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1. Abstract 

Previous research regarding the European debt crisis has mostly focused on the purely 

economic aspects of the crisis. However, there is a strong “Protestant-Catholic” dimension in 

Europe, where historically Protestant countries are more prosperous than their Catholic and 

Orthodox counterparts. This has especially been a fact since early 2010, when several 

countries within the European Union had their credit ratings downgraded. Is this phenomenon 

merely a coincidence? Or could the roots of the recent troubles in Europe have a basis in 

historic religions? To tackle this question, Max Webers´s 110 year old study The Protestant 

Ethic and the Spirit of Capitalism is brought back into light and used as a tool for analysis of 

the crisis.  

The results show that not only are Protestant countries in general more prosperous, but they 

also have lower corruption and their citizens have a higher level of trust towards the 

government. These results are in line with what Weber called the “bureaucratization” and the 

“rationalization” of the society from a traditional one into a rationalized one. According to 

Weber, the “protestant work ethic” had certain features that helped create propitious 

preconditions for rationalization, which were extremely benign for the rise of capitalism in the 

Western world.  

Furthermore, the results in this studies show that the historic religions have had a lasting 

impact on national politics within Europe and that they remain a driving force behind 

european culture. Historically Protestant countries are therefore in less risk of getting in debt 

and capitalism still have a better chance of success in these countries.  
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“God preordained, for his own 

glory and the display of His 

attributes of mercy and justice, a 

part of the human race, without 

any merit of their own, to eternal 

salvation, and another part, in 

just punishment of their sin, to 

eternal damnation”  

Jean Calvin 
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2. Inledning 
Vid årsskiftet 2009–2010 började några euroländer att få problem med sin skuldfinansiering. 

Statsskuldernas växande andel av ländernas BNP gjorde långivarna nervösa och räntorna på 

statspapper steg kraftigt. Staternas betalningsförmåga sågs inte längre som helt säker. Oron på 

marknaden gjorde den offentliga upplåningen så dyr att den till sist blev omöjlig. EU-länderna 

reagerade då snabbt genom att införa så kallade brandväggar, dvs. åtgärder som skulle 

återvinna finansmarknadernas förtroende och hjälpa länder med tillfälliga upplåningsproblem 

att finansiera sina skulder. Den 22 april 2010 kapitulerade ett bankrutt Grekland och fick 

miljardstöd. Detta brukar räknas som början på skuldkrisen i Europa, som lett till hårda 

åtstramningar och miljontals förlorade arbetstillfällen (Persson, 2012) (Europeiska 

kommissionen, 2015.).  

I skrivande stund maj 2015 är problemen långt ifrån över. Europas ekonomi brottas med stora 

problem, Grekland kan tvingas lämna euron (“Framstegsbloggen”, D.N) och statsskulderna i 

flera sydeuropeiska länder fortsätter att öka (OECD). Olika förklaringar har förts fram i 

debatten, allt från att bankerna kunnat ta stora risker som sedan vältrats över på hederliga 

skattebetalare till dåligt genomförda avregleringar eller en felaktigt förd räntepolitik. Oavsett 

variationer på recepten för att lösa krisen, förhåller det sig otvivelaktigt så att staterna i 

framförallt södra Europa har låtit sina statsskulder öka till nivåer som till sist förbrukade deras 

förtroende på den internationella kapitalmarknaden.  

Vad som däremot sällan diskuteras är den starka ”nord-syd” dimension av krisen som delat 

Europa i två läger. Å ena sidan de historiskt protestantiska länderna i norra Europa som har 

sina statsfinanser i god ordning och å andra sidan de katolska (och ortodoxa) länderna i syd 

som brottas med stora underskott. (OECD, 2014). Utvecklingen har inneburit en uppdelning 

av Europas ekonomier utefter historiskt religiösa gränser.  

Vi behöver inte dra paraleller till det trettioåriga kriget för att inse att situationen är intressant, 

inte minst mot bakgrunden av EU:s kärnuppgift att arbeta för europeisk integration på alla 

områden och att ländernas ekonomier, särskilt inom eurozonen, är tätt sammanflätade. 

Skuldkrisen drabbade även protestantiska länder i norr men det är just i Sydeuropa och på 

Irland som statsskulderna har exploderat till synes okontrollerat som en följd av politiska 

beslut men också en totalt sett sämre skattemoral (Dominique Dunglas, n.d.; Melén, n.d.).  
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Det intressanta är inte det faktum att vissa länder går bra och andra dåligt. Men utifrån ett 

religionsvetenskapligt perspektiv är det intressant att undersöka om ekonomiskt handlande 

skiljer sig på ett avgörande sätt i länder med olika historiska religioner. Här pratar vi om två 

varianter på kristendom, på en kontinent som av många betraktas som sekulär och där 

religionen för länge sedan förpassats till den privata sfären. Är det möjligt att protestanter och 

katoliker har skilda normsystem kopplade till den ekonomiska etiken? 

Max Weber studerade ekonomiskt handlande i egenskap av sociolog. 1905 publicerade Weber 

Den protestantiska etiken och kapitalismens anda, i vilken han driver tesen att asketisk 

protestantism rymmer en särskild ekonomisk etik, som blev motorn och drivkraften för 

utvecklingen av den moderna kapitalismen i västvärlden (Weber, 1978, s. 85). Webers verk 

ses allmänt som en milstolpe inom sociologin och i synnerhet religionssociologin (Straarup, 

2015). Hans teorier är än idag föremål för diskussion i akademiska kretsar (Ibid.) och den här 

studentuppsatsen i religionsvetenskap sällar sig till den traditionen.  

Valet av uppsatsämne handlar dels om ett personligt intresse för religionssociologin och i 

synnerhet vilka effekter religiösa dogmer får på samhället och mer specifikt på 

samhällsekonomin. En teori som söker leda i bevis att protestantisk asketism, där den brett ut 

sig, varit gynnsamm för den kapitalistiska utvecklingen (Weber, 1978) blev därför lockande 

att använda som förklaringsmodell till den europeiska skuldkrisen. Poängen är att undersöka 

om Webers teorier fortfarande är aktuella samt att studera underliggande mekanismer som 

ligger bakom en vår tids största ekonomiska kriser. Max Weber har kanske inte ett recept på 

hur krisen ska lösas men teorin kanske fördjupar förståelsen av krisens uppkomst och hur vi 

undviker liknande härdsmältor i framtiden. Åtminstone är det detta som uppsatsförfattaren vill 

undersöka.  
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3. Syftet med undersökningen 

Som religionsvetare brukar vi inte studera normers och religiösa dogmers betydelse för 

samhällsekonomin. Normer är seglivade, är svåra att mäta och forskningen blir lätt spekulativ. 

Men bara för att något är svårt att studera betyder det inte att det är oviktigt. Syftet med 

undersökningen är att se på hur ekonomiska normer på olika nivåer har påverkat 

samhällsekonomin i olika länder. Studien avgränsas till att behandla skuldkrisen i Europa. Vi 

finner snabbt att de protestantiska länderna i Nordeuropa har haft en betydligt gynnsammare 

ekonomisk utveckling än det katolska Sydeuropa (OECD, 2014). Syftet med undersökningen 

är inte att visa att Weber hade rätt men däremot att visa hur diskussionen om Weber 

fortfarande är högst relevant, särskilt när det gäller hur vi ska förstå komplexa ekonomiska 

skeenden och hur religiösa idéer blir till verksamma krafter i historien. Genom att utgå från 

den europeiska skuldkrisen och diskutera Webers teorier i förhållande till den, kan 

undersökningen således bli ett bidrag till forskningsfältet religion och ekonomi.  

Att religiösa idéer med rötterna i reformationen skulle utgöra en starkt bidragande orsak till 

varför den ekonomiska utvecklingen skiljer sig åt väsentligt mellan olika länder, vore ett 

djärvt påstående om det inte vore för Webers empiriska redovisning. Det är på sin plats att 

nämna att denna undersökning självfallet inte lägger någon vikt vid att värdera reformationens 

idéer. Som religionsvetare är vi dessutom medvetna om att kommande beskrivningar av de 

reformerta rörelserna kan upplevas som ytliga utifrån ett konfessionellt perspektiv. 

Kapitalistisk verksamhet är äldre än reformationen, utan här handlar det alltså om att se på hur 

och i vilken mån religiösa krafter bidragit till kapitalismens utveckling. Således är detta ett 

försök att tolka den europeiska skuldkrisen utifrån Webers teorier om protestantisk etik, inte 

primärt att visa varför historiskt protestantiska länder lyckats bättre utan vilka mekanismer 

som eventuellt ligger däremellan. En av Webers främsta kritiker, svensken professor Kurt 

Samuelsson, presenterar andra orsaker till att protestantiska samhällen lyckades bättre, 

orsaker som inte alls hänger ihop med religion.  

En mer omfattande genomgång av kritiken av Webers slutsatser kommer att beröras senare i 

denna studie. Mitt syfte är dock att se om en hundratio år gammal teori fortfarande håller för 

att förklara skillnader i ekonomiska framsteg mellan olika länder. Studien avgränsas till ett 

antal länder i Europa. Men varför är detta intressant idag, år 2015? Sedan Weber skrev sina 

alster har vi haft två världskrig men också en lång period av europeisk integration och 

samarbete. Många länder ingår i den gemensamma valutan, Euron. Medborgarna kan 
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beskrivas som sekulära till stor del och många länder har en stor invandring som förändrar 

demografin. Av olika skäl är Weber nu åter igen relevant. Världen skakades 2008 av 

finanskrisen, som i Europa åtföljdes av det som ofta kallas för den ”europeiska skuldkrisen”, 

ett begrepp som används även i denna studie. Det från denna studies perspektiv intressanta 

med skuldkrisen är att Weber själv inte hade haft några problem med att känna igen kartan 

över vilka länder som drabbats hårdast av krisen. Föga oväntat hade han nöjt konstaterat att de 

katolska/ortodoxa länderna, framförallt i Sydeuropa, drabbats betydligt hårdare. De 

protestantiska länderna klarade sig alltigenom bra. Är protestantisk etik så insprängd i 

kulturen hos historiskt protestantiska länder att de klarade krisen bättre? Det är en främmande 

tanke för många européer att gamla religiösa moralsystem skulle vara avgörande för 

skuldsättningen och den ekonomiska utvecklingen i moderna demokratier. I den här studien 

hävdas inte heller att sekulära protestanter är bättre på något sätt utan den vill undersöka om 

värderingarna och attityderna, trots sekularismens framfart, lever sitt eget liv och än idag har 

ett avgörande inflytande över dessa länders ekonomier.  
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4. Problemet 

Weber studerar framförallt protestanter och katoliker i sitt älskade Tyskland (Weber, 1978, 

s.19), som då bestod av två tredjedelar protestanter. Idag förhåller det sig tvärtom, med två 

tredjedelar katoliker, men i denna uppsats kommer begreppen ”historiskt katolska” respektive 

”historiskt ortodoxa” länder att användas. Det är nödvändigt att påpeka, eftersom det är 

normer kopplade till historisk religion vi är intresserade av att studera, inte religionerna i sig. I 

skrivande stund, april 2015, är det 110 år sedan Weber publicerade sin teori. Historiskt 

protestantiska länder har fortfarande en bättre ekonomisk utveckling men frågan är alltjämt 

vilka mekanismer som ligger bakom. Weber kan bringa nytt ljus över komplexa ekonomiska 

skeenden i vår samtida omvärld men hans teori kan även visa sig vara föråldrad och inte 

applicerbar på rådande omständigheter. Som exempel för att undersöka relevansen i det 

weberianska synsättet, har här valts den europeiska skuldkrisen, också benämnd eurokrisen 

(Elmbrant, 2012, s. 21) eller fortsättningen på finanskrisen. Framöver används endast 

benämningen ”skuldkrisen”. Sedan skuldkrisen år 2010 tvingades vissa länder i Europa att ta 

enorma nödlån (Persson, 2012) är det åter igen meningsfullt att tala om en splittring mellan 

det historiskt protestantiska och katolska Europa, detta efter en lång period av europeisk 

integration och sekularismens skenbara seger över vårt kollektiva medvetande (Bruce, 2002).  

Likväl är det i allt övervägande de historiskt katolska och ortodoxa länderna som drabbats av 

skuldkrisen medan de historiskt protestantiska länderna har förhållandevis god balans i sina 

statsfinanser. Det betyder inte att européers gudstro upprätthåller ekonomiska strukturer men 

också protestantism minus Gud kan bidra till att upprätthålla kulturella särdrag (Nelson, 

2010), enligt forskaren Robert Nelson. Även om Europa av idag kan betraktas som varken 

protestantiskt eller katolskt, kan ett starkt kulturellt inflytande från den historiska religionen 

finnas kvar, trots att den kristna urkunden inte längre är närvarande. 

