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bo sandelin: Adam Smith, Stockholm: SNS Förlag, 2010

som bo sandelin påpekar i förordet till denna behändiga bok 
händer det inte sällan att lösryckta citat av stora tänkare missbru-
kas av samtida samhällsdebattörer som inte är särskilt intresserade 
av vad upphovsmännen eller -kvinnorna egentligen menade. Detta 
sorgliga öde har i hög grad drabbat den skotske upplysningsfilo-
sofen Adam Smith (1723–1790). Hans namn förknippas numera 
starkt med försvar av nyliberalism och laissez faire-ekonomi och 
med slagord om en osynlig hand och om att vi inte förväntar oss 
att bagare och slaktare fyller sina värv på grund av välvilja, utan på 
grund av egenintresse. Vi återkommer strax till dessa sentenser och 
till Smiths förhållande till nyliberalismen och laissez faire. Låt oss 
först säga något kort om hans liv och produktion.

Smith utbildades i Oxford och återvände sedan till Skottland för 
att undervisa i filosofi vid universitet i Glasgow där han blev profes-
sor 1751. Han var en nära vän och meningsfrände till sin landsman 
David Hume. Särskilt inom moralfilosofi var deras uppfattningar 
nära besläktade. Smiths egen teori på detta område utarbetades i 
det första av hans två huvudverk, The Theory of Moral Sentiments, 
vars första upplaga publicerades 1759. Den sjätte och sista, dess-
utom kraftigt reviderade, upplagan publicerades 1790, samma år 
som Smith dog. Huvudambitionen i boken är att ge en psykolo-
gisk förklaring av moralen som ett mänskligt fenomen. I synner-
het vill Smith ge en psykologisk analys av vad som försiggår när 
vi fäller moralomdömen. Hans teori går i mycket grova drag ut på 
att vi bedömer en persons handlingar som moraliskt dygdiga om vi 
när vi lever oss in i den handlandes situation finner att vi har, eller 
skulle ha, känslor och attityder som överensstämmer med dem som 
drev personen till att handla. När vi utvärderar oss själva moraliskt 
anlägger vi en opartisk betraktares perspektiv och ser så att säga 
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på oss själva med andras ögon. En viktig poäng hos Smith är att 
den mänskliga psykologin är sådan att vi inte bara bryr oss om att 
njuta av våra medmänniskors beröm, vi bryr oss också om att vara 
berömvärda, vilket är något annat och vilket ger samvetet stor bety-
delse som motiverande faktor.

Men medan The Theory of Moral Sentiments, sina många insikter 
till trots, nog får sägas ha hamnat i historisk skugga av Humes arbe-
ten på samma område räknas Smiths Wealth of Nations (på svenska 
Folkens välstånd) vanligen som historiens första och kanske främsta 
nationalekonomiska verk. Bokens storhet består bland annat i dess 
analyser av nyckelbegrepp i ekonomisk teori, såsom arbetsdelning, 
ackumulation och pristeori, i dess historiska förklaringar av sam-
hällens välstånd och i dess kritik av protektionistiska ekonomiska 
system. Den mest omfattande diskussionen ägnas statens roll i ett 
fritt och välmående samhälle och inte minst statens relation till 
individer och vad Smith kallar deras naturliga friheter. Folkens väl-
stånd publicerades 1776 och bejublades redan av sin samtida publik.

Det inledande kapitlet i Sandelins bok behandlar Smiths liv 
och det gör även det fjärde som fokuserar på hans vistelse i Frank-
rike och Schweiz som mentor åt en ung adelsman, samt på hans 
skrivkramp. I det förstnämnda framgår bland annat att den unge 
Smith hade breda intellektuella intressen. Han skrev till exempel 
om astronomins historia och detta arbete är ett av få han inte lät 
förstöra före sin död. Ett annat av Smiths intressen var det mänsk-
liga språket, i synnerhet dess uppkomst. I likhet med Smith säger 
sig Sandelin vara road av ämnet och uppehåller sig vid det i kapitel 
tre. Smiths teorier framstår emellertid som rätt kuriösa. Dessutom 
lär ju den nutida läsaren som vill veta mer om Smiths tänkande i 
första hand vara intresserad av nationalekonomi och moralfilosofi, 
inte språkhistoria. Det hade därför varit pedagogiskt mer lyckat 
om Sandelin helt utelämnat det nu malplacerade kapitlet eller åt-
minstone förpassat det till ett appendix. Där det dyker upp mellan 
kapitlen som behandlar The Theory of Moral Sentiments (kap. 2) och 
Folkens välstånd (kap. 5) framstår det mest som ett distraherande de-
påstopp på vägen mellan intressantare diskussioner.

