been underestimated. 
“Bedeutung” has often been understood as having two main uses in Weber’s 
work: on the one hand, in some instances he uses the term to talk about what 
could be translated as “causal importance”. On other occasions, the term could 
be translated as “significance”, since Weber also uses the term when he wants 
to stress that the cultural sciences should study phenomena of interest and 
weight given certain values and interests. This is correct, but I contend that in 
the “Objectivity” article, Weber also uses the word Bedeutung to talk about a 
kind of property of cultural phenomena, namely, what he calls their color (Fär-
bung). This sense of the word is perhaps best captured by translating it as 
“meaning”. I maintain that when Weber claims that the cultural sciences 
should study the Bedeutung of phenomena, he is specifying the aspect of phe-
nomena that should be studied, and that this “color” could be said to consist 
of the characteristics of cultural phenomena that constitute their character 
(Gestalt). In this sense, the use of Bedeutung can be understood as similar to 
when he mentions that the acts involved in an exchange have a meaning (Sinn) 
in “R. Stammlers ‘Überwindung’ der materialistischen Geschichtsauffassung” 
(1907). If we want to describe an exchange, we cannot capture its essence 
(Wesen) by way of a description of the muscular movements involved or the 
sounds uttered because the behaviors involved have meaning (Sinn). By the 
same token, we can only understand a piece of paper as a bookmark because 
it has a meaning (hat eine Bedeutung). This example illustrates the use of the 
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word “Bedeutung” that we need to take into account when reading the “Ob-
jectivity” article.  

In sum, my argument is that Weber’s concern in the “Objectivity” article is 
how to study this aspect of cultural phenomena in an objective manner; it is 
because of this focus that he thinks ideal types are necessary within this spe-
cific type of cultural science. 

Chapter 3 probes this meaning (Bedeutung) in relation to Weber’s discus-
sion in “Roscher and Knies 2–3” of the role of values in how we perceive 
phenomena in general, and in “creative transformations” in particular. The 
analysis shows that when Weber talks about reality, he means a fundamentally 
qualitative given reality, one that is imbued with the values and interests with 
which we relate to our surroundings. The reality that science is supposed to 
conceptualize is one that is given as experienced (erlebt). As such, it is always 
already valued, that is, imbued with meaning (Bedeutung), and this is what 
makes the phenomena what they are. This means that phenomena first and 
foremost are cultural phenomena, not natural phenomena. The world is fun-
damentally a meaningful (bedeutenden) world of cultural phenomena. Thus, I 
argue that Weber could be said to have a kind of phenomenological conception 
of reality, and I show the importance of the value relation for both lived expe-
rience (Erlebnis) and the scientific conceptualization of the lived experience 
in Weber’s thinking. This shows the limits of formulating generic concepts 
(Gattungsbegriffe), i.e. general classifying concepts with intension and exten-
sion, when we want to obtain a scientific understanding of lived experience. 
When we formulate exact and quantitative generic concepts in natural science, 
we are not conceptualizing reality as it is, but reducing the real (cultural) phe-
nomena to abstract unreal phenomena. Seeing the limitations of the kind of 
concepts that the natural sciences can formulate is the first step towards un-
derstanding why Weber thinks ideal types play such a crucial role when our 
aim is understanding rather than quantitative knowledge. Given Weber’s ac-
count of the role values play in both meaning (Bedeutung) and understanding, 
it is difficult at this stage of the investigation to see how we could possibly 
reach “objectivity” within the cultural sciences at all. 

Chapter 3 concludes we can at the very least resolve a few difficulties con-
cerning Weber’s notion of the ideal type when we realize that he is talking 
about ideal types in two different senses: on the one hand, he calls simplified 
and exaggerated concepts ideal types (in contrast to generic concepts, which 
are supposed to classify phenomena based on their common properties). On 
the other hand, he says that ideal types are concepts that are supposed to be 
used as tools for comparisons (in contrast to proper general concepts, which 
are supposed to be used as classificatory concepts). Thus, we can differentiate 
between concepts with an ideal typical content, and the use of concepts as 
ideal types, that is, as objects of comparison. This solves many of the seem-
ingly contradictory remarks Weber makes about ideal types in the “Objectiv-
ity” article, and clears the ground for the last two chapters. 
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In chapter 4 the central issue of “objective” validity can finally be ad-
dressed. The investigation confirms what many commentators have noted be-
fore: Weber does not formulate a clear idea of what objectivity is. Moreover, 
the few, reasonably clear statements about objectivity contradict what follow 
from his arguments in “Roscher and Knies 1–3” concerning the relationship 
between meaning, given reality, values and concepts.  

