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FORORD

av Henrik Syse
Går alt fremover? Vinner vi mennesker stadig
større og bedre innsikt? Var mennesker i
antikken eller middelalderen, dypest sett,
mindre utviklede enn vi er? De trodde, tross
alt, verken på menneskerettigheter, individuell
frihet eller åpne markeder som fundamenter
for en legitim stat. Og de manglet en rekke
historiske erfaringer som vi har. Vi er da kommet mye lenger?
De reelle fremskrittene menneskeheten –
ikke minst i vår del av verden – er blitt til del,
skal ikke undervurderes eller trivialiseres. Og
mange av dem henger sammen med en økende
individualisme og åpnere handel, ja, med markedets fremmarsj; derom er det ingen tvil.
Men evnen til å forstå de grunnleggende
etiske og ﬁlosoﬁske utfordringer ved det å være
menneske har ikke nødvendigvis forandret
seg på samme måte over århundrene. Kanskje er det noe ved vår tids hastighet og forandringstakt som gjør at vi faktisk ser med
mindre klarhet hvor og hvordan vi for alvor
utfordres når mennesket settes fri, handelen
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er åpen og endog moralen langt på vei er
ubundet. Vi blir så lett fanger av våre egne
fordommer og forestillinger, og forblindet av
den store hastigheten. Og da gjør vi ikke oss
selv til gjenstand for den type kritikk som vi
bør.
Derfor er denne pamﬂetten viktig. Den
prøver å stille noen grunnleggende spørsmål
om markedet og mellommenneskelig moral,
og den søker å forstå hvorfra mange av de
ting og tanker som vi tar for gitt, egentlig er
kommet.
En observatør fra klassisk tid – en Platon
eller Aristoteles eller Augustin – ville selvsagt
ha opplevd vårt moderne samfunn som i
mangt et underlig sted. Ikke minst ville
vedkommende ha stilt spørsmål om moralens
plass i dette handels- og frihetssamfunnet.
Ved nærmere ettersyn ser vi imidlertid at også
mange av det moderne markedssamfunnets
grunnleggere gjorde det. De fryktet den
fragmentering, fare for dekadanse og ensidige
konsentrasjon om materiell egennytte som et
samfunn fokusert på lønnsomhet i et marked
kan skape.
Samtidig så disse tidlige tilhengere av
markedet, Montesquieu og Adam Smith blant
dem, at fri og åpen handel har enestående
fordeler: den er fredelig, den motiverer til
nyskapning, den gjør ﬂere varer tilgjengelige,
og den gjør at vi slipper å være avhengige av
usikre følelser som altruisme og empati for å
overleve.
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Men hva da om altruismen og empatien blir
borte på veien? Hva skjer da med markedet og
dets aktører? Hva om verdien ved en gjerning
utelukkende måles i hvor mye penger den genererer? Hva om eiendomsmegleren gir sine
kunder forkastelige råd i stedet for å skaffe
mennesker gode boliger, eller legen gjennomfører unødvendige operasjoner i stedet for å
redde liv, bare fordi markedets logikk trekker
ham eller henne bort fra etikken og over til
pengene?
Markedets forsvarere kan svare at det tross
alt er de samfunn som har tillatt markedslogikken å virke, som også har løst noen av
menneskehetens største moralske utfordringer. Det er i land med frie og åpne økonomier vi
har sett barnedødeligheten bli radikalt redusert, at hindre for undertrykte grupper (herunder kvinner) er blitt fjernet, og at en
økonomisk modell er blitt utviklet som
faktisk fungerer i harmoni med demokrati og
menneskerettigheter.