Men boken har sina förtjänster. Sandelin gör ett bra jobb när det 
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gäller att motverka bilden av Smith som enkelspårig tillskyndare av 
nyliberalism och laissez faire-ekonomi. Smith ansåg det vara statens 
skyldighet att begränsa individens naturliga friheter genom att ex-
empelvis begränsa rätten att skriva ut skuldsedlar och tvinga fastig-
hetsägare att bygga brandsäkra väggar. Regeringar bör med andra 
ord säkerställa samhällets trygghet även i de fall detta innebär att 
ett fåtal individers naturliga friheter kränks. De bör också sörja för 
kollektiva nyttigheter såsom vägar, hamnar, bryggor, kanaler, post-
väsende, undervisning, m.m. (se Sandelin: s. 75).

Smith hade stora sympatier för arbetare. Han förespråkade höga 
löner och ordentlig ledighet (se Sandelin: s. 77). I en slående pas-
sage i slutet av Folkens välstånd som Sandelin återger i ett långt citat, 
varnar Smith för det industrialiserade arbetets vådor. Den standar-
disering och brist på omväxling och stimulans det medför riskerar 
att leda till att de människor som arbetar i fabrikerna förfaller fy-
siskt, intellektuellt och moraliskt. Här tycks Smith intressant nog 
föregripa Marx lära om arbetarnas alienation. Hans slutsats var att 
det är varje civiliserad stats uppgift att förhindra att detta förfall 
bland det arbetande folket, d.v.s. det stora flertalet i samhället, blir 
verklighet.

Sandelin återkommer till att Smith inte var någon enkelspårig 
nyliberal utan en »pragmatiker» (s. 69, 75). Men detta är inte sär-
skilt upplysande för läsaren. Även pragmatiker håller ju sig med mål 
som de betraktar som eftersträvansvärda. Så vilka mål borde sta-
ten ha, enligt Smith? Sandelin blir läsaren svaret skyldig, men i The 
Theory of Moral Sentiments, då Smith diskuterar varför vi människor 
gillar det nyttiga och välfungerande, finns en passage som kastar 
ljus över frågan:

All constitutions of government […] are valued only in propor-
tion as they tend to promote the happiness of those who live un-
der them. This is their sole use and end. (Smith 2009: s. 216)

Detta indikerar att målet för pragmatikern Smith är den allmän-
na lyckan, folkens välbefinnande. Det är detta mål som rättfärdi-
gar och sätter ramar för både staten och dess agerande och den fria 
kommersen. Smiths politiska filosofi tycks alltså uppvisa utilitaris-
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tiska drag och det hade varit intressant om Sandelin tagit fasta på 
dessa istället för att nöja sig med att kalla Smith pragmatiker.

Den tidigare nämnda metaforen om den osynliga handen är 
omöjlig att förbigå i en studie av Adam Smith. Men Sandelin gör 
rätt i att inte göra så stor affär av den eftersom den, som han påpe-
kar, inte har den centrala betydelse i Smiths tänkande som man kan 
förledas att tro. Smith använde sig av metaforen endast tre gånger 
i de verk som finns bevarade. Den förekommer på ett ställe i ung-
domsskriften om astronomins historia och på ett ställe vardera i 
The Theory of Moral Sentiments och Folkens välstånd. Det allmänna fe-
nomen Smith ville illustrera med hjälp av metaforen i de två senare 
verken verkar ha varit att när individer i ett kollektiv handlar på ett 
visst sätt får detta ibland konsekvenser för kollektivet som indivi-
derna inte avsåg. Ett exempel på detta, menar Smith på ett ställe i 
The Theory of Moral Sentiments, är att de välbeställdas konsumtion 
kommer även egendomslösa arbetare till gagn. Förklaringen är att 
de rika förser sig med de varor som är mest angenäma och värde-
fulla, men eftersom deras magar inte är särskilt mycket större än de 
fattigas kan de inte konsumera särskilt mycket mer, utan möjliggör 
istället för de egendomslösa att tillgodogöra sig livsnödvändighe-
ter. Tanken är att de rika motiveras av girighet och fåfänga, men de 
»leds av en osynlig hand att åstadkomma nästan samma fördelning 
av livets nödtorft som skulle ha blivit fallet om jorden delats i lika 
delar mellan alla invånare» (citerad i Sandelin: s. 37).

För en modern läsare låter detta helt verklighetsfrämmande. 
Smith kunde rimligen inte föreställa sig de enorma rikedomar en-
skilda personer och företag tillåts anhopa i dagens globala finan-
skapitalistiska system, men även en samtida läsare torde ha tyckt 
att Smith skönmålade verkligheten: svält förekom ju, som Sandelin 
inflikar, även på Smiths tid. När man läser vidare i The Theory of 
Moral Sentiments får man nästan känslan av att Smith inser att hans 
romantiserande resonemang är föga övertygande. Han övergår 
nämligen till att hävda att även om det råder materiell ojämlikhet 
så har den gudomliga försynen ändå sett till att hyfsat jämlik fördel-
ning råder på det område som verkligen spelar roll i livet, nämligen 
lyckan:
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In ease of body and peace of mind, all the different ranks of life 
are nearly upon a level, and the beggar, who suns himself by the 
side of the highway, possesses that security which kings are figh-
ting for. (Smith 2009: s. 215)

Men även detta låter ju – och måste så ha låtit även på Smiths tid – 
helt verklighetsfrämmande. Den som tvingas oroa sig för A-kassans 
bortre parentes är nog sällan tillräckligt bekymmerslös för att njuta 
av solskenet vid dikeskanten.