Av självklara skäl finns en djup motvillighet men också ett ointresse hos den politiska och 

sekulära europeiska eliten (Berger, 1999) till att öppet föra fram ståndpunkten att dagens 

motsättningar i Europa mellan långivar- och låntagarländer har sin grund i kontinentens 

historiskt religiösa föreställningar och deras bestående inverkan på de nationella kulturerna 

och på politiken. Ett sådant erkännande skulle skada den europeiska integration som man till 

varje pris vill genomdriva. Utifrån problembeskrivningen har följande frågeställningar 

formulerats:  
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— Uppkomsten av skuldkrisen är att statsskulderna i framförallt Grekland, Irland, Spanien 

och Italien ökade snabbt i förhållande till ländernas BNP. Varför drabbades just dessa stater så 

hårt? 

 

—  På vilka sätt kan normer med ursprung i historisk religion utgöra en förklaringsmodell till 

att protestantiska länder klarat skuldkrisen bättre än de katolska/ortodoxa länderna? 

 

— Hur skiljer sig avgörande värderingar åt mellan länder i Europa på individnivå och på 

vilka sätt kan dessa skillnader bidragit till olika normsystem beträffande den ekonomiska 

etiken?
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5. Bakgrund 

Det europeiska samarbete som utvecklades efter andra världskriget och som blev till dagens 

EU, består av 27 medlemsländer. 1992 övergick samarbetet från att vara enbart politiskt till 

att också bli ekonomiskt, i och med Maastrichtfördraget som ratificerades av de flesta 

medlemsländerna i februari 1992 (Persson, 2012). I och med Maastrichtfördraget förband sig 

länderna att ingå i en gemensam valutaunion. För att undvika att behöva bilda en union med 

gemensamma skatter slöts stabilitetspakten 1997. Här fanns tydliga regler; länder som gått 

med i EMU fick aldrig låta underskottet i de offentliga finanserna överstiga tre procent. 

Dessutom fick de aldrig sätta sig i större skuld än sextio procent av landets BNP. I 

Maastrichtfördraget fanns också regler om att ingen utlåning skulle ske direkt mellan stater 

(Ibid.). Dessa regler visade sig emellertid inte ens vara värda papperet de skrevs på. 

Greklands statsskuld är i skrivande stund 179 % av BNP, Portugals 139, Irlands 137 och 

Spaniens 102 procent (OECD 2014). Som en jämförelse är Danmark och Sveriges 

statsskulder 57 respektive 54 procent av ländernas BNP (Ibid.). Hur blev det såhär? Redan 

tidigt i EMU:s korta historia bröt Frankrike och Tyskland mot stabilitetspakten. Efter 

Greklands inträde i EMU gjordes en granskning som visade att den grekiska staten hade 

manipulerat siffror för att klara gränserna i stabilitetspakten. Förutsättningarna var redan från 

början alltså inte särskilt gynnsamma för att det hela skulle fungera, när länder tilläts både 

bryta mot regler och ljuga om sin ekonomi utan konsekvenser. Grekland och andra länder 

ville gärna ingå i eurosamarbetet eftersom de visste att ett medlemskap skulle öka 

finansmarknadernas förtroende för betalningsförmågan. Trots att Grekland redan hade ett 

högt budgetunderskott innan eurokrisen lyckades landet i och med inträdet i EMU få betydligt 

lägre skuldränta än med sin gamla valuta. Vi kan jämföra med USA, som trots en rekordhög 

skuldsättning på 121 procent av BNP (OECD, 2014) har ett fortsatt högt förtroende och kan 

låna till låga räntor. Förtroendet beror delvis på att den egna valutan, dollarn, alltjämt är den 

internationella valutan för handel av olja, populärt kallad petrodollarn (Oweiss, 1983). Alla 

länder som köper och säljer olja behöver ha en tillräcklig mängd dollar, vilket gör att dollarn 

är en valuta som alla länder är beroende av (Oweiss, 1983), till skillnad från hur fallet var 

med den grekiska drachman.  

Med den europeiska skuldkrisen avses den kris som påbörjades tidigt 2010 till följd av snabbt 

växande statsskulder i några av Europeiska Unionens medlemsstater (Persson, 2012). Initialt 

var det Grekland, Spanien och Portugal som man oroades över men senare under krisen 

drabbades fler länder, Italien, Irland och Cypern framförallt (Ibid.). När marknadens 
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förtroende började sjunka avseende ländernas betalningsförmåga steg räntorna kraftigt på 

statspapper och kreditförsäkringar (credit default swap) mellan dessa medlemsstater och de 

stater inom EU som fortfarande hade en god betalningsförmåga; i huvudsak Tyskland, 

unionens största land (Ibid.). De skuldtyngda ländernas budgetunderskott fortsatte växa, deras 

statsskulder växte vilket äventyrade stabiliteten på finansmarknaden och på sikt även 

framtiden för euron. Ländernas kreditbetyg sänktes och deras statsobligationer blev allt mer 

svårsålda. Därav gick det inte längre att på marknadsmässiga villkor finansiera statsskulderna. 

Euroländerna tillsammans med IMF beslutade den 2 maj 2010 att ge enorma lån till Grekland, 

100 miljarder euro, på villkor att Grekland genomförde omfattande nedskärningar och 

besparingar. Ytterligare 750 miljarder euro tillfördes genom den så kallade 

stabiliseringsmekanismen, avsedd att trygga den finansiella stabiliteten i hela euroområdet. 28 

november 2010 gav medlemsstaterna i EU 67,5 miljarder euro i lån till Irland, som en del av 

stabiliseringsmekanismen. Här bidrog exempelvis Sverige med 600 miljoner euro genom ett 

bilateralt lån till Irland (Ibid.). I praktiken hamnade så kostnaderna på Europas skattebetalare 

medan bankerna kom lindrigt undan. Det förefaller som att eurokrisen i all sin komplexitet är 

motsatsen till vad som allmänt brukar benämnas som ekonomiskt ansvarstagande. Tvärtom 

har spekulation, lögner, regelbrott och lånefester fått styra utvecklingen, också på högsta 

politiska nivå. Weber hade kanske sett utvecklingen som ett exempel på hur icke-

protestantiska länder misslyckas med att skapa en fungerande, rationell kapitalism. Märk väl 

att i denna uppsats finns inga intentioner att måla upp greker, irländare eller andra i huvudsak 

historiskt sett icke-protestantiska grupper som lata eller moraliskt sämre. Tvärtom är det så att 

grekerna arbetar fler timmar per dygn än genomsnittslandet i EU (OECD). Generellt arbetas 

fler timmar per dygn ju fattigare ett land är, så protestantisk etik har följaktligen inget att göra 

med att arbeta hårdare eller längre än någon annan. Det är viktigt att påpeka eftersom många 

missförstår detta som orsaken till att de protestantiska länderna lyckats bättre ekonomiskt. 

Istället är det handlandet som står i centrum av etikbeskrivningen, det vill säga krisen kan inte 

ses enbart som ekonomisk utan orsakerna måste sökas i ländernas kultur, där olika religiösa 

dogmer, framförallt i södra respektive norra Europa, har präglat ländernas utveckling.
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5.1 Max Weber 
Under detta avsnitt behandlas översiktligt Max Weber och hans tankesystem. Avhandlingen 

”den protestantiska etiken och kapitalismens anda” behandlas mer genomgående i teoridelen. 

Max Weber (1864-1920) räknas som den moderna sociologiska forskningens medgrundare, 

tillsammans med Émile Durkheim och Karl Marx (Radkau, 2009). Dessa herrar verkade 

samtidigt som Weber och åtminstone gentemot Marx skiljde sig Webers teorier i flera 

avseenden även om Weber tillstod att Marx idéer var nödvändiga när han utvecklade några av 

sina egna (Ibid.). Vi får anledning att återkomma till detta senare. Weber innehade under sin 

livsgärning flertalet proffesurer, bland annat var han professor i handelsrätt i Berlin 1893-94 

och i nationalekonomi vid Heidelberg 1897-1903. Ideologiskt var han demokrat, med vissa 

tendenser åt liberalismen. Inte minst syns detta genom arbetet med att utveckla konstitutionen 

till Weimarrepubliken. Webers verk räknas som moderna klassiker inom vitt skilda 

forskningsfält. Utifrån ett forskarperspektiv ingår Weber i den hermeneutiska traditionen, där 

han bidrog starkt till religionsvetenskapen med tolkningar av religiösa urkunder och praktiker 

vars innehåll haft signifikant betydelse för hur vi förstår uppkomsten av det moderna 

västerländska samhället (Ibid.).  

5.2 Ett delat Europa 
Som konstaterats tidigare finns en tydlig ”syd-nord” dimension av eurokrisen precis som det 

finns en tydlig ”protestant-katolik” dimension. Men Europa av idag betraktas ofta som 

sekulärt, där religionen anses ha spelat ut sin roll eller kraftigt förlorat sitt inflytande över 

massorna. Den gemensamma religionen kanske istället har varit ekonomisk; 

marknadsekonomin och tron på kapitalismen. Vår politiska elit är sekulär (Berger, 1999) och 

om religion utövas bör det enligt denna elit betraktas det som en privatsak. Därför har det 

funnits en stark skepsis mot att undersöka huruvida rötterna i den ekonomiska krisen som vi 

lever mitt i, har sitt ursprung i historiskt religiösa föreställningar och deras bestående 

påverkan på kulturen och politiken. Weber publicerar för ”den protestantiska etiken och 

kapitalismens anda” första gången 1905. Han skriver i inledningen: ”Företagsledare, 

kapitalägare och välutbildad arbetskraft, i synnerhet personal med högre kommersiell och 

teknisk utbildning, i moderna företag till övervägande delen är protestanter” (Weber, 1978). 

Hans beskrivning gäller i detta fall Tyskland, ett land med blandad religionssammansättning 

men vid denna tid två-tredjedelar protestanter och en tredjedel katoliker. Weber noterar också 

hur religiösa minoriteter i ett land historiskt sett lyckats bättre ekonomiskt, som en väg att 

överleva trots diskriminering. Som exempel nämner han bland annat judarna och deras 
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framgång i affärer historiskt. Men detta gäller alltså inte katolikerna i Tyskland, som vid 

denna tidpunkt utgjorde en (förvisso stor) minoritet i Tyskland (Ibid.). Också i de katolska 

länder med en protestantisk minoritet, var det denna minoritet som i många fall byggde upp 

industrin och kapitalismen i landet. Den brittiske historikern Hugh Trevor-Roper skrev 1967 

att redan under 1500- och 1600-talen var det protestanterna som byggde upp och fick 

industrin att blomstra i katolska länder som Frankrike och Österrike (Trevor-Roper, 1999). 

Det var dessutom odiskutabelt, skriver Trevor-Roper, att extrema former av protestantism var 

populär bland industriarbetare. Framförallt var det kalvinister som byggde upp ländernas 

industrier. Liknande fenomen inträffade också i Sverige, där det bör påpekas att de så ofta i 

den svenska folksjälen omtalade vallonerna, var kalvinister. Vallonerna invandrade under 

stormaktstiden, uppmuntrade av Gustav II Adolf för deras goda rykte i fråga om järnhantering 

(Nationalencyklopedin). Protestanter som var förföljda i sina hemländer efter hugenottkrigen 

blev ofta anmärkningsvärt framgångsrika i de länder där de fick en fristad (Trevor-Roper, 

1999). Idag har den demografiska utvecklingen medfört att de flesta valloner i Belgien är 

katoliker. I Sverige är de assimilerade sedan länge och torde vara vanliga lutheraner. 

Hursomhelst var vallonerna i Sverige ekonomiskt framgångsrika. Trevor-Roper hävdar vidare 

att ”överlag, i både protestantiska och katolska länder, i mitten av 1600-talet, var det 

kalvinisterna som utgjorde entreprenörerna och den ekonomiska eliten i Europa. Endast dem, 

verkar det, kan organisera kommers och industri och, genom att göra så, styra över stora 

summor pengar, att användas till att antingen finansiera arméer eller att återinvestera i andra 

stora ekonomiska projekt (Ibid.). Kalvinisterna var således de stora entreprenörerna i vilket 

land de än må ha befunnit sig.  