At noe har vært en suksess, betyr likevel
ikke at suksessens varighet er sikret, ei heller at alle dens premisser er like solide. Og
de største suksessene er gjerne de som skjuler
de dypeste avgrunnene, nettopp fordi suksessens glans lett tilslører problemene. Ensomhet,
familiesplittelser, rusmisbruk og gjeldskriser
er alle sider ved det moderne markedssamfunnet som det ikke bare nytter å snu ryggen til, selv om de ikke er enestående for
samfunn med frimarkedssystemer. At så store
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deler av verden ennå faller utenfor velstandsøkningene, mens befolkningsøkningen ikke
stopper, kan vi heller ikke godta som noen
naturlov og avfeie som noe vi ikke kan gjøre
noe med. Vi snakker nemlig ikke bare om
økonomiske eller tekniske, men også om
moralske problemer, som peker hen mot
spørsmål om fordeling, rettferdighet, empati
og omsorg – spørsmål vi som mennesker kan
gjøre noe med, neppe slik at alle problemer
blir løst (de skremmende resultatene av store
og urealistiske utopier kjenner vi alle), men
slik at vi øker vår moralske handlekraft og
reduserer rommet for det vi er villige til å leve
med. For 200 år siden godtok man slaveri over
store deler av verden; i dag er holdningene de
ﬂeste steder radikalt endret. Det betyr ikke
at slaveri ikke lenger eksisterer, men at vi i
det minste er enige om hvor vi er på vei hen,
og hvilket ideal vi styres av. Det er alt annet
enn trivielt!
Jeg vil legge til at endog den som mener
at moralske begreper primært hører hjemme
innenfor privatsfæren, og egentlig har lite
med en fungerende økonomi og fri handel å
gjøre, vil måtte innrømme at også det mest
rendyrkede markedssystem må ha visse
moralske normer i bunnen: normer om sannferdig informasjon, fravær av korrupsjon og
respekt for avtaler. Uten noen moralske regler
og normer er et fritt marked utenkelig.
Etikk og moral kan med andre ord ikke
utelukkende sees på som glasur på kaken
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– eller alternativt som del av en helt annen
kake – men er en sentral ingrediens i selve den
kaken som bakes når en moderne økonomi
skal bygges og ivaretas. Det er ikke minst viktig
når kaken tenderer til å sprike i alle retninger,
nettopp slik et moderne markedssamfunn er
mangfoldig, fritt og pluralistisk. Da kan den
etiske grunnstrukturen være bindestoffet
som i siste instans holder kaken sammen.
Men hvor skal da markedets moral komme
fra? Har markedet en moral i seg selv, eller må
moralen komme utenfra, som et korrektiv og
kanskje endog som en motkultur til markedets
egen logikk? Denne pamﬂetten gir mange
innfallsvinkler til å besvare spørsmålet. Spørsmålet handler både om de normer som styrer
selve markedets institusjoner og systemer, og
om alt det som påvirker oss som markedsaktører, men som primært handler om andre
ting: familie, religiøs tro eller kulturell tilhørighet. Derfor kaster denne pamﬂetten nettet
vidt, rett og slett fordi spørsmålet som stilles
er så bredt og vidt som det er.
Marked og moral utgjør uten tvil ett av vår
tids viktigste temaer. Hvor verden beﬁnner
seg om 20 eller 30 år, henger intimt sammen
med hvorvidt vi unngår nye ﬁnanskriser,
får redusert korrupsjonen som ødelegger
så mange markeder, får spredd velstand til
grupper og regioner som i dag står utenfor
velstandsøkningen, takler miljøproblemene
og får produsert varer som kan redusere den
unødige lidelse som mange mennesker i dag
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lider under – tenk for eksempel på fattiges
intense behov for bedre adgang til medisiner.
At dette også er moralske spørsmål i ordets
mest grunnleggende forstand, er udiskutabelt.
Men dersom markedet diskuteres og forsvares av noen, mens moralen helt overlates til
andre, blir det uhyre vanskelig å ﬁnne holdbare
løsninger, og debatten blir fragmentert og
lite meningsfylt. Derfor er det så viktig at
nettopp Civita tar på seg oppgaven med å
formulere noen av de moralske utfordringene
markedsøkonomien er med på å skape.