På det enda ställe i Folkens välstånd där metaforen om den osyn-
liga handen dyker upp talar Smith om att när en kapitalist »hellre 
insätter sitt kapital i landets egna näringar än i utlandets, har han 
endast sitt kapitals tryggaste placering för ögonen, och när han ser 
till att dessa näringar inriktas så att avkastningen blir av största 
möjliga värde åsyftar han endast egen vinning, men härvid förs han 
liksom i så många andra fall av en osynlig hand till att främja ett 
ändamål, som alldeles icke ingick i hans syften» (citerad i Sandelin: 
s. 70). Smith välkomnar alltså industrikapitalistens investeringar på 
grund av deras icke avsedda goda effekter för samhället. Om da-
gens kortsiktiga finanskapitalism och valutaspekulation kanske han 
skulle säga att här leder den osynliga handen till kris och fördärv 
snarare än till välstånd och lycka.

En annan ofta citerad passage ur Folkens välstånd är den där Smith 
säger att det inte är tack vare bagarens och slaktarens välvilja som 
vi kan ställa middagen på bordet, utan tack vare deras egenintresse. 
Detta tas ibland till intäkt för att Smith ansåg att vi människor är 
egoister som endast motiveras av egenintresse och att detta dess-
utom är något önskvärt, eftersom det till exempel resulterar i mid-
dagsmat. Men denna vulgära tolkning är ett exempel på hur det kan 
gå när moderna samhällsdebattörer får fatt i lösryckta citat. Några 
rader tidigare säger Smith att vi inte endast kan lita till våra med-
människors välvilja i våra dagliga liv (se Sandelin: s. 22). Smith var 
pluralist när det gäller mänsklig motivationspsykologi. Han mena-
de att vi ibland motiveras av välviljan, ibland av egenintresset och 
ibland av önskan att njuta av andras beröm. Som vi redan sett me-
nade han också att vi därtill är angelägna om att handla berömvärt, 
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d.v.s. om att ha ett rent samvete. I The Theory of Moral Sentiments 
lägger Smith ned stor möda på att försvara denna pluralism och han 
ägnar ett helt kapitel åt att kritisera teorier som i Thomas Hobbes 
och Bernard Mandevilles anda baserar moralen helt och hållet på 
individers egenintresse (Smith 2009: VII.I.IV).

Detta för oss in på vad som kallats Adam Smith-problemet, eller 
das Adam Smith Problem eftersom det uppfanns av tyska ekonomi-
historiker under 1800-talet. De som hävdar att problemet är genu-
int säger sig se tydliga diskrepanser mellan Smiths två huvudverk. I 
synnerhet menar man att egenintresset i Folkens välstånd framställs 
som den enda eller åtminstone allt överskuggande mänskliga driv-
kraften, medan sympati, inlevelse och välvilja ges mycket mer fram-
trädande roller i The Theory of Moral Sentiments. Vissa har menat att 
den sistnämnda boken reflekterar Smiths ungdomliga idealism och 
optimistiska människosyn, medan Folkens välstånd är ett verk av en 
författare med större livserfarenhet och mer realistisk människo-
syn. Men denna tes är svårförenlig med rena biografiska data. The 
Theory of Moral Sentiments var för Smith ett pågående arbete under 
flera decennier. Som vi tidigare nämnt publicerades den sjätte och 
starkt reviderade upplagan 1790, samma år som Smith dog.

Sandelin nämner det så kallade Adam Smith-problemet som 
hastigast. Han noterar kort att »somliga har märkligt nog förnekat 
dess existens» (s. 65, jfr s. 33). Här lämnas tyvärr läsaren i sticket. 
Sandelin tycks anse att problemet är genuint men ger inga belägg 
för varför det skulle vara så. Detta är särskilt beklagligt eftersom 
det bland Smith-forskarna sedan en tid tillbaka råder rätt stor enig-
het om att det inte finns något genuint problem. Smith har samma 
pluralistiska syn på mänsklig motivationspsykologi i sina båda hu-
vudverk, det är bara det att det är egenintresset och inte välviljan 
eller inlevelsen som är det som driver oss att ägna oss åt handel och 
industrinäringar (se t.ex. Raphael 2007, ss. 115–120 och Amartya 
Sens förord till Smith 2009, ss. viii–ix). Att Sandelin inte redogör 
för denna diskussion är en plump i protokollet.

Det finns alltså några tillkortakommanden i Sandelins framställ-
ning, men på det hela taget är boken förtjänstfull. Den är lättläst, 
balanserad och koncis. Smith förtjänar att läsas och för den oin-
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vigde är Sandelins bok en bra första anhalt innan man tar sig an 
originalen.

—√|

Jonas Olson
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