Den katolske och framstående teologen Michael Novak skrev 1984 i en introduktion till den 

engelska översättningen av Catholicism, Protestantism and Capitalism (Fanfani, 1938) att i 

praktiken hade ironiskt nog protestantismen och kapitalismen uppnått mycket av 

katolicismens visioner; som grundades på gärningsfromhet och att hjälpa de fattiga. Men det 

är svårt att hjälpa enskilda fattiga när landet som helhet är fattigt. Novak noterade hur de 

katolska länderna under 1800-talet och in i 1900-talet låg långt efter när det kom till att 

uppmuntra utveckling, sparande, innovationer, investeringar, entreprenörskap och ett 

dynamiskt ekonomiskt klimat i allmänhet. 1900-talet har präglats av uppfattningen att den 

ekonomiska påverkan som religionen hade bleknade bort och var på väg att försvinna. Den 

uppfattningen finns alltjämt kvar idag, när flertalet av den moderna eliten hävdar att 

religionens inflytande på det här området är överspelat (Berger, 1999). Inte minst Marxister 
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och andra intellektuella beskriver en utveckling där den kausala linjen går från ekonomi till 

religion, istället för tvärtom. Weber hävdar i motsats till Marx att religionen i sig blev den 

drivkraft för social utveckling, som sedan fick sitt eget liv oberoende av religiositeten 

(Calhoun, 2002, s.22-24) 

 Före reformationen var södra Europa högre ekonomiskt utvecklat än norra Europa. Under de 

tre århundraden som följde  utvecklades kapitalismen, framförallt inom Europas 

protestantiska områden och av protestantiska minoriteter i katolska länder (Trevor-Roper, 

1999) . I den protestantiska kulturella kontexten ansågs ackumulering av kapital inte längre 

som något fult. Tvärtom var framgång i affärerna ett tecken på nåden: Den som lyckades i 

affärer var en av Guds lyckliga utvalda. Eller ännu enklare: De Gud hade valt ut, gjorde han 

rika (Weber, 1978, s.54). Kritiken mot Weber har varit omfattande, med all rätt är det en 

häpnadsväckande tanke hur religiösa asketiska ideal kunde få ett avgörande inflytande över 

hela samhällen och deras ekonomier. Istället har kritikerna fokuserat på realiteter, mätbara 

fakta, istället för svårmätbara normer. Sådant som teknisk utveckling, investeringar, rikedom 

och makt, har använts som förklaringsmodeller när man beskriver de mest framstående 

nationerna.  

En ledande amerikansk sociolog och religionsvetare är Peter Berger. Han hävdar att det finns 

en sekulariserad elit som dominerar västerlandet och skriver följande:  

” There exists an international subculture composed of people with Western-style higher 

education, especially in the humanities and social sciences that is indeed secularized. This 

subculture is the principle”carrier” of progressive, enlightened beliefs and value. While its 

members are relatively thin on the ground, they are very influential, as they control the 

institutions that provide the ”official ”definitions of reality, notably the educational system, 

the media of mass communication, and the higher reaches of the legal system. They are 

remarkably similar all over the world today, as they have been for a long time.” 

 (Berger, 1999, s. 10) 

 

Denna elit menar Berger innehar den ekonomiska, politiska och juridiska makten i 

västvärlden. Vi kan anta att samma elit har varit arkitekterna bakom det moderna Europa, EU, 

valutaunionen och också de mekanismer som satte igång eurokrisen. Viktigt är att Berger 

påpekade att idéerna hos denna elit sällan delades av befolkningarna som helhet (Berger, 

1999, s.10), vilket kan delvis förklara det massiva motståndet mot EU i breda folkliga lager. 

Men om samma elit har varit med om att skapa skuldkrisen, hur kommer det sig att det 

katolska (och ortodoxa) Europa är skuldsatt medan det historiskt protestantiska Europa har 
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klarat sig väl? Är det endast slumpen? Ett antal förklaringar har förts fram, där den kanske 

minst intressanta är att klimatet i norra Europa har varit en bidragande faktor till att 

människor har tvingats samarbeta mer för att överleva och att klimatet vid medelhavet 

uppmuntrade en mer avslappnad inställning till arbetet. För det första förklarar detta inte 

varför det katolska Irland, i norra Europa, drabbats hårt av skuldkrisen, för det andra har de 

tekniska framsteg som gjorts under de senaste två århundradena gjort klimatet till en mindre 

viktig faktor. Även om vi försöker hävda att orsakerna till att Europa skuldmässigt sett är 

delat av en protestantisk-katolsk linje, så är det otvivelaktigt så att dagens Europa kan 

beskrivas som varken katolskt eller protestantiskt. Man kan hävda att den gemensamma 

religionen är sekularismen och rationaliteten, genom att se på exempelvis den nedåtgående 

statistiken över antalet kyrkobesök. Men även om de religiösa praktikerna minskar kan det 

kulturella inflytandet som religionen utövat stanna kvar. Weber undersöker i sitt verk det han 

kallar för ”kapitalismens anda”, där han använder Benjamin Franklin som ett exempel på hur 

denna anda utvecklades (Weber, 1978, s.25). Franklin får beskrivas som sekulär eller 

åtminstone var han inte en traditionellt hängiven kristen. Men han präglades av starka 

kalvinistiska tendenser, som han fått genom sin far, en starkt troende reformert kristen (Ibid.). 

 Forskaren Ronald Inglehart skrev att ”det fortfarande är häpnadsväckande stora kulturella 

skillnader mellan historiskt protestantiska och katolska länder” när han sammanfattade sina 

studier av 1999-2000 års World Value Survey. Dessa skillnader gällde även för den delen av 

befolkningen som inte hade någon som helst kontakt med kyrkan. Ingleheart såg att trots 45 år 

av åtskillnad och diametralt olika politiska system, förblev Väst- och Östtyskland mer lika 

varandra (avseende kärnvärderingar och kultur) än USA och Kanada (Inglehart and Welzel, 

2005, s.17).
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6. Teori  

Teorin i uppsatsen är Max Webers Den protestantiska etiken och kapitalismens anda. 

Samtliga citat är hämtade från den svenska översättningen av Agne Lundquist (Weber, 1978). 

På den svenska översättningens (Ibid.) baksida står skrivet: ”Som bakgrund till denna 

berömda studie kan ses Webers tes, att människor handlingar i olika samhällen är 

meningsfulla endast i samband med deras allmänna uppfattning om tillvaron”. Det betyder att 

allt handlande, inklusive det ekonomiska, måste vila på någon slags grund för att vara 

meningsfullt i ett större perspektiv. Weber studerade hur religiösa dogmer påverkade 

människor ekonomiska handlade och menar att den västerländska kapitalismens utveckling 

fick en stark draghjälp av den särskilda etiken som genomsyrade asketisk protestantism 

,särskilt kalvinismen. För att redogöra för Webers teori på ett förtjänstfullt sätt, vill jag gärna 

börja med att diskutera begreppen ”protestantisk etik” samt ”kapitalismens anda”. Med 

protestantisk etik menar Weber etiken som han ansåg härstammade från fyra former av 

asketisk protestantism: 1) Kalvinismen under 1600-talet, 2) Pietismen, 3) Metodismen ) De 

sekter som framväxte ur baptiströrelsen (Weber, 1978, s. 45).  

Kärnan i kalvinismen är, enligt vad Weber framhåller, predestinationsläran (Ibid., s. 47), 

vilken i korthet bygger på att det redan var förutbestämt vilka människor som var förtjänta av 

den stora nåden och därmed komma till paradiset. Weber menade att denna uppfattning (Ibid., 

s. 49) gjorde människan ensam, då ”endast den utvalde kan förstå Guds ord i sitt hjärta”. Vi 

bör påminnas om att 1500- och 1600-talen var en period av ytterst stark religiositet i Europa, 

det var alltså frågan om en äkta ångest som genomsyrade breda befolkningslager. En annan av 

kalvinismens dogmer blev att ”världen finns uteslutande till för Guds ära. Den utvalde kristne 

finns i världen uteslutande för att efter bästa förmåga öka Guds ära i världen genom att 

fullgöra hans befallningar” (Ibid., s. 51). Weber skriver att Gud önskar sig ”den kristnes 

sociala prestation” enligt kalvinismen och att kalvinistens ”sociala aktivitet i världen blir att 

arbeta till Guds ära; in majorem gloriam dei” (Ibid., s. 51). Han skriver att också yrkesarbetet 

har denna uppgift, då det tjänar samhällets liv här på jorden (Ibid., s.51). Weber menar att det 

på grund av dessa dogmer uppstår en särskild protestantisk etik (Weber, 1978, s. 29). Han 

framhåller hur arbetet bedrivs som ett kall och inte för att uppnå högsta möjliga avkastning 

med minsta möjliga ansträngning. När arbetet sålunda bedrivs som ett högre kall, utförs det 

med noggrannhet och en hög grad av ansvarskänsla. Den här attityden, anser Weber, kan inte 

framkallas med hjälp av låga eller höga löner, utan är ett resultat av en lång uppfostrans- eller 

socialiseringsprocess. Förpliktelsen inför arbetet ökar koncentrationen och förmågan att göra 
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ekonomiska beräkningar, vilket ökar i sin tur prestationsförmågan enormt. Detta ”kall” är en 

nödvändig del i kapitalismen, skriver Weber (Ibid., s. 29). En noggrann utvikning kring de 

olika protestantiska riktningarna som Weber diskuterar förtjänar en egen uppsats och det är 

inte möjligt inom ramen för denna skiss att redogöra för alla deras särdrag. Puritanerna var, 

som namnet antyder, renläriga och tog avstånd från allt förhärligande av köttet (en metafor för 

det kroppsliga). (Ibid., s.80). De var emot diverse kulturyttringar och sport samt ansåg att 

konst var förkastligt (Ibid., s.79). Människan ansågs ha en förpliktelse gentemot sina ägodelar 

och ”ju större förmögenheten blir, desto starkare, om den asketiska attityden bistår provet, 

känslan av ansvar för att bibehålla den oförminskad till Guds ära och genom träget arbete öka 

den”, skriver Weber (Ibid., s.80). Att ha en sådan livsstil är inget unikt, menar Weber, men 

”först i den asketiska protestantismens etik fick den en konsekvent etisk grundval” (Ibid., 

s.80). Sedan avslutar han stycket med: ”Dess betydelse för kapitalismens utveckling ligger i 

öppen dag”. Den traditionella etiken hade haft som ideal ett liv helt utan ägodelar, jämför med 

munkidealet inom katolicismen där den enskilde förväntades ge bort allt han ägde och sätta 

sig och tigga utanför ett värdshus. På relativt kort tid sprängde denna nya sorts asketism de 

bojor som hållit förvärvet av ägodelar och anskaffandet av en förmögenhet fjättrad. Tvärtom 

blev rikedomen i sig ett självändamål även om konsumtionen fortfarande hölls på en blygsam 

nivå (Ibid., s.81). Weber ser hur begränsning av konsumtion i kombination med ett frigörande 

av förvärvsaktvitet leder till kapitalbildning på grund av asketiskt tvång att spara (Ibid., s.81). 

Han pekar på hur Holland, trots att det endast dominerades av strikt kalvinism i sju år, 

genomgick en utveckling där ”den större enkelheten i livsföringen i de religiöst mer allvarliga 

grupperna, i kombination med enorma rikedomar, ledde till en omåttlig benägenhet för 

kapitalackumulering” (Ibid., s.81). Idag, läs 1905, menade Weber att kapitalismen inte längre 

behöver de asketiska idealen för att överleva utan att den vilar på mekanisk grund. 

Kapitalismen har triumferat över världen och ”som ett spöke efter avdöda religiösa 

föreställningar går föreställningen om ”yrkesansvaret” omkring i våra liv” (Weber, 1978, 

s.86).  

Weber kopplar protestantisk etik till vad han kallar för ”kapitalismens anda”. Som exempel på 

”kapitalismens anda” och som han menar dessutom är fritt från allt direkt samband med 

religion, citerar han Benjamin Franklin (d. 1790), en amerikansk vetenskapsman och politiker 

som bland annat deltog i arbetet med den amerikanska självständighetsförklaringen. Denna 

upplysningsikon uppfann även åskledaren. Weber citerar hans självbiografi (Ibid., s.23, 24) 

som är en slags bibel för kapitalisten. I urval:  
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”Kom ihåg att tid är pengar…” 

”Kom ihåg, att kredit är pengar…” 

”Kom ihåg, att pengar till sin natur är fruktsamma och förökar sig…ju mer pengar man har, 

desto mer producerar de vid varje omsättning, så att vinsterna stiger snabbare och snabbare” 

(Ibid., s.23).  

Så där fortgår resonemanget och Franklin har ibland kallats för den första amerikanen och 

hans satser för ”yankeens trosbekännelse” (Ibid., s.24). Weber menar dock att det inte handlar 

om ett uttryck för egoism utan om utilitaristiska dygder:   

I stället är denna etiks summum bonum, att tjäna mer och mer pengar under strikt undvikande 

av all spontan livsnjutning, totalt fri från all eudemonism. Det betraktas så helt som ett mål i 

sig självt, att det i förhållande till den enskilde individens lycka eller nytta förefaller 

fullständigt transcendentalt eller rätt och slätt irrationellt. Människan är helt inriktad på att 

tjäna pengar som det egentliga målet för sitt liv” (Ibid., s.25).  

 

Som tidigare nämnts framlade Weber aldrig tesen att reformationen eller för den del att 

protestantismen har gett upphov till kapitalismen. Eller som han själv skriver: ”Men å andra 

sidan ska vi inte förfäkta en så dåraktig doktrinär tes, som att ”kapitalismens anda” endast kan 

ha uppstått som resultat av vissa bestämda inflytanden från reformationen, eller t o m att 

kapitalismen som ekonomiskt system är en skapelse av reformationen” (Weber, 1978, s. 42).   

Webers syfte är istället att konstatera om och i vad mån religiösa krafter medverkat i ”den 

kvalitativa utformningen och den kvantitativa utbredningen av denna anda över världen, och 

vilka konkreta aspekter av vår kapitalistiska kultur, som kan återföras på dem” (Ibid., s.42).  