Forhåpentlig vil tankene i denne pamﬂetten
spore til livlig debatt og kanskje til og med
litt sjelegranskning. En så viktig ting som
samfunnets – og menneskenes – sjel fortjener
tross alt å granskes, særlig dersom vårt mål
er å bidra til et samfunn av frie mennesker der
det grunnleggende menneskeverdet ivaretas.
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EGENINTERESSE OG MORAL
Et religiøst, kristent perspektiv: ”Denne driften til å ville
anskaffe seg mer og mer, denne enorme grådigheten, er
den uskyldig, eller er den på grensen til kriminell?”
Father Tomassin i 1697.
Et økonomisk nytteperspektiv: ”Hvis alle følger sin
egeninteresse, uten å tenke på noen andre, så vil de,
selv om de ikke drømmer om det, arbeide for det felles
beste, som igjen er godt for deres private nytte.”
Pierre de Boisguilbert i 1707.
Et republikansk, humanistisk perspektiv: ”Handel er uten
tvil en fordervelig aktivitet, den bringer luksusforbruk
som oppfordrer til svindel, griskhet og pengebegjær, all
ordentlig og dydig oppførsel forsvinner.”
Charles Davenant i 1699.
Et opplysningsperspektiv: ” En mann som meg vil vanligvis fordømme handelsmannen, men jammen om jeg
vet hvem som er mest nyttig for staten, en overpudret
gentleman som vet akkurat når kongen står opp, eller en
handelsmanns virke som skaper verdier og bidrar til
alles velstand.”
Voltaire i 1738.

Innledning
Sitatene ovenfor, skrevet ved overgangen fra
1600- til 1700-tallet, eksempliﬁserer både den
ﬁendtlige innstillingen den kristne og den republikanske, humanistiske tradisjonen hadde
til handel, og den gryende positive innstillingen til handel fra andre hold. På den ene siden
blir handelsmannen karakterisert som en som
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samler materielle ting, uten grenser, mål og
mening. Handel blir koblet til luksus, noe som
fører til falskneri, korrupsjon, griskhet og
havesyke. Dette var det rådende syn på denne
tiden og hadde vært det siden antikken.
For eksempel sier en liten kommentar til
Dantes Den guddommelige komedie: ”Den som
engasjerer seg i handel (utlån med renter),
havner i helvete, mens den som lar være,
havner i fattigdom”.1 Det var altså ikke lett å
velge i middelalderen.2
På den andre siden er opplysningstenkerne (her Boisguilbert og Voltaire) mer positive til handel og til egeninteressen.Debatten
fortsetter gjennom hele 1700-tallet, og når
vi kommer frem til Adam Smith på slutten
av 1700-tallet, er det tydelig at pendelen
har svingt i retning av et positivt syn på
handel og motivkreftene bak. Hvordan kan
dette ekstremt negative bildet av handel
snu seg på knapt 100 år? Mye av svaret ligger

i synet på egeninteressen, grunnpilaren som den
klassiske økonomiske vitenskapen og forståelsen
av markedet bygger på.

Det er interessant å følge tenkere i antikken, middelalderen og renessansen og se hvordan ulike syn på marked og moral fremkommer. På grunn av begrenset plass i
denne pamﬂetten vil vi ikke gå langt inn i
historiske forhold før 1700-tallet, selv om
det egentlig er verdt å gjøre det om man er
interessert i temaet marked og moral. Vår
historie starter ved inngangen til 1700-tallet.
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Vi går heller ikke gjennom Webers hypoteser
om den protestantiske etikk fra begynnelsen
av 1900-tallet, selv om dette er et sentralt
tema i en marked- og moraldebatt.3 Som et
lite eksempel tar vi her likevel med noen av
middelaldertenkeren Thomas Aquinas synspunkter. Han advarer sterkt mot væremåter
preget av grådighet og selvopptatthet. Men
han forsvarer privat eiendomsrett og ser den
som nødvendig:
... it is lawful for man to possess property.
