Seminarium 3
Underlag 2: 'En av Webers vetenskapliga insatser...'

Rationalitet, som Weber såg det, var både grunpelarent till det nya samhället, och den stora faran som i slutändan skulle reducera människor till robotar. Rationaliten är kapitalismens fader, och det yttersta redskapet för personlig vinst. Weber gav dock liten plats hos rationalitet för altruistiskt handlande.
	Rationalitet, i sin urpsrungliga form, har flera varianter och inriktningar. Målrationaliteten, den mest dominanta, och den som Weber krediterade med den största delen av samhällsutvecklingen, är den drivkraft som låg bakom kapitalismen och byråkratin. Målrationaliteten är det starkast framträdande tankesättet i det moderna samhället, då det tillåter individer att låta målet rättfärdiga medlen. Det var detta som fick Weber, precis som Marx, att frukta den framtid i vilken rationalisering har förvandlat individer till systematiska maskiner.
	Målrationalisering tar uttryck inom många olika system skapat under kapitalismen. Byråkratin, som binder samman alla de spridda instutioner som uppstår i ett marknadssamhälle, är det kanske mest framträdande. Weber ansåg att traditionella organisationers inneffektivitet reflekterades i deras motståndskraft mot förändringar. Därför ansåg Weber att byråkrati förvandlar samhälelt såsom kapitalism förvandlar ekonomin - allting avsett för att uppnå specifika mål så effektivt som möjligt.
	Byråkratin är ett sätt som målrationaliteten utmärker det moderna samhället. Effektivitet, konstruerat inom rationella ramar, dikterar arbetsätt och metoder för individerna. Den sortens rationalitet återfinns inom alla instutioner i samhället - alltifrån telefonköer med förvånansvärt irrationella knappval till sjukhusköer till IT-samhällets arbetsosäkerhet och brist på kollektivavtal.
	Målrationaliteten är högst individuell, då den främjar individer som är beredda att glömma sociala konsekvenser av ekonomiskt handlande. På så vis skapar tänkandet en vårld av samarbete som samtidigt skall vara i varje individs vinstintresse. Detta är en paradox som kanske är lika grundlig och oöverkomlig som Marxs kapitalistiska motsägelse.
	Samtidigt som Weber gav rationaliteten erkännandet att vårt nuvarande samhälle knappast kunde växt fram utan den effektivitet som måltänkande för med sig. Men samtidigt skrämde det honom mer än något annat, och utgjorde skräcken i hans ödestema, en vision om att vårt måltänkande till slut kommer att beröva oss vår moral och förmåga att arbeta solidariskt. Webers bild av den moderna individen som ett litet kugghjul i en oändligt stor maskin, för alltid upprepande samma mönster, är närvarande i allt för många människors medvetande för att kunna ignoreras.
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