När detta förtydligas i är det dels för att det är viktigt som till teorin men kanske framförallt 

för att många, både forskare och lekmän, genom åren har missuppfattat Weber. Därtill hör att 

hans teori om kapitalismens framfart också måste ses i ljuset av hans övergripande 

uppfattning om mänskligheten och dess utveckling, d v s vi måste betrakta hans tankegods 

utifrån en bredare historisk kontext. Han intresserar sig särskilt för de förhållanden som 

gynnade eller missgynnade rationalisering på ekonomins område och hur den västerländska 

rationaliseringen av tillvaron accelererade delvis som en följd av den protestantiska etiken. 

Essensen är att det fanns en särskild etik i den asketiska protestantismen som skyndade på 

utvecklingen av den västerländska kapitalismen genom att religiösa dogmer uppmuntrade 

rationella handlingar som får sägas vara kapitalistiska till sin natur. Med kapitalistiskt 
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handlande menar Weber ”ett ekonomiskt handlande som grundar sig på förväntningar av vinst 

genom utnyttjande av byteschanser, dvs. på fredliga förtjänstmöjligheter” (Ibid., s.9). Och det 

är just handlandet som intresserar Weber, det unikt mänskliga handlandet som leder till att 

kapitalismen i sin rationella form skapas i Västerlandet. Han tillstår att kapitalism i 

egenskapen att bedriva verksamhet som strävar efter vinst, har funnits i alla tider men (Ibid., 

s9) att denna definition är en naiv föreställning av kapitalism, som kulturhistorien bör lämna.  

Också en rationell form av kapitalism, där det balanserade resultatet av företaget i pengar 

räknat överstiger kapitalet, har funnits i Kina, Babylonien, under Antiken och i Indien. Men 

Weber menar att kapitalismen i västerlandet ”nått en betydelse och där jämte fått så många 

former, arter och riktningar, som ingenstädes tidigare” (Ibid., s.10). Det har funnits genom 

historien, anser Weber, köpmän, banker, långivare, som har finansierat inte minst olika 

krigsföretag. Men i västerlandet har det uppstått en helt annan art av kapitalism: ”den 

rationella organisationen av (formellt sett) fritt arbete. Weber hävdar att en rationell 

företagsorganisation, ”inriktad på en varumarknads möjligheter och inte på irrationella 

spekulationschanser” (Ibid., s.11) är unik för västerlandet.  

Därtill menar han att andra unika egenskaper som endast uppstod i västerlandet är åtskiljandet 

av hushåll och företag, något vi idag tar som något självklart för modernt ekonomiskt liv. Tätt 

sammankopplad med detta är också den rationella bokföringen. Slutligen leder Webers 

resonemang om den västerländska kapitalismen fram till höjdpunkten; det han kallar för den 

”kapitalistiska arbetsorganisationen”. Kommersialiseringen och utvecklingen av värdepapper 

och handel på börsen hänger ihop med denna arbetsorganisation som enligt Weber är 

beroende av tillgången på fri (ej slavar) arbetskraft. Eller rättare sagt, som han själv skriver; 

”Exakt kalkyl, grunden för allt det andra – är möjlig endast på basis av fri arbetskraft.”  Då 

uppstår frågan, som leder oss till huvuddragen i Webers teori: hur kommer det sig då att 

kapitalismen så som vi nu lärt känna den, utvecklades enbart i västerlandet? Det är denna 

fråga som är Webers poäng; han vill leda i bevis att det uppstod unika strukturer i västerlandet 

som fick utvecklingen mot kapitalism att accellerera i ett makalöst tempo (Ibid., s. 9, 10, 11, 

12, 14).  

En vanlig och högst lovvärd invändning är att fråga sig vad religion har med utvecklingen av 

kapitalismens anda att göra, men som Weber visar, en hel del, oavsett vad de religiösa 

urkunderna eller företrädarna själva påstår. Sociologer som Marx och Weber studerar inte 

religion för att ta reda om det finns en Gud eller om det finns sann religion, de lägger inga 
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värderingar i detta utan är istället intresserade av hur religion påverkar människorna. Marx 

menar som bekant att religion genom historien använts av de härskande klasserna till att 

förtryckta arbetarklassen, av det enkla skälet att fattiga människor blir mindre benägna att 

revoltera mot orättvisor om de tror att belöningen väntar i paradiset efter döden. Weber 

motsäger detta å det grövsta då han menar att religion i sig själv ibland leder till politiska och 

sociala förändringar i samhället. Religion kan till och med vara den dominerande kraften 

bakom stora strukturella samhällsförvandlingar, ansåg Weber. Han studerade den 

protestantiska reformationen utifrån dessa utgångspunkter för att se dess direkta och indirekta 

påverkan på samhället. Västvärldens ekonomiska system, vår marknadsekonomi och till viss 

del överideologi är kapitalismen, åtminstone går det att argumentera för att så är fallet. Ett 

system som skänkt våra länder ett oöverträffat välstånd så till vida att västvärlden kommit att 

dominera utvecklingen i världen. Max Weber hävdade 1905 att det ingalunda var någon 

tillfällighet att kapitalismen uppstod i västerlandet. Här såddes fröet för vad som senare 

utvecklades till den moderna kapitalismen via den industriella revolutionen i England och 

vidare till Benjamin Franklins USA.  

I delvis katolska Tyskland beskriver Weber hur protestanterna i landet dominerar 

affärsverksamheterna och bankerna och överlag har lyckats bättre ekonomiskt. Att tjäna 

pengar, investera och att tjäna ännu mera pengar, blev ett självändamål för de tidiga 

kapitalisterna. Framförallt att inte spendera pengarna på onödig lyx utan att skapa 

ackumulerat kapital, blev en hörnsten i kapitalismen. Genom ackumulation av stora mängder 

kapital skapades de nödvändiga resurserna för att genomföra stora investeringar i nya 

affärsidéer. Vi bör också minnas reformatorernas teologi, som radikalt bröt med katolicismens 

syn på arbetet som ett Guds straff. Luther hävdade tvärtom att det vanliga arbetet var heligt, 

att var och ens plikt var att arbeta och göra rätt för sig och att detta var minst lika heligt som 

att tjäna Gud genom att vara präst i kyrkan. Och Jean Calvin försvarade rätten att ta ut en 

blygsam ränta för de som lånade ut pengar till investeringar.
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7. Kritik mot Weber 

Webers teori är väldigt ifrågasatt. Sedan den först publicerades 1905 har akademiker 

diskuterat de religiösa föreställningarnas betydelse för kulturen och ekonomin. En av Max 

Webers främsta och mest kända belackare är Kurt Olov Samuelsson, (Straarup, 2015) (1921-

2005). Han var en svensk professor, docent i ekonomisk historia och i sociologi och skapade 

som ledarskribent på 1950-talet opinion för den framväxande socialdemokratiska 

välfärdsstaten (“Förre chefredaktören Kurt Samuelsson död”, 2005). Samuelsson arbetade 

förutom på Aftonbladet även på DN och på vänsterradikala Stockholms-Tidningen, där han 

under en period tjänstgjorde som VD. Mellan 1966-68 var Kurt Samuelsson rektor för 

Socialhögskolan i Stockholm (Ibid.). Vi behöver inte uppehålla oss mer ingående vid hans 

olika utgivna skrifter, för de var många, utan kan fokusera på ”Ekonomi och religion” 

(Samuelsson, 1964). I denna skrift, först publicerad i Sverige 1957 (Samuelsson, 1957), 

diskuterar professorn Webers idé om hur kapitalismen påverkades av puritanska värderingar. 

Sammanfattningsvis är det ingen överdrift att påstå att Samuelsson är  hård i sin kritik av 

Weber, då han nedgör dennes tes fullständigt (Straarup, 2015).  

En del av Samuelssons kritik riktar sig mot Webers ”idealtyper”, som han anser är allt annat 

än begreppsmässigt entydiga. Samuelsson menar att Weber tappar bort kravet på fasta 

definitioner av begreppen och att ”resultatet kunde knappast undgå att bli rena 

nonsensförklaringar” (Samuelsson, 1957, s. 159). Han tycker att Weber överdriver och 

generaliserar och att i själva verket var de kristna lärorna avsevärt mer lika varandra än vad 

Weber ville göra sken av (Ibid). Metoden som Weber använder för att driva sin tes, anser 

Samuelsson är en ”metodiskt otillåten generalisering” (Ibid, s. 157). Kurt Samuelsson anser 

att Webers metod är godtycklig och han anser även att det borde vara uppenbart för var och 

en att Weber använder ”odefinierabara företeelser” (Samuelsson, 1957, s.160). Han skriver:  

”Även om man bortser från det utomordentligt vaga i de av Weber använda begreppen, blir 

hans metodik förkastlig. Man har inte rätt att, som Weber gjorde, ur ett långvarigt, invecklat 

händelseförlopp utskilja en enda faktor och korrelera utvecklingen i Västerlandet i dess helhet 

inom ett stort fält med denna enda faktor” (Ibid, s. 160).  

 

Låt oss summera Webers egen tes, som denna författare och andra forskare uppfattat den. För 

en mer genomgående utforskning av det weberianska tankegodset, se teoridelen. ”Den 

protestantiska etiken och kapitalismens anda” är titeln på Webers publikation (Weber, 1978) 

och det är de två sista orden som är intressanta utifrån ett kritiskt förhållningssätt, då det var 
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tanken att koppla ihop protestantisk etik med en anda av kapitalism, som var så 

revolutionerande.  Enligt Weber var den protestantiska etiken en uppsättning normer som 

befrämjade ett asketiskt liv, motiverat genom puritansk, religiös teologi (“Max Weber 

studies”, 2000, s. 80). Dessa normer framkallade en kapitalistisk anda, en ny sorts livsstil där 

hårt arbete och ackumulering av kapital sågs som självändamål (Ibid., s.80). Att bli rik var en 

belöning i sig och ett tecken på att Gud tyckte att man dög (Ibid., s.80). För många av Webers 

samtida var hans teorier alltför komplicerade (Ibid., s.80) vilket tyvärr ledde till att många 

idag tror att Webers tes går ut på att den protestantiska reformationen var den direkta orsaken 

till uppkomsten av den västerländska kapitalismen. Utifrån bland annat denna 

missuppfattning, åtminstone anses det vara en missuppfattning av mig och andra forskare 

(Ibid.), angreps Webers tes. Den första att med skärpa kritisera Weber var R.H Tawney (Ibid., 

s.81), som 1921 utkom med Religion and the Rise of Capitalism, vilken fick stor 

uppmärksamhet. En av hans huvudpoänger var att Weber missuppfattat kalvinismen eftersom 

tidig kalvinism var extremt negativ gentemot framgång i affärslivet (Ibid., s.82). Men 

sociologen Weber var aldrig särskilt intresserad av att studera kalvinistisk teologi, han 

studerade människorna och vad effekterna av deras gärningar blev. Kalvinisterna själva hade 

från början inget teologiskt mål att utvecklas till fullfjädrade kapitalistiska affärsmän, men 

konsekvenserna av deras handlande blev likväl gynnsamma för en kapitalistisk utveckling. Vi 

måste återigen minnas att begreppet ”kapitalismens anda” inte betyder det samma som 

”kapitalismen”. Tawneys studie blev ändock en modell för hur kritik mot Weber skulle 

utformas och många gick i hans fotspår (Ibid., s.84). Perioden efter andra världskriget 

kännetecknades av att Webers status höjdes markant, där många forskare nu började betrakta 

honom som sociolog och såg hans arbete ur ett helhetsperspektiv. Nu handlade det snarare om 

att bekräfta hur rätt han hela tiden hade haft (Ibid., s.87). En ekonomihistoriker som dock i 

bästa Göran Lambertz-stil höll fast vid R.H Tawney-spåret var nämnda svensk; professor 

Samuelsson. Ekonomi och Religion (1957, engelsk översättning 1961) summerar all tidigare 

kritik riktad mot Weber och har enligt Matti Peltonen, författaren av The Max Weber Studies 

(“Max Weber studies”, 2000) och tidigare verksam vid Helsinki School of Economics, varit 

”astonishingly succesful”.  