Moreover this is necessary to human life for
three reasons. First, because every man is
more careful to procure what is for himself
alone than that which is common to many or
to all; since each one would shirk the labor
and leave to another that which concerns the
community, as happens where there is a great
number of servants. Secondly, because human
affairs are conducted in more orderly fashion if
each man is charged with taking care of some
particular thing himself, whereas there would be
confusion if everyone had to look after any one
thing indeterminately. Thirdly, because a more
peaceful state is insured to man if each one is
contented with his own. Hence it is to be observed
that quarrels arise more frequently where there
is no division of the things poss-essed ... the
ownership of possessions is not contrary to the
natural law, but an addition thereto devised by
human reason.4

Aquinas fremstiller handel og arbeidsdeling
som noe produktivt og positivt dersom det styres
på rett vis. Han sier: ”Det er mange mennesker
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sammen, og hver og en passer på sine egne
interesser, denne mengden vil bryte sammen
og spres dersom det ikke ﬁnnes en myndighet
som kan ta vare på fellesskapet…Derfor må
det for enhver mengde ﬁnnes en styrende
makt.”5 Men styringen skulle ikke skje hvis
det ikke var strengt nødvendig:
The optimum in any government is that things
should be provided for according to their own
measure for in this does the justice of an
administration consist. Accordingly it would
be against the principle of human government
if men were to be prevented by the governor of
the commonwealth from carrying out their own
functions, unless perchance for a brief time
because of some emergency.6

Thomas Aquinas har på ﬂere måter et mer
moderne syn på økonomi og handel enn det
man vanligvis tenker seg at man hadde i
Middelalderen. Han så behovet for en arbeidsdeling, som vi ser nærmere på i kapittel 2, og
han argumenterte for eiendomsrett, noe alle
de tenkerne vi ser på i denne pamﬂetten gjør,
unntagen Karl Marx. Aquinas er liberal i den
for-stand at økonomisk aktivitet kan drives
av mange, men han vil at den skal styres
slik at kaos unngås. Det er ikke ulikt Smiths
syn 500 år senere, noe vi kommer tilbake til
i kapittel 2.
Likevel, ved inngangen til 1700-tallet står
man overfor et moralregime som generelt ikke
anerkjenner egeninteressen. Det å handle
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i egeninteresse, eller være motivert av sine
egne egoistiske motiv, er i klassisk tenkning
(fra antikken og fra kristendommen) farlig,
lastefullt og ukontrollerbart.7 Synet på penger,
forbruk, økonomi og handel er gjennomgående negativt. Samtidig vet vi at egeninteressen får en sentral stilling som forklaring
på menneskers motivasjon ved utgangen av
samme århundre. For å forstå hva som skjer,
skal vi gå gjennom hvordan egeninteressen
i løpet av 1700-tallet knyttes til økonomisk
virksomhet og det å drive handel. Handelsmannens prestisje øker, og hans motiver
for å drive handel blir mer akseptert. Ikke
nok med at egeninteressen blir stueren i
løpet av 1700-tallet, det blir også økonomi,
forbruk og handel. Peter Normann Waage
påpeker i sin bok, Jeg: Individets kulturhistorie, at i århundrer etter Thomas Hobbes
kom toneangivende tenkere til å se egeninteressen som menneskets viktigste drivkraft, og
at arven etter Hobbes fremdeles lever.8
I dette kapittelet skal vi først se på hva egeninteresse er, og hvordan følelser og interesse
kobles sammen. I tillegg skal vi se hvordan det
argumenteres for at fornuften må brukes for å
kontrollere egeninteressen — den opplyste egeninteressen. Deretter skal vi se på hvordan
handel etter hvert anerkjennes som en positiv
aktivitet. Interesse og egeninteresse brukes
ikke bare i økonomisk debatt, men også
i politiske diskusjoner. Et viktig poeng er
knyttet til det å vite hva som er i ens interesse
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og hvordan egeninteresse og fellesinteresse
kobles sammen. Til slutt skal vi gå gjennom
hvordan Montesquieu argumenterer for handelens positive konsekvenser og hvordan
Rousseau argumenterer for det stikk motsatte,
handelens korrumperende konsekvenser.
