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Indledning 

Max Webers (1864-1920) tekster er læst og fortolket i utallige sammenhænge. Han er først og 

fremmest kendt som en af sociologiens betydningsfulde klassikere, men hans indsats rækker langt 

ud over det. Hans enorme produktion af tekster vidner om en mand, der fagvidenskabeligt arbejdede 

med et bredt spektrum af emner. Der findes ikke én Weber, men mange (Weber 2003, bind 1:11).  

I denne opgave er fokus udelukkende rettet mod Webers rationelle retslære og udviklingen af retten, 

der muliggjorde det moderne vestlige samfund. Weber undersøgte forskellige områder for at finde 

ud af, hvorfor vesten adskilte sig fra andre dele af verden. Han fandt, at den vestlige verden bygge-

de på en særlig form for rationalitet. Årsagen til denne rationalitet skulle ifølge Weber findes i den 

rationelle retslære, der sammen med den moderne form for kapitalisme udgjorde fundamentet for 

det samfund, der på Webers tid var i udvikling i Tyskland og i de andre europæiske lande.  

Inspirationen til denne retslære kom fra Romerretten, som den vestlige ret var skolet i, ifølge We-

ber. Romerretten var især kendetegnet ved rationelle skemaer og tankeformer der - ved den vestlige 

kapitalismes fremkomst - medførte en rationalisering og systematisering af retten som katalysator 

for en markedsøkonomi og et stabilt marked med klare og ensartede regler. 

Et eksempel på en sådan systematiseret ret er EU-retten, der som et overstatsligt, forpligtende sam-

arbejde er tillagt beføjelser til at udstede regler, der gælder umiddelbart i de 27 medlemslande. Uni-

onens grundlag er ”Traktat om Den Europæiske Union” og ”Traktat om den Europæiske Unions 

funktionsmåde” sammenskrevet i Lissabontraktaten fra 2009. 

Denne opgaves bidrag er - ved hjælp af empirisk materiale til forståelsen af Webers rationelle rets-

lære - at diskutere og komparativt undersøge, om Lissabontraktaten kunne være et eksempel på 

Max Webers rationelle retslære, og om det overhovedet har relevans at inddrage Webers teorier i en 

nutidig kontekst.  

Hans Henrik Bruun, adjungeret professor ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet diskute-

rer i en artikel i Dansk Sociologi netop relevansen af, at nutidens forskere står på skuldrene af forti-

dens store skikkelser for at bygge videre på deres ideer, selvom de måske selv kunne se længere, 

end selv de store gamle kunne.1  

                                                           
1 Dansk Sociologi 4/03 p. 63 