Samuelsson verkar mena att Weber gör en kausal koppling mellan protestantism och 

kapitalism, d v s att det skulle finnas ett mekaniskt förhållande mellan dessa två variabler 

(Samuelsson, 1964, s 2, 96, 102, 137, 150) Han missar att sätta Webers tes i sin rätta kontext, 

nämligen som en del av Webers tankegods om rationaliseringen och hur ökad rationalisering 
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påverkade den västerländska kulturen, där Weber intresserade sig för vilka förhållanden som 

antingen gynnade eller missgynnade utvecklingen av rationalitet på ekonomins område. En 

flitigt citerad forskare i Samuelssons avhandling är H.M Robertson, som skriver:  

"If it is true that modern capitalism is the product of a new spirit of capitalism introduced with 

the Reformation, it must necessarily follow that there was no capitalism before that time” 

(Robertson, 1933, s. 33). Detta argument antyder också att Weber beskrev ett kausalt 

samband mellan protestantism och kapitalism, vilket alltså är felaktigt. Sedan gör Samuelsson 

en poäng (Samuelsson, 1964, s.37 ) av att religiösa ledare och förgrundsfigurer som Calvin 

och Baxter (kalvinismens respektive puritanismens grundare), aldrig förkunnade en lära som 

uppmuntrade till rikedom eller entreprenörskap, snarare såg de ”kallet” att arbeta hårt som ett 

sätt att tjäna Gud, men detta avsåg traditionellt arbete och inte vinstdrivande verksamhet. Men 

Weber var intresserad av vad effekterna blev av vissa protestantiska läror, effekterna på 

individen utifrån ett sociologiskt perspektiv. Han studerade inte de religiösa uppfattningarna i 

sig. En annan del av kritiken handlar om att kapitalism (Samuelsson, 1964, s.15) redan fanns i 

en fullt utvecklad form, bland annat i Flandern, före reformationen, men åter igen missar man 

då helheten och tar inte hänsyn till Webers övergripande tankesystem, att det handlar om den 

moderna och rationella kapitalismen. 

Kontentan av Samuelssons kritik är att icke-ekonomiska värderingar hos enskilda individer 

eller i samhället, har ytterst liten relevans för det ekonomiska beteendet. Weber ser det som 

precis tvärtom, att värderingar med ursprung i religion har stor påverkan på individernas 

ekonomiska beteende och moral.  

Av den nyare kritik som finns mot Weber är särskilt en avhandling av intresse; Was Weber 

wrong? A Human Capital Theory of Protestant Economic History och är författad av Sasha 

O. Becker och Ludger Woessman (Becker and Woessmann, 2007), två forskare hävdar att 

Weber hade rätt i att protestanter som grupp blev mer ekonomiskt framgångsrika än 

katolikerna men att det hade andra orsaker än de Weber förfäktade. Becker och Woessman 

framför (Ibid.; abstract) självsäkert en egen teori som går ut på att gapet mellan protestanter 

och katoliker inte berodde på någon särskild etik eller asketism utan det hela var tämligen 

enkelt: barn till protestanter läste bibeln på sitt eget språk, till skillnad från katoliker som var 

hänvisade till latinet än så länge. Detta generade en högre grad av läskunnighet, således också 

mer humankapital bland protestanter, vilket författarna hävdar förklarar hela gapet ända in i 

våra dagar (Ibid.). Att läskunnigheten ökade som en följd av reformationen är förvisso sant 
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men att den skillnaden skulle bestå i våra dagar och förklara ekonomiska skiljelinjer mellan 

moderna länder i Europa, ter sig emellertid inte sannolikt.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 

 

8. Metod och material  

För att uppfylla syftet kommer en mängd data att samlas in. Dessa redogörs för mer noggrant 

nedan under material. När insamlingen är gjord kommer materialet att analyseras utifrån vald 

teori med utgångspunkt i frågeställningarna. Därefter kommer jag att försöka besvara 

frågeställningarna och diskutera möjliga orsaker och samband. Studien utgår från ekonomisk 

rådata och andra siffror baserade på kvantitativt material. Det är alldeles uppenbart så att i en 

studie som söker förklaringar till skillnader mellan länder så måste ekonomiska data samlas 

in. Svagheter och styrkor med olika mått finns alltid men där måste urvalet av material ta sin 

utgångspunkt i valet av undersökningsobjekt; i det här avseendet skuldkrisen. Statsskulderna 

ska naturligtvis jämföras, såväl som BNP per capita eftersom den typen av ekonomiska fakta 

sätter undersökningen i ett sammanhang och bidrar till att skapa den ram inom vilken vi ska 

analysera resultatet av skillnaderna. Som framgick i teoridelen är rationaliseringsprocessen ett 

bärande element i Webers teori. Det är viktigt att materialet inte enbart utgår från ekonomiska 

data utan minst lika mycket från siffror som mäter hur långt länderna har kommit i denna 

process, som Weber menar är nödvändig för att kapitalismen ska fungera effektivt. Vi pratar 

om sådant som en effektiv förvaltning, en förutsägbar byråkrati, ett rättsväsen som inte är 

korrumperat samt förtroendet för staten hos medborgarna. Därför måste vi analysera data som 

mäter korruptionsnivån i länderna, såväl som vi i den mån det är möjligt måste analysera 

skillnader i värderingar mellan länder på individnivå. Sedan får Webers teori hjälpa oss att 

tolka vad dessa skillnader beror på. Urvalet av länder består av historiskt protestantiska, 

katolska och ortodoxa länder i Europa. I stora drag är det skillnader mellan det i allt 

övervägande katolska Sydeuropa och det historiskt protestantiska Nordeuropa som jämförs.   

I jämförelsen som bygger på material från WVS är det inte möjligt att jämföra alla länder över 

samma tid, eftersom organisationen endast jämför ett urval av länder över en och samma 

tidsperiod. Istället har vi jämfört länder som är relevanta för undersökningen samt även 

jämfört olika tidsperioder så att vi får ett bredare underlag av länder.  

8.1 Materialöversikt 

 
1) Bruttonationalprodukten, BNP, dividerat med antalet invånare i landet kallas BNP per capita. 

Det är ett mått på ett lands produktion med hänsyn till befolkningsutvecklingen. Det finns 

många olika mått, varav ett av de vanligaste är BNP per capita, som inte säger något om den 

ekonomiska jämlikheten men däremot är den viktigaste indikatorn när det gäller att mäta 

ekonomisk aktivitet. Siffror från OECD år 2014 har använts i denna studie. 
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2) Statsskulden. Centralmakten i varje land, d v s den självständiga staten, tar upp lån på den 

internationella finansmarknaden eller bilateralt för att finansiera sina utgifter eller tillfälligt 

låna till stora projekt som man hoppas på att betala tillbaka senare. En stor statsskuld behöver 

inte alltid vara ett problem, det beror på vilka räntor landet har på lånen, men när statsskulden 

överstiger 100 % av BNP är det ofta en varningssignal. Att statsskulden är med som ett 

jämförande mått här i denna studie tar sin utgångspunkt i att vi diskuterar skuldkrisens 

mekanismer. Där är ländernas skenande statsskulder en nyckelfaktor för att förstå 

utvecklingen. Statsskulden såväl som kreditvärdighet säger något om vilken anda som råder i 

länderna, råder det en ”kapitalismens anda”, i enlighet med Webers teori, eller har länderna 

ännu inte kommit lika långt i den rationaliseringsprocess som Weber beskriver.  

 

3) Kreditvärdigheten. Kreditvärdighet avgörs av kreditvärderingsinstitut och bedömer bland 

annat staters förmåga att betala tillbaka på sina lån. Ju högre kreditvärdighet, desto mindre risk 

för långivaren. Ett högt kreditbetyg betyder som regel att ett land kan låna till lägre räntor. I 

den här studien används data från det amerikanska kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor. 

Institutet är bland de tre största på sitt område, tillsammans med Moody´s Investor Services 

och Fitch Ratings. Kreditbetyget på en stat beskriver marknadens förtroende för staten, d v s 

ytterst vad kapitalismens aktörer anser om riskerna med att låna ut till staten. Länder vars 

kreditbetyg sänks anklagar ofta instituten för opartiskhet men några sådana bevis finns inte. 

Både USA och Ryssland har t ex fått sina kreditbetyg sänkta under de senaste åren. 

 

4) Korruptionsindex. Korruption inom den offentliga sektorn visar på en ekonomisk 

dubbelmoral, vilket enligt Webers tes motverkar rationaliseringen och inte gynnar 

kapitalismen. Weber ser låg korruption med rättssäkra domstolar som en förutsättning för att 

kapitalismen ska fungera. Därför är korruptionsindex ett bra mått för att jämföra stater i denna 

studie. För att jämföra korruption används organisationen Transparency International, en 

internationell organisation vars mål är en värld där stater, företag, civilsamhället och 

medborgarnas dagliga liv är fritt från korruption. Organisationen bildades 1993 och mäter 

transparens enligt en hundragradig skala. Hundra poäng innebär att landet är fritt från 

korruption. Data från 2014 används.  

 

5) Värderingar. Förutom hårda ekonomiska data kommer studien att jämföra värderingar på 

individnivå hos jämförbara länder. Organisationen World Value Survey är ett globalt nätverk 

av forskare som studerar hur förändrade värderingar påverkar det sociala- och politiska livet. 

WVS är ett uppskattat och välanvänt verktyg i forskarvärlden. Problemet i den här studien är 

att det inte är alldeles självklart vilka av alla hundratals värderingar som ska jämföras mellan 
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länderna. Viljan till att betala skatter eller att tjäna pengar eller bli rik förefaller intressant på 

ytan men min uppfattning är att man måste söka värderingar som hänger ihop med Webers 

antaganden om förutsättningar för den kapitalistiska andan. Åter igen hamnar man i Webers 

tes om rationalisering, där tillit till domstolar, byråkrati, staten och kanske även till främlingar, 

är avgörande. Därför fokuserar studien på att mäta värderingar kopplade till tillit till staten, 

rättssystemet och till främlingar på gatan. Alla länder som är intressanta är inte jämförbara 

över samma tidsperiod men genom att variera tidsperioder har de flesta länder kunnat ingå i 

undersökningen. När siffrorna tagits fram, för det blir mycket siffror (eller bokstäver vad 

gäller kreditvärdigheten) så framträder förhoppningsvis ett mönster, som sedan redovisas och 

analyseras. Frågeställningarna besvaras med utgångspunkt i vald teori. 
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9. Analys och resultat 

Här redovisas och analyseras det insamlade materialet utifrån givna frågeställningar. 

Resultaten som helhet visar att historiskt protestantiska länder har en bättre ekonomisk 

utveckling, lägre statsskulder och att de klarat skuldkrisen betydligt bättre än deras 

sydeuropeiska motsvarigheter. Viktigast är kanske att protestantiska länder som helhet sticker 

ut beträffande korruption och beträffande värderingar som mäter tillit till rättssystemet och till 

staten. Utifrån uppsatsens teori följer nu en möjlig förklaring till varför historisk religion i 

Europa fortfarande är relevant.  

Kapitalismen fungerar bättre i protestantiska länder eftersom de är mer byråkratiska och 

rationella; d v s de har kommit längre i den rationaliseringsprocess som Weber beskriver och 

de har gjort sig av med den ekonomiska dubbelmoralen. Protestantismens inverkan på 

ländernas kulturer har således hjälpt till att skapa ett gynnsamt klimat för kapitalism, som 

kräver en rationell byråkrati för att fungera. Katolska länder som helhet har inte kommit lika 

långt i denna process, vilket förklarar att korruptionen är högre i dessa länder, byråkratin är 

mindre förutsägbar, skattemoralen är sämre, den ekonomiska etiken ser på det hela taget 

annorlunda ut vilket lett till ett mindre ansvarstagande för statens finanser. På individnivå 

märks det genom att förtroendet för rättssystemet och staten är lägre, vilket inte gynnar en 

kapitalistisk utveckling. Resultaten är intressanta eftersom de visar att Max Weber än idag är 

relevant. Religion är inte bara en parameter eller en historisk detalj, religion är den stora och 

avgörande naturkraften som driver och skapar kulturen. De västerländska samhällena är till 

stor del en produkt av protestantisk etik, enligt Weber, eftersom kapitalismen kunde blomstra 

just i USA och Västeuropa. Något naivt, kan man tycka, har västerlandet försökt 

implementera samma kapitalism i först Sydeuropa och sedan i Mellanöstern. I Sydeuropa går 

det möjligtvis tack vara gemensamma institutioner och kulturpåverkan från framförallt 

Tyskland, men skuldkrisen visar att det är en lång väg kvar. I Mellanöstern har försöken att 

införa amerikansk demokrati lett till en veritabel katastrof och den största flyktingkatastrofen 

sedan andra världskriget.  
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9.1 BNP per capita 
BNP per capita är ett trubbigt verktyg för att mäta ekonomisk framgång men kapitalism 

hänger ihop med hur mycket som produceras i ett land och BNP är ett bra mått på 

industriproduktion, så länge landet i fråga inte är en råvaruekonomi. Norge får väl där sägas 

vara i gränslandet på grund av sin stora oljeproduktion. Av länderna i OECD är det 

Luxemburg som har högst BNP per capita (PPP), följt av Norge. Luxemburg särredovisas inte 

i figur 1.  Som syns i figur 1 är det  Norge, Nederländerna och Sverige som har högst BNP per  

Figur 1. BNP per capita. Källa: OECD; (National Accounts of OECD Countries, 2014.) 

 

capita. Därefter följer det i huvudsak katolska Österrike, sedan kommer Danmark och det 

historiskt protestantiska Tyskland. Sedan Belgien, Finland och Storbritannien. I bottenligan 

återfinns Litauen, Lettland, Polen, Ungern, Grekland och Estland, samtliga med en BNP mer 

capita under 30 000 dollar. Men med önskvärd tydlighet framgår hur historiskt protestantiska 

länder i allmänhet placerar sig bättre avseende BNP per capita (PPP).  