Dessuten skal vi se at Adam Smith delvis er
enig med dem begge. Alle tre ﬁkk stor innﬂytelse for den senere argumentasjonen for
og mot handel og marked.
Egeninteresse – en mellomting mellom
følelser og fornuft
Begrepet egeninteresse er helt vesentlig i studiet av marked og moral. Egeninteressen er
knyttet til følelser, men også til bruk av fornuft. Egeninteresse er ikke bare egoisme,
ambisjon og søken etter egen tilfredsstillelse,
men også et rasjonelt, kalkulerende begrep
som veier for og i mot for å ﬁnne ut hva det
lønner seg å gjøre. Fordi alle er avhengige av
andre for å få tilfredsstilt sine behov, gjelder
det å veie sine handlinger, å kunne forutsi
hvordan andre reagerer og hva resultatene
blir. Det er denne metodiske kanaliseringen av
følelsene inn i egeninteressen som danner
grunnlaget for de økonomiske vitenskapene.
Moraltenkere på 1700-tallet tok gjerne
utgangspunkt i følelsene. Tanken var at
følelser er uregjerlige og omskiftelige. Det var
om å gjøre å ﬁnne en måte å kontrollere det hele
på, for følelser som løp løpsk var ansett som
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farlig og uakseptabelt. Økonomiske tenkere
på 1700-tallet la vekt på det rasjonelle elementet når de skulle legitimere egeninteressen.
De argumenterte gjerne med egeninteressens
forutsigbarhet og det rasjonelle ved å velge å
handle i egeninteresse. Som historikeren Pierre
Force påpeker: ”Det overraskende for ikkeøkonomer er at økonomer prøver å forklare
all menneskelig handling og motivasjon som
rasjonell, også handlinger som fremstår som
helt irrasjonelle og følelsesdrevede.”9 For å
klargjøre de følelsesmessige elementene i
egeninteressen, kan det være nyttig å se på
noen av hovedkonklusjonene fra moraldiskusjonene på begynnelsen av 1700-tallet.
Hva kan skje hvis vi overlater den moralske
kontrollen til mennesket selv? Mange vil hevde
at de negative menneskelige tilbøyelighetene,
som for eksempel grådighet, havesyke og griskhet, ikke må slippes løs, og at disse følelsenes
ville veier er farlige. Vestlig ﬁlosoﬁ og religion
har vært opptatt av å bekjempe lyster, laster
og umoralske tilbøyeligheter helt siden
Aristoteles skrev Den nikomakiske etikk og
Platon skrev sine dialoger. I Staten skriver
Platon at de som driver handel er nederst i
hierarkiet, kun drevet av sin appetitt og ikke
av sin fornuft. Den som beherskes av appetitt
eller epithumia på gresk og får en ”tyrannisk”
personlighet og blir absolutt urettferdig. I
Lovene går han enda lenger, og sier at det vil
føre til en katastrofe dersom handelsmenn får
politisk innﬂytelse. Handel skal ivaretas av
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utlendinger, for handelsmenn kan man ikke
stole på, de er nærmest kjeltringer. I Platons
Staten er det dyden som skal styre dem som
driver det vi i dag vil kalle landbruks- eller
næringsvirksomhet. Og fungerer dyden hos de
rette mennesker til rett tid, vil faktisk farene
bli sterkt redusert. I Lovene er nok Platon
mer pessimistisk; det er vanskelig å vite
hva som er Platons ”egentlige” syn, men dydene er uansett viktige.
Aristoteles snakker ikke om egeninteresse,
men om egoisme og grådighet. Han hevder at
grådighet, pleonexia på gresk, er en rendyrket
egoistisk motivasjon. Grådighet vil si at noen
tilstreber seg en fordel eller et gode han ikke
rettmessig har krav på, og at han utelukkende
tenker på seg selv. Hva grådighet kan føre
til, både for den enkelte og for fellesskapet,
viser Aristoteles helt tydelig. Mennesker som
oppfører seg grådig, vil ødelegge seg selv og
sine omgivelser. Aristoteles mener derfor at
det å bekjempe disposisjonen for grådighet er
en primær oppgave i danningen av den
enkeltes moralske karakter. Den vanskelige
middelveien er den beste. Platon og Aristoteles
mener altså begge at handelsmenn ikke må
få politisk innﬂytelse, for handelsmannen
baserer sitt liv på falske verdier og begår den
fatale feilen å betrakte proﬁtt som et mål i
seg selv. Handelen skulle derfor ivaretas av
andre enn borgerne i Polis.