Weber’s explicitly stated position in the “Objectivity” article seems to be 
that our values and interests should not affect the results of research in the 
cultural sciences. As many have pointed out before, his position would seem 
to be that values and interests only determine what we choose to study, and 
which properties of the phenomena studied will consequently be relevant to 
select and highlight. At the same time, the previous chapters have shown that 
his position in “Roscher and Knies 1–3”, concerning the fundamental relation 
between meaning, values, reality and concepts, undermines these explicit 
statements about objective validity in the “Objectivity” article. As chapter 3 
demonstrates, it follows from his argument in “Roscher and Knies 1–3” that 
the value relation will necessarily affect the results of research in the cultural 
sciences. I conclude that Weber neither provides a consistent account of what 
objectivity could mean in the cultural sciences, nor supplies a satisfactory ac-
count of the supposed necessity of formulating ideal types for such studies. 

Weber’s arguments concerning the connection between meaning, given re-
ality, values and concepts, however, are cogent and persuasive. In particular, 
his fundamental insights about why we should not abandon the pursuit of ob-
jectivity in science are important, and an answer to the question of how objec-
tivity is possible within cultural science is needed. The aim of chapter 5, is to 
help provide such an answer. 

The last chapter develops a consistent account of the relation between sci-
entific knowledge and given reality based upon Weber’s insights. I suggest 
that the criterion we should set for a theory being objectively valid is that it 
can be used to make successful predictions. I argue that this criterion of “ob-
jective validity” should hold for both the natural and social sciences (including 
Weber’s kind of “cultural science”, which aims at an understanding of the 
meaning of a phenomena). At the same time, I argue that we need to accept 
that both natural and social science have a narrative dimension, which cannot 
be said to be either valid or invalid, true or false. The chapter argues that sci-
entific accounts of any phenomenon will always carry a subjective, value-
laden dimension based on a fundamental value relation, which we cannot es-
cape, nor justify as “objectively” valid or true. Thus, I propose a kind of in-
strumentalistic position on both “science of laws” and “science of reality”: 
scientific accounts cannot be said to capture or describe how reality “really 
is,” because the values, ideas and interests with which we conceptualize the 
phenomena will inevitably affect the account. I argue that every scientific the-
ory or claim is “subjective”, in this respect. But this does not mean that every 
account of the world is merely one subjective narrative among others. We 
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know from experience that some accounts, especially exact natural scientific, 
quantified theories, can be used to successfully predict and control events. In 
this sense, they are objectively valid since they will work, regardless of what 
we believe, when we want to act in an instrumentally rational (zweckrational) 
manner. Thus, they are objectively valid in this specific sense, while at the 
same time their narrative dimension is subjective. In this way, scientific ac-
counts can be said to be simultaneously both objective and subjective, since 
the objectivity and subjectivity in question concern different aspects of the 
scientific accounts. 

It might at first seem impossible to make good predictions without strictly 
mathematical theories and quantitative measurements. But as Weber himself 
reminds us of, we can, to some extent, predict how someone we know (einer 
uns bekannten Person) will act in a certain situation. I propose that this kind 
of prediction, with which we are familiar from ordinary experience, is what 
the cultural sciences can and should help us develop and refine. Predictions of 
this kind are based on a kind of understanding, rather than mathematical equa-
tions or exact measurements. Naturally, these predictions are not as reliable as 
quantitative prediction can be in those situations where quantification is pos-
sible, but they play a crucial role in contexts where we want to understand and 
treat others as fellow human beings, rather than as objects to be quantified 
within a system of strict laws and regularities.  

This means that if the cultural sciences want to help us to achieve higher 
success rates in our predictions, they need to contribute to our understanding 
and decision-making in everyday situations. Their role should be to help us 
get a better grasp of what is occurring in a concrete situation in our lives, be it 
professional, personal or civic, so that we are capable of making better deci-
sions when needed. I argue that ideal types are necessary in order develop the 
kinds of conceptualizations that can contribute to this kind of understanding. 
To explain how, I turn to Wittgenstein’s late remarks on language.  

To begin with, Wittgenstein shows why it is not necessary to define con-
cepts in order to make them clear. We can also formulate simplified examples 
to highlight specific uses of words. Wittgenstein calls these simplified exam-
ples language games, and shows how they can be used as objects of compar-
isons to solve philosophical problems. I argue that we should understand ideal 
types as a similar kind of conceptual tool, which can be used to show what we 
mean by a specific word. In short, ideal types can be construed as illustrative 
examples of uses or words used as objects of comparison when we need a clear 
terminology rather than rigid definitions. In this way, we can strive towards 
rich and nuance characterizations of cultural phenomena without loss of ter-
minological precision. 
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Illustrationer 

1. Figur A: Teoretiska vetenskaper, översikt, s. 93. 
2. Figur B: Empiriska vetenskaper, översikt, s. 93. 
3. Figur C: Teoretiska vetenskaper, detaljerad översikt, s. 113. 
4. Figur D: Empiriska vetenskaper, detaljerad översikt, s. 113. 
5. Figur E: Tredimensionellt koordinatsystem över vetenskapernas spän-

ningsfält, s. 96. 
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