 
 

Till viss del reflekterar skillnaderna uppdelningen av Europa under kalla kriget. I figur 2 syns 

hur länder som tillhörde Sovjetunionen eller den sovjetiska intressesfären i östra Europa, har 

generellt en lägre PPP. Tjeckien, Slovakien, Baltikum, Ungern och Polen har på grund av 

kommunismen en lägre PPP. Ett påstående som knappast kan anses kontroversiellt då 

kommunismen till sin natur begränsar marknadsekonomin.  
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Figur 2. BNP per capita exklusive f.d östblocket Källa: OECD; (National Accounts of OECD Countries, 

n.d.) 

Vi ser i figur 2 hur Norge, Nederländerna och Sverige behåller ledningen men när man 

avlägsnar de gamla kommunistländerna är Grekland, Portugal, Spanien, Italien och Frankrike 

i botten. Samtliga är katolska länder med undantag för Grekland som är ortodoxt. Först på 

sjätte plats från botten finner vi ett historiskt protestantiskt land, nämligen Storbritannien.  

Många av de historiskt katolska länderna som aldrig behövde uppleva kommunismen har 

alltså lägre BNP per capita än deras protestantiska motparter. Medelhavsländerna Frankrike, 

Italien, Spanien och Portugal är katolska länder, de tre förstnämnda tillhör kärnan i EU. Men 

deras BNP överstiger bara Lettlands och Litauens av de historiskt protestantiska länderna. Av 

de länder som toppar BNP i Europa är det endast Luxemburg som är katolskt, ett land som 

svarar för 0,1 procent av befolkningen i EU (“Luxemburg folkmängd 2014,” 2015). Det står 

därmed klart att det fortfarande finns ekonomiska skillnader i Europa, som hänger ihop med 

historiskt religiösa skillnader. Men hur kan dessa skillnader fortgå idag och vad är det som 

driver dem? Mer än någon traditionell kristendom är det sekularismen som är Europas 

gemensamma och moderna religion. Under hela 1900-talet har kyrkobesöken minskat och det 

anses allmänt som att européer är mindre religiösa idag (Taylor 2007).  I figur 3 redovisas 

endast de länder som ej tillhörde östblocket i Europa. Historiskt protestantiska länder är i topp 

och som helhet har de högre BNP. Detta torde Weber inte ha blivit förvånad av.  

9.2  Statsskulden 
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Utifrån Webers religionssociologiska perspektiv är statsskulden intressant, ty den 

protestantiska asketism som Weber studerar förespråkade som bekant sparsamhet som en 

dygd. Man skulle vara återhållsam med konsumtion och bygga upp överskott, inte låna stora 

pengar. I figur 4 ser vi skuldsättningen 2013 och i figur 5 skuldsättningen 2010, vilket var det 

år då skuldkrisen bröt ut. Förutom Island (som gjort en fenomenal återhämtning) är det endast 

katolska och ortodoxa länder med en statsskuld som är över hundra procent av BNP. De 

protestantiska länderna har betydligt lägre statsskulder som helhet, vilket här redovisas i 

figurerna 3, 4 och 5.  

 

Figur 3. Statsskulder i andel av BNP: (“Offentlig bruttoskuld - internationellt | Offentlig sektor | Offentlig ekonomi | 

Fakta och statistik | Ekonomifakta.se,” 2014) 

 

I figur 3 redovisas ländernas statsskulder för år 2011. Greklands statsskuld är då 110 procent 

av BNP. Detta var i början av skuldkrisen och det mest skuldsatta landet var då det 

protestantiska Island, dock med endast drygt 300 000 invånare. Därefter följer Irland, Italien, 

Belgien, Portugal och Grekland. Estland, Luxemburg och Norge har lägst skulder.
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Figur 4. Statsskulder. Källa: OECD; (National Accounts of OECD Countries, 2014) 

I figur 4 befinner vi oss tidsmässigt i år 2014. Nu har Greklands statsskuld ökat till nästan 180 

procent av BNP. Portugals har ökat från 109 procent 2011 till 130 procent. Italiens statsskuld 

har gått från 118 procent 2011 till 132 procent 2014. Tyskland däremot har minskat sin skuld 

från 83 procent av BNP 2011 till 72 procent 2014. Storbritannien har minskat sin skuld något, 

från 92 till 90 procent. Sverige har också minskat sin skuld. Bilden som framträder är tydlig. I 

stora drag har de historiskt protestantiska länderna minskat sin skuld efter krisens start, medan 

historiskt katolska länder har ökat den, i vissa fall kraftigt. När vi studerar figuren kan vi 

också konstatera att de åtta mest skuldsatta länderna samtliga är icke-protestantiska länder. I 
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Greklands fall är landet konkursmässigt, vad gäller det katolska Irland krävdes nödlån för att 

rädda landet och återfå förtroendet för dess betalningsförmåga på den internationella 

kapitalmarknaden. 
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Figur 5. Statsskuld som andel av BNP 2013.  Källa: OECD; (National Accounts of OECD Countries, n.d.) 

I figur 5 redovisas ländernas respektive statsskuld för år 2013, som referensobjekt. Vi noterar 

hur Island bara ett par år senare efter krisen krafigt har lyckats återhämta sig och komma ur 

skuldbördan genom att regeringen tog ansvar för ekonomiska reformer och en snabb 

åtstramningspolitik.  

Att länder låtit statsskulden växa okontrollerat till den nivån att hela eurosamarbetet hotas, är 

intressant och svårt att begripa enbart genom att tillämpa nationalekonomiska 

förklaringsmodeller. Därför angriper vi problemet ur en sociologisk synvinkel. Weber ansåg 

att kapitalismens anda var starkt knuten till den protestantiska etiken. Om denna etik sitter 

kvar, borde den färga av sig på ländernas statsskulder. Varför tillåter regeringarna i 

exempelvis Grekland och Italien skulderna att växa till dessa okontrollerbara nivåer? Som 

skrivits tidigare fick länderna lägre räntor när de valde att gå med i eurosamarbetet. Den 

starkare valutan gjorde lånen billigare och uppmuntrade på sätt och vis en osund lånekultur. 

Dessa ekonomier hade innan euron Europas lägst värderade valutor. När det sedan gick bra att 

bryta mot stabilitetspaktens regler utan konsekvenser satte det igång en ond spiral utan stopp. 

Vän av ordning kan tycka att någon borde ha reagerat och dragit i nödbromsen. Under den 

ekonomiska krisen, den s.k. bankkrisen, i Sverige på 90-talet, drogs svångremmen åt av 

dåvarande finansministern Göran Persson. Åtgärderna var inte populära men Sverige lyckades 

stoppa statsskulden från att skena iväg och kronan återfick delvis sitt värde. EU kan i 

praktiken inte sparka ut någon medlem ur eurozonen eftersom detta skulle skada förtroendet 

för valutan. Samtidigt kan man inte tvinga Grekland till de eftergifter som krävs, eftersom 
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landet har en självständig regering som i första hand vill be omvald av de egna väljarna 

framför att anpassa sig till europeiska sparkrav. Skuldsättningen fortsätter vara en huvudvärk i 

Europa och långivarna börjar tappa tron på att patienterna går att rädda. Intressant i 

sammanhanget är att det historiskt protestantiska Estland har lägst statsskuld i Europa. 

9.3 Kreditvärdighet 
När skuldkrisen eskalerade i Europa, från 2010 och framåt, ledde det inte bara till att vissa 

länders, som vi sett, statsskulder skenade, utan också till att kreditinstituten nedgraderade 

samma länders kreditbetyg. I januari 2012 nedgraderades följande länder av Standard & Poor: 

Frankrike, Spanien, Italien, Österrike, Portugal, Slovenien, Slovakien, Cypern och Malta. 

Spanien nedgraderades ytterligare i april 2012 och Irland och Grekland hade redan 

nedgraderats. När vi studerar figur 6, som redovisar kreditbetygen länderna fick av Standard 

& Poor 2012, har samtliga historiskt protestantiska länder utom Estland och Lettland AAA i 

betyg. Estland har AA-, vilket får betraktas som ett högt betyg med tanke på landets historia. 

Bortsett länder som varit kommunistiska har samtliga historiskt protestantiska länder trippel-

A i kreditbetyg.  

 

Figur 6. Kreditbetyg.  Källa: Standard & Poor, Mars 2012 

Sedan 2012 har Grekland ytterligare nedgraderats och har idag så kallad skräpstatus. Dessa 

fakta visar att av elva nedgraderade länder som nedgraderades till följd av skuldkrisen i 
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Europa, är nio historiskt katolska länder och två är historiskt ortodoxa. Bara att katolskt land 

har AAA i betyg, lilla Luxemburg. Spanien har ett A, Italien BBB+ och Portugal har usla BB.  

9.4  Korruptionsindex 
De data vi hittills studerat har utgått från ländernas relativa rikedom och skuldsättning. 

Bruttonationalprodukt och skuldsättning är viktiga mätverktyg som indikerar att historiskt 

protestantiska länder har varit ekonomiskt mer framgångsrika än katolska/ortodoxa länder. 

Men för en undersökning med substans behövs något mer; nämligen vad är det som 

egentligen pekar på att Webers teorier stämmer? För att protestantiska länder blev mer 

(ekonomiskt) framgångsrika, är säkert något vi alla kan vara överens om. Tvisteämnet berör 

orsakerna till detta och framförallt varför dessa förhållanden än i våra dagar verkar vara 

bestående. Weber menar att protestantismen lagt grunden för den ”kapitalistiska andan” i 

västerlandet, då baptister, kalvinister, puritaner och andra reformerta kristna inte enbart ansåg 

att arbetet var heligt, utan också levde ett asketiskt liv i den bemärkelsen att det man tjänade 

inte skulle konsumeras utan en god kristen skulle visa måttfullhet i sin konsumtion. Därför 

skulle ett eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten eller lånas ut till någon 

likasinnad. Ackumuleringen av kapital växte och därmed frigjordes stora mängder pengar till 

investeringar. Fröet till kapitalismen kunde skönjas. Men för att kapitalismen skulle fungera 

behövdes regler.  

En röd tråd i Webers tankebana är rationalisering. Han menar att mänsklighetens utveckling 

går mot en rationalisering av tillvaron, vilket innebär att det är rationaliseringen som förändrar 

religioner, avmystifierar religionen, avdramatiserar makten, byråkratiserar förvaltningen, 

kalkylerar affärslivet och organiserar yrkeslivet. Det är en slags teknokratins seger som han 

ser framför sig, dock gladdes han inte åt detta utan såg istället framtidens människa som ”en 

expert utan hjärta, en njutningsmänniska utan resning”. Den protestantiska etiken stod för en 

världstillvändhet som uppstod när människan stod ensam med Gud, utan magiska 

frälsningsmedel. Sålunda var det upp till varje individ att själv visa sig vara utvald och värdig 

nåden. Arbetet, vardagslivet, blev det världsliga kallet. I vardagen skulle den religiöse visa att 

han var utvald, inte i vardagen sådan den var utan i det i Guds tjänst metodiskt rationaliserade 

vardagshandlandet. Endast där den asketiska protestantismen slog rot uppstod goda 

förutsättningar för kapitalism: Kalvinisterna i Nederländerna, hugenotterna i Frankrike, 

metodisterna i England, pietisterna i Tyskland och de frikyrkliga i Norden. Också i USA blev 

de protestantiska sekterna ett kapitalistiskt drivhus. För att kapitalismen ska kunna fungera 
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anser Weber, sammanfattat av Hans L Zetterberg, att tre förutsättningar måste uppfyllas 

(Weber et al., 1986, s. 17):  

1. Instrumentell rationalitet i finansiering, teknologi, arbetsorganisation och distribution.  

 

2. En modern rättsstat med medborgarkunskap, opartisk byråkrati och 

kontraktlagstiftning med förutsägbara domstolsutslag.  

 

3. En allmängiltig (universalistisk) ekonomisk etik som behandlar transaktioner med 

främmande och transaktioner med närstående lika, och en grundläggande värdering i 

form av ett metodiskt lönsamhetstänkande.  

Punkt nummer två berör de strukturella förutsättningarna för kapitalismen. Staten behöver 

utöva kontroll över ett territorium, där det finns opartiska domstolar, en byråkrati som är 

neutral och en stabil valuta såväl som skriftlig dokumentation och överlag ett system som 

följer opartiska regler. Den tredje punkten handlar om att de flesta samhällen (inte de 

kapitalistiska) finns historiskt sett en ekonomisk dubbelmoral, eller rättare sagt två skilda 

ekonomiska system. I det ena systemet finns den egna gruppen, där ekonomiska transaktioner 

görs enligt rättvisa regler som är knutna till föreställningar om släktskap, status, traditioner, 

tjänster och gentjänster. I affärer med andra grupper gäller helt andra regler, här får man luras, 

begära ockerränta och utnyttja människor för egen vinning och göra maximalt med pengar 

genom minimal ansträngning. Våld och hot blir vanligare än marknadsföring, transaktioner är 

oftast förstagångsköp och sällan återköp, det uppstår inget långsiktigt flöde av varor och 

tjänster som kan ackumuleras till en stabil vinst. Ett långsiktigt lönsamhetstänkande är de 

värderingsmässiga förutsättningarna för kapitalismen och Weber menar att kapitalismens 

utveckling också innebär att den ekonomiska dubbelmoralen försvinner.   