Det er kjærligheten til penger som sådan,
og ikke selve handelsvirksomheten, som er
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så nedverdigende for Platon og Aristoteles,
og som kan være ødeleggende for borgerne.
Selve det å bytte varer (for Aristoteles endog
mot penger), og det å gjøre en god jobb som
f.eks. håndverker eller bonde, fremstår ikke
som like problematisk i seg selv; det er hva
det kan lede til, som gjør en ufri og ”slavisk”.
Aristoteles’ viktigste dyder og verdier er
mot, måtehold, fordomsfrihet, storhet, sømmelighet, stolthet, selvkontroll, beherskelse,
beskjedenhet og vennlighet. Disse dydene ble
gjennom middelalderen supplert med kristendommens tro, håp og kjærlighet (nestekjærlighet), og dannet et solid moralsk bakteppe
for hvordan man ønsket at menneskene skulle
være og hva de skulle motiveres av. Den dyden
som spesielt bør fremheves i denne sammenhengen er sofrosyne (måtehold eller moderasjon).
Gjennom middelalderen ble problemer med
umoral løst gjennom religiøse påbud og frykt
for konsekvenser, særlig etter døden. Dantes
inferno var en svært livaktig forestilling om
hva som ville skje etter døden med den
som ikke var dydig, men var også en kritikk
av egen samtid. Kontroll med laster og uregjerlige følelser har alltid vært viktig. Frem
til reformasjonen hadde den katolske kirken
hegemoni på hvordan følelser og laster ble
kategorisert og sett på. I kjølvannet etter reformasjonen sprakk kontrollenheten, men
lastene og følelsene forsvant ikke. Debatten
om hvordan grådighet og andre laster skulle
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temmes, var langvarig og intens. Skulle
lastene bekjempes gjennom selvkontroll,
Aristoteles klokskap (phronesis) og et valg
av den gylne middelvei? Eller var det bare
å innse at menneskene var drevet av laster,
som blant annet grådighet, og at de ﬂeste
ikke ville klare selvkontrollen på egenhånd?
Argumentene i 1700-talls debatten var ofte
preget av hvilket menneskesyn man hadde.
Var utgangspunktet i tråd med Augustins
eller Hobbes’ menneskesyn (det vil si at
mennesket var syndig og ondt av natur), ville
ikke selvkontroll være til hjelp.10 De to har
ikke likt syn på hva som skal til: Augustins
løsning er nåden, Hobbes’ løsning er politisk.
Løsningen ble en aksept for at mennesket var
fortapt, og at driftene måtte styres av lover
og regler eller av ”de andres” blikk. Et annet
utgangspunkt var mer i tråd med Aristoteles:
Mennesket kan selv bekjempe sine grådige
disposisjoner gjennom å jobbe med seg selv
og sin karakter. I det første tilfelle blir det opp
til lovgiverne å utforme et system som kontrollerer uheldige utslag av menneskelig oppførsel, i det andre tilfelle handler det om etikk
og moral.
I 1700-tallets moraldebatt hadde de ﬂeste
det negative utgangspunktet til Augustin eller
Hobbes. Det vil si at de gikk ut fra at mennesket ikke uten videre kunne klare å styre
og kontrollere sine lyster. Tenkerne her endte
ofte opp med å akseptere egeninteressen som
en svært viktig og uunngåelig motivasjon. Selv
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om de foraktet alle lastene og gjerne skulle
sett at mennesket var i stand til å handle
motivert av dydige motiver, observerte de at
så ikke var tilfelle. Dessuten fant de også ut at
egeninteresserte handlinger like gjerne kunne
være initiert av umoral som av dyd. Hvem
kan vite med sikkerhet at noen tilbyr varer eller
tjenester kun motivert av egoisme, eller om det også
er et element av altruisme (nestekjærlighet)?