Ett enkelt sätt att granska förekomsten av ekonomisk dubbelmoral i ett samhälle är att studera 

hur utbredd korruptionen är. En framgångsrik kapitalism undergrävs av korruption. I den här 

undersökningen studeras länderna i Europa så låt oss se vilka av våra länder som är minst 

respektive mest korrupta. För att mäta korruptionen används organisationen ”Transparency 

International”, som mäter transparens enligt en hundragradig skala, där hundra poäng är bäst 

och lika med ett samhälle fritt från korruption. Här har vi använt oss av 2014 års index:. 

Studera figur 7. Som vi ser är de skandinaviska länderna plus Finland i topp. Därefter 

Schweiz, Nederländerna, Luxemburg, Tyskland, Island och Storbritannien. Det betyder att 
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bortsett från Luxemburg, med 0,1 procent av befolkningen i EU (“Luxemburg folkmängd 

2014,” 2015), är de historiskt protestantiska länderna i överlägsen ledning vad gäller 

transparens. Intressant nog är det även dessa länder som klarat sig igenom skuldkrisen allra 

bäst och står som långivare snarare än låntagare. Estland är det land som placerar sig sämst av 

de protestantiska länderna, med 69 poäng. Likväl betydligt bättre än de baltiska syskonen 

Litauen och Lettland, med 58 respektive 55 poäng.  
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Figur 7. Korruptionsindex Europa. Källa: (Transparence International;“How corrupt is your country?,” 2015.) 

 

Också här finner vi en korrelation mellan ländernas korruptions, skuldsättning och BNP per 

capita. Estland har lyckats bättre, helt enkelt, och är, intressant nog, till och med ansett som 

mindre korrupt än det stabila Frankrike. Trots 50 år av sovjetisk ockupation och avsaknad av 

marknadsekonomi. I botten av denna lista finns Rumänien, en relativt ny EU-medlem med 43 

poäng. På samma låga poäng återfinner vi de länder som drabbats hårdast av skuldkrisen; 

Grekland och Italien. Portugal, Polen och Spanien klarar sig bättre men är ändå många poäng 

efter de bästa länderna. Rationaliseringsprocessen och den förutsägbara byråkratin verkar 

alltså, enligt Webers resonemang, ha slagit djupare rot i norra Europa, eller snarare i det 

historiskt protestantiska Europa.  

Tillit till systemen förefaller vara en avgörande faktor för att den kapitalistiska ekonomin ska 

fungera. I Grekland och Italien flödar följaktligen den ekonomiska dubbelmoralen, med 

parallella ekonomiska system, så som maffian, klanstrukturer, släkt- och vänskapskorruption 

på hög nivå. Att greker är ovilliga generellt till att betala skatt är något vi vant oss vid att läsa 

i medier i samband med skuldkrisen. Som tidigare nämnts i denna uppsats talar författaren om 

systemen och inget försök görs att nedgradera någon folkgrupp. Enligt OECD arbetar 

länderna i botten av listan fler timmar per invånare än de i toppen.  Sydeuropéer är 

följaktligen inte latare utan det är det ekonomiska handlandet som skiljer sig, och det vi 

undersöker är om detta handlande skapats av religiösa särdrag som slagit rot i dessa länder. 

Tillbaka då till de reformerta under 1500- och 1600-talen. För att deras asketiska livsföring 

skulle fungera, det vill säga arbeta, ta sitt yrke på största allvar, vara måttfull i sin 

konsumtion, ackumulera och investera kapital för att försäkra sig om nåden, för att hela detta 

system av protestantisk etik skulle fungera, krävdes en förutsägbarhet i systemet, det krävdes 

ordning och reda, byråkrati, dokumentation, papper och pärmar, bokföring och värdepapper. 

Helt enkelt en rationalisering av ekonomin. När ekonomiskt handlande började styras av en 

etik som var oberoende av vilken grupp man tillhörde, oberoende av släktband, utan till för att 

tjäna Gud, så utrotade denna etik nästan helt den ekonomiska dubbelmoralen. En modern stat 

växte fram, med en byråkratisk statsapparat och oberoende domstolar, helt enkelt för att det 

var enda sättet att tjäna kapitalismen. 
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När religiositeten och fanatismen avtog i de protestantiska länderna (det var en fanatism och 

en ångest som vi förmodligen idag inte kan föreställa oss) levde den kapitalistiska andan sitt 

eget liv och systemet var så fast förankrat i våra institutioner. Upprätthållarna av detta system 

idag är den sekulära, västerländska eliten, som ser påfallande likadan ut oavsett land. Men låt 

oss dröja kvar en stund vid begreppet ”tillit”. Tillit till byråkratin, förutsägbara domstolar och 

annat vi tar för givet i den moderna rättsstaten, förefaller följaktligen vara en förutsättning för 

kapitalismen.  

Låt oss dröja kvar vid frånvaron av korruption och ett fungerande rättssystem som väsentliga 

ingredienser för en fungerande kapitalism. Detta förefaller vara demokratins hörnpelare men 

faktum är att, som vi såg i figur 7, att också demokratiska länder kan vara relativt sett 

korrupta och därmed ha en sämre fungerande kapitalism. Samhällen som präglas av den 

tidigare nämnda ekonomiska dubbelmoralen, som är polariserade genom att olika grupper står 

mot varandra och konkurrerar om makten. Så är fallet i extrema exempel som Irak eller 

Libyen efter att västvärlden störtat diktaturerna där men också i högre utsträckning, som vi 

sett, i icke historiskt protestantiska länder i Europa. Italien är i högre grad än Tyskland ett 

klansamhälle, med utbredd vänskapskorruption, maffia och genomsyrat av ekonomisk 

dubbelmoral. Likväl hålls det fria och rättvisa val och landet räknas i allt väsentligt som 

demokratiskt. Nationalekonomerna Timothy Besley och Torsten Persson driver tesen att det 

primära för ett land som vill industrialiseras och moderniseras är att makten delas och att 

rättssystemet fungerar (Besley and Persson, 2011). Demokrati är underordnat betydelsen av 

detta även om rättstaten är förknippad med demokratin. Men ibland är det kanske viktigare att 

börja i rättsänden, innan fria och öppna val tar vid. Det viktiga för att ekonomin ska blomstra 

tenderar alltså att vara förutsägbarhet i rättssystemen, en pålitlig och effektiv offentlig 

förvaltning och på det hela taget frånvaro av korruption. Som vi sett är det just dessa 

karaktäristiska drag som utmärker flertalet av de historiskt protestantiska länderna.  

Kapitalistisk aktivitet har, som Weber också konstaterar, alltid funnits. I samband med krig, 

kolonialism eller stora handelsföretag bedrevs ofta en hänsynslös kapitalism. Det unika som 

skedde endast i västerlandet, var uppkomsten av den borgerliga företagskapitalismen med en 

rationell organisering av fri arbetskraft. Systemet krävde ett utnyttjande av tekniska 

möjligheter för att skapa förutsättningarna för en exakt kalkylering. Genom att kalkylera, d v s 

kunna förutsäga vinstchanserna, utvecklades den moderna västerländska kapitalismen. För att 

systemet skulle vara förutsägbart, krävdes en rationell struktur i rättsväsendet och 
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förvaltningen. Domstolarnas beslut måste vara förutsägbara, annars går det knappast att 

kalkylera och investera eftersom osäkerhet leder till att ekonomin krymper. 

Som vi ser i resultaten av denna studie är rättsväsendet mer utvecklat i de historiskt 

protestantiska länderna. Detta syns genom en mindre utbredd korruption samt genom att 

medborgarna har en högre tilltro till rättssystemet och till staten. Följaktligen blir det i ett 

sådant samhälle lättare att bedriva affärsverksamhet på rationell grund, vilket således innebär 

en bättre fungerande kapitalism. Då infinner sig frågan: Varifrån kommer detta rationella 

rättsväsen? Många av Webers kritiker, bland andra professor Samuelsson, betraktar inte 

Weber ur ett helhetsperspektiv. De studerar ”den protestantiska etiken och kapitalismens 

anda” och kritiserar enskilda delar utan att beakta Webers övergripande tankegods; nämligen i 

det här fallet hans rationaliseringteori. Vi har konstaterat att västerlandet före kapitalismens 

utveckling inte var unikt i avseenden som gällde ekonomiska framsteg, konst, vetenskap eller 

kultur. Ingen av dessa discipliner skapade rationaliseringen eller framväxten av borgerlig 

företagsamhet utan som Weber menar, var det en särskild form av social ordning som satte 

fart på denna utveckling.  Resultaten bekräftar att eftersom de katolska och ortodoxa länderna 

placerar sig lägre i förhållande till rättsväsendets funktionalitet, d v s förutsägbarheten och 

förmågan att göra exakta kalkyler. Den asketiska protestantismens rationella etik skapade inte 

kapitalismen men den ledde oavsiktliges till den etik varpå rationalisering och förtroende blev 

dess hörnstenar. Att som kritikerna göra peka på andra inslag i framförallt Englands och 

Hollands historia, icke-religiösa sådana, som gynnade den kapitalistiska utvecklingen i 

förhållande till de katolska länderna, förklarar fortfarande inte följande: varför utvecklades 

den rationella kapitalismen i västerlandet och enbart i västerlandet? Varför uppstod denna 

kapitalism inte någon annanstans? Den ekonomiska kunskapen fanns, ja indierna uppfann till 

och med potentialsystemet och algebran. Weber ser som sociolog att en ekonomisk ”anda” 

inte uppstår ur ett vakuum utan att religiösa dogmer i sig kan vara motorn i 

samhällsomvandlingen, om än oavsiktligt.  

9.5 Värderingar på individnivå 
Organisationen World Value Survey mäter värderingar och attityder på individnivå. Beroende 

på årtal mäter man olika länder och därför har det inte gått att jämföra alla länder som är 

intressanta för vår undersökning samtidigt, men vi har kunnat jämföra ett antal protestantiska 

länder med ett antal katolska/ortodoxa under tidsperioder. Tre områden har jämförts:  
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1. Förtroende för regeringen (i det egna landet) 

2. Förtroende för rättssystemet (i det egna landet) 

3. Tilliten till andra (främlingar) 

Anledningarna till att jämföra förtroende och tillit hänger ihop med att det är den typ av 

rationell utveckling som Weber menar krävs för en framgångsrik kapitalism. Detta hänger 

även ihop med föregående analys av korruptionen, där vi redan konstaterat att det finns ett 

tydligt samband mellan låg förekomst av korruption och historisk protestantism. Vi börjar 

med att jämföra förtroendet för regeringen mellan ett antal historiskt protestantiska respektive 

katolska länder. I figurerna 9-12 har data samlats in under perioden 2005-2009.  

 

Figur 8. Värderingar. Förtroende för regeringen.. Källa: World Value Surveys 

 

I figur åtta har vi valt att jämföra länderna Estland, Tyskland, Nederländerna, Polen, 

Rumänien och Spanien. Frågan löd: ”Hur stort förtroende har du för regeringen” och vi har 

här jämfört svarsalternativen ”A great deal” samt ”Quite a lot”. Dessa alternativ var de 

positiva alternativen respondenterna hade att välja mellan. Högst förtroende har Estland, med 

över 50 procent som anser att de har ett högt förtroende för regeringen. Därefter följer 

Tyskland och Nederländerna och sedan Spanien, Polen och Rumänien. Resultatet är att i de 

tre historiskt protestantiska länderna Estland, Tyskland och Nederländerna har medborgarna 

högst förtroende för sina respektive regeringar. I figur 9 syns en mer exakt sammanställning 
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med samtliga svarsalternativ.  

 

 

Tabell 1. Förtroende för regeringen 2010-2014. Källa: World Value Survey Wave 6:2010-2014 

Rumänien och Polen är förvisso före detta länder som ingått i det sovjetiska blocket men om 

det skulle påverka borde man rimligtvis förvänta sig att också Estland placerade sig lågt. 

Skillnaderna i förtroende är på det hela taget högst noterbara och förhållandevis stora. Kanske 

är det en försmak om vartåt det barkar men vi behöver jämföra fler länder. Nedan jämförs ett 

antal länder enligt samma fråga. I figur åtta sker mätningen mellan 2005-2009 och totalt har 

vi valt att jämföra nio länder. Varför just dessa valdes beror på att de representerar en 

blandning av historiskt katolska och protestantiska länder men som tidigare nämnts 

undersöker WVS inte samtliga länder under samma period. I tabell 1 jämförs delvis andra 

länder under en annan period. I tabell 1 är det också tydligt att de historiskt protestantiska 

länderna har fler medborgare procentuellt sett som har högt förtroende för sina regeringar. 

Undantaget är Nederländerna som bara har marginellt högre förtroendesiffror än Italien. 

Storbritannien och Frankrike placerar sig också relativt lika även om öriket placerar sig några 

procentenheter högre i varje kolumn. Högst förtroende till regeringen känner man i Finland, 

Norge och Schweiz.  
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Tabell 2. Förtroende för regeringen.  Källa: World Value Survey Wave 5:2005-2009 

 

Resultatet syns tydligare i stapeldiagram i tabell 2 där det blir uppenbart hur de tre senast 

nämnda länderna skiljer ut sig. Här liksom tidigare finns ett klart samband mellan historisk 

protestantism och förtroende, i det här fallet för staten. En viktig påminnelse är att Weber 

kopplar ihop förtroende för institutionerna och myndigheterna med förekomsten av den 

protestantiska etiken.  
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Figur 9: Förtroende  för regeringen. World Value Survey Confidence 2005-2009 

För perioden 2005-2009  jämfördes förtroendet för rättssystemet i den egna staten. Ett 

fungerande rättsystem är en hörnsten för att kapitalismen ska fungera. Utan förutsägbara 

domslut och regler blir marknadsekonomin snabbt destruktiv eftersom människor aldrig kan 

göra en kalkyl som bygger på förväntad vinst. Den här gången ska vi börja med att jämföra 

två av Europas giganter, för att skapa oss en så tydlig bild som möjligt av skillnaderna mellan 

två i stort sett likadana länder. Storbritannien och Frankrike är två stora, rika västnationer med 

gemensamma intressen. De har ingen erfarenhet av kommunism. I Storbritannien segrade 

reformationen till sist, i Frankrike höll den på att segra men landet förblev katolskt och än 

idag betraktar de flesta fransmän, ehuru ej religiösa, alltjämt fortfarande sig själva som 

katoliker. Studera figur 10 nedan. 

 



48 

 

 

Figur 10. Förtroende för rättssystemet. Källa:  World Value Survey Wave 6:2010-2014 

I Storbritannien finns generellt ett högre förtroende bland dess medborgare för landets 

rättssystem. Över tjugo procent av fransmännen saknar anmärkningsvärt nog helt förtroende 

för rättsapparaten. Motsvarande siffra för Storbritannien är under tio procent. Naturligtvis kan 

det vara en slump men mot bakgrund av övriga resultat i den här studien förefaller det inte 

vara så. För noggrannhetens skull ska vi granska ett antal länder till.   
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Figur 11. Förtroende för rättssystemet. Källa: World Value Survey Wave 6:2010-2014 

 

I figur 11 åtnjuter Norge och Schweiz ett högre förtroende för sina rättsapparater medan 

Slovenien och Italien rankas lägre av medborgarna. Resultaten passar in i samma mönster 

som tidigare. Nästa jämförelse av värderingar visar tilliten till främmande människor. 

Personerna i undersökningen ombads ta ställning till påståendet: ”De flesta människor går att 

lita på”. I figur 12 återges material som också kommer från World Value Survey. Här 

redovisas procent som anger att de flesta människor går att lita på, tillika prydligt ordnat efter 

historisk religionstillhörighet. Perioden då mätningen utfördes var 1999-2002.
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Figur 12. Andel procent som uppger “ja”, de flesta människor går att lita på. Källa: 1999–2002 World Value Survey. 

 

Resultatet visar tydligt att fler människor i historiskt protestantiska länder uppger att de flesta 

människor går att lita på. Inte heller går det att förklara bort resultaten genom skillnader i 

rikedom, då bland annat det katolska och superrika Luxemburg placerar sig förhållandevis 

lågt. Generellt är det en sämre tillit till människor i de gamla Sovjetstaterna. Låt oss klippa en 

färskare mätperiod, från 2010-2014, och se om resultaten är ungefär desamma.  

 

 

Tabell 3. Värderingar på individnivå. Fråga: “Most people can  be trusted?”. Källa: World Value Survey Wave 6:2010-

2014 
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Den mest påfallande skillnaden är att Estland verkar ha gjort en avsevärd förbättring sedan 

förra mätperioden avseende tilliten. En möjlig förklaring är att 1999-2002 låg närmre i tid sett 

till kommunistperioden. Ju längre Estland har varit demokratiskt, desto kraftigare har 

återhämtningen och anpassningen till övriga protestantiska länder blivit. Om det finns ett 

kausalt samband mellan protestantism och exemplet Estland, visar detta att religionens 

kulturpåverkan är betydligt starkare än vad vi kanske trott. Sammantaget verkar det finnas ett 

samband mellan historisk religion och tilliten till människor. I protestantiska länder, enligt 

resultaten som presenterats ovan i World Value Survey, har människor i protestantiska länder 

en större benägenhet till att lita på de flesta andra människor än i katolska (och ortodoxa) 

länder. Ekonomer kallar detta för ”socialt kapital”, och ett högt social kapital kan vara en stor 

tillgång för ett land, vilket skapar ett hälsosamt demokratiskt klimat och underlättar förstås 

kapitalistisk verksamhet efttersom förtroende mellan främlingar är viktigt för att en 

kapitalistisk anda ska kunna uppstå. 

Detta hänger även ihop med den tidigare nämnda ekonomiska dubbelmoralen, att tillit gäller 

inte enbart den egna gruppen utan samtliga i samhället, enligt rättvisa regler. Vissa katolska 

länder tillhörde östblocket under en lång tid och där förhindrade kommunismen att tilliten 

byggdes upp. Men även i de katolska länder utan erfarenhet av kommunism, som Frankrike, 

ser vi att förtroendet är lägre sett jämfört med motsvarande protestantiska länder. Inte heller 

verkar det spela en avgörande roll hur stora länderna är. 
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10. Sammanfattning 

Resultaten visar att Max Webers teori om protestantisk etik och dess stora betydelse för 

blomstringen av kapitalismen i västvärlden, är relevant för de som vill förstå mekanismerna 

bakom skuldkrisen i Europa. De data undersökningen redovisar överensstämmer med Webers 

teori, vilket visar att historisk religion i Europa har lämnat en bestående inverkan på de olika 

folkens identitet och kultur.  

Trots att Europa och EU på det stora hela är ett sekulärt projekt, med en sekulär elit (medier, 

etablissemang, politiker), tenderar historisk religion alltså att fortfarande starkt påverka våra 

samhällen ifråga om ekonomiska värderingar. Attityden till skuldsättning, korruptionsnivån 

och den ekonomiska dubbelmoralen är tydliga exempel som bekräftar detta. Inom 

religionssociologin, där Weber var en pionjär, studeras det mänskliga handlandet, och då 

särskilt det handlande som påverkas av religiösa dogmer. Weber intresserade sig inte för 

trossatserna eller religion per se utan han studerade effekterna. De reformerta rörelserna hade 

enligt honom en stor inverkan på kulturen i Europa och kultur och religion är i den meningen 

starkt sammanlänkade, det går till och med att argumentera för att religion är den drivande 

kraften bakom kulturen, vilket Weber på sätt och vis gjorde. I motsats till Marx ser han inte 

religion som ett medel för eliten att förslava massorna utan han tror att religion i sig kan vara 

den viktigaste drivkraften för förändring. Reformatorerna förutsåg aldrig kapitalismen, det 

finns inga belägg för att de önskade den, men ett projekt som EU, med en integrerad ekonomi, 

gemensam handel med en inre marknad och delvis överstatliga system, förutsätter en 

rationalisering av kulturen. Weber såg att asketismen inom protestantiska grenar gynnade 

rationaliseringen och hur samma etik skyndade på utvecklingen av stabila system med regler 

för hur man gjorde affärer. Rationaliseringsprocessen har inte kommit lika långt i hela 

Europa, för som den här undersökningen visar, är de historiskt katolska och ortodoxa länderna 

mer korrupta, mindre demokratiska och saknar därmed också vissa bitar av den kapitalistiska 

anda som etablerades i de protestantiska länderna. Det återspeglas även i dessa länders (som 

helhet) betydligt högre skuldsättning, sämre kreditvärdighet och lägre BNP.  

Även i värderingar på individnivå påvisas en inte obetydlig skillnad mellan historiskt 

protestantiska och katolska/ortodoxa länder. Det finns en högre tillit till systemen, till 

rättsapparaten och byråkratin. För att tala med Weber finns det följaktligen en mer utbredd 

anda av kapitalism, och därmed bättre förutsättningar för att kapitalismen ska fungera. När 

människor litar på att samhället och statens funktioner fungerar och är opartiska, så vågar de 
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också i större utsträckning ägna sig åt kapitalistisk verksamhet. Religion har visat sig vara inte 

enbart en sidoeffekt utan en ledande kraft, som i sig själv driver kulturen och ekonomin i 

bestämda riktningar. 
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11. Slutdiskussion 

Dagens protestantiska arbetsetik har idag ingen religiös grund. Den här särskilda etiken som 

enligt Max Weber lett till en högre arbetsmoral i vissa länder, är idag ett helt sekulärt 

fenomen. Detta kulturella särdrag har varit gynnsamt för de protestantiska ländernas 

ekonomiska utveckling. Även i Frankrike och Österrike vann kalvinsimen stort genomslag 

bland arbetarklassen och delar av denna arbetsetik finns kvar där idag. I södra Europa har den 

inte slagit igenom. Vidare är sekularisering utan våld eller revolution ett uteslutande 

protestantiskt fenomen, och om EU är en sekulär union, är EU därför till hög grad genomsyrat 

av protestantiska ideal. Därav uppstår också en konflikt mellan de som omfamnar dessa ideal 

och de som motsätter sig dem. Som Greklands nye premiärminister (vänsterpartiet Syriza) 

Alexis Sipras uttrycker det i en intervju strax före det grekiska valet 2014:  

 

”I Europa finns två motstridiga synsätt. Enligt det protestantiska synsättet har vi en 

uppsättning lagar som vi tillämpar oaktat om de fungerar. Det är ett synsätt som Merkel delar 

med Schäuble och med Samaras (Greklands tidigare premiärminister). Vårt mål är att rädda 

Europa, inte att förgöra det. Glöm lagar, regler och stadgor…” 

 

(SVT, Dokument utifrån, Greklands hopp, SVT2 söndag 15 mar 2015 kl 22.10).  

 

Man får komma ihåg att Tsipras är politiker men kanske håller något på att hända i Europa då 

han uppenbarligen inte är en del av den elit som han beskyller sin föregångare på posten för 

att tillhöra. Även om de som skapade EU förutsatte att den nya religionen skulle vara en 

”ekonomisk religion”, så fortsatte kulturarvet och därmed det religiösa arvet att alltjämt sätta 

sin prägel på samhället. Som resultaten visar, fortsatte korruptionen i t ex Italien medan den 

förblev låg i t ex Danmark. Oavsett om teknokrater i Italien nu gör sitt bästa för att anamma 

ett protestantiskt och ibland uppifrån påtvingat ekonomiskt synsätt, så innebär det inte att 

italienarna förändras i grunden. Utan det intressanta är att, även om européerna sekulariseras, 

så har de kulturella normerna och värderingarna visat sig vara förvånansvärt resistenta. Det är 

kulturen som driver färdriktningen för ekonomin och, med stöd av Weber, är det religionen 

som driver kulturen. Därför lär inte den protestantisk-katolska uppdelningen av Europa vara 

ett övergående fenomen och följaktligen får vi leva med Max Weber ett tag till. Särskilt som 

vi nu lever i en tid där kulturell, nationell och religiösa identitet globalt sett blir allt mer 

relevant, inte bara i Mellanöstern utan även i Europa.  

Det blir en höna och ägg diskussion om vad som skapar vad, men för att tolka Weber torde ett 

förutsägbart rättsväsen och en fungerande byråkrati vara avgörande för att en demokratisk 
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utveckling ska kunna påbörjas. Att göra tvärtom, så som USA i Irak och Afghanistan, torde 

vara att börja i fel ände. Därför är också historiskt protestantiska länder de mest demokratiska, 

med lägst korruption och högst tillit. Samtliga är ingredienser som krävs för en fungerande 

kapitalism och ingen demokrati har hittills växt fram ur ett icke-kapitalistiskt samhälle. 

Givetvis går det också att ifrågasätta varför reformationen slog igenom i vissa länder, 

framförallt i de norra och centrala delarna av Europa. Inte minst de skandinaviska kulturerna 

kan redan tidigt, före kristendomen, ha varit samhällen där individualismen och upproret mot 

auktoriteter genomsyrat samhället. De svenska bönderna ansågs åtnjuta större friheter än sina 

motsvarigheter på kontinenten, för att nämna några exempel. Man kan föra långa och 

komplicerade resonnemang kring reformationens orsaker och verkan. Vad som förefaller mest 

intressant ur ett samtida perspektiv är i vilken grad historisk religion fortsätter att påverka vårt 

på ytan sett sekulära samhälle. Detta berör också frågan ”Vad är religion”? på ett mer 

övergripande plan men jag efterlyser mer forskning på området och en större medvetenhet om 

de starka krafter som reformationen satte i spel. 
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