Men: Selv om man antar at det er egoisme,
og bare egoisme, som ligger bak, er resultatet
likevel det samme. Varen eller tjenesten
kommer en annen til gode uavhengig av
bakenforliggende motivasjon. Denne innsikten var helt vesentlig for utviklingen av det
positive synet på egeninteressen. Svært forenklet kan vi si at man gikk fra å være opptatt
av motiv til å bli opptatt av resultat.
Helt siden antikken har, som vi har sett,
diskusjonen rundt hva som styrer menneskets
handlinger dreiet seg om dikotomien mellom
følelser og fornuft. Det gjaldt å ta knekken på
Dantes trio superbia, invidia og avarizia, stolthet, misunnelse og grådighet, og Kants trio
Ehrsucht, Herrschsucht og Habsucht, ambisjoner,
maktsyke og grådighet.11 Men hvordan skal
man klare å ta knekken på så sterke og grunnleggende drifter i mennesket? Flere strategier
ble diskutert gjennom 1700-tallet. Noen av
tenkerne argumenterte for å nøytralisere følelser ved å sette dem opp mot hverandre —
countervailing passions.12,13 Hensikten var da å
ﬁnne en balanse slik at følelsene kunne kon19

trolleres av hverandre.14 Det var mulig å sette
negative følelser opp mot hverandre for å oppnå
noe positivt. For eksempel kunne grådighet,
begjær, misunnelse eller higen etter luksus
settes opp mot følelser som ambisjoner, maktsyke eller seksuell nytelse. Grådighet og begjær, som uten unntak tidligere var regnet som
de verste syndene og de sterkeste følelsene,
kunne holdes i sjakk eller styres av andre
følelser og motiver. En fransk ﬁlosof skrev
at mennesket i utgangspunktet er motivert
av egeninteresse, men samtidig kan man
ikke klare seg uten å samarbeide med andre
mennesker. Derfor måtte man balansere egen
og andres interesse.
Som sosiologen og historikeren Albert O.
Hirschman skriver, hadde prinsippet om å
oppveie følelsenes negative effekter ved å sette
dem opp mot hverandre, vokst frem som en
erkjennelse av 1600-tallets negative syn på
menneskenaturen og de ofte farlige og ødeleggende følelsene som styrte handlingene.15
Menneskenaturen måtte “temmes”, de farlige
følelsene måtte kontrolleres for å få samfunnet
til å fungere.
Følelser er sterke motivasjonsfaktorer,
rasjonalitet og fornuft er også det, men gjerne
vanskeligere å holde seg til (jevnfør Paulus’
berømte utsagn om ”Det gode jeg vil gjøre, gjør
jeg ikke. Og det vonde jeg ikke vil gjøre, gjør
jeg”). Egeninteresse blir et tredje alternativ, for
egeninteressen tar hensyn til følelsene samtidig som det kobles til rasjonalitet og fornuft.
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Begrepet egeninteresse har i individuell
sammenheng to viktige karakteristika: selvopptatthet og rasjonell kalkulasjon.16 Mange
så derfor egeninteressen som en middelvei
mellom ødeleggende følelser og utilstrekkelig fornuft.17 På den ene siden har vi altså
selvopptatthet, i betydningen egoistisk, selvsentrert motivasjon for handling. Egeninteressert motivasjon er knyttet til sterke
følelser som grådighet, ambisjoner, stolthet
og ære. På den andre siden består egeninteressen også av rasjonell kalkulasjon, det fornuftsstyrte elementet i menneskelig motivasjon. Her ligger tanken om at individet ved
rasjonell kalkulasjon ikke bare handler, men
veier fordeler og ulemper, i økonomisk forstand kostnader og inntekter, ved konsekvensene. Til sammen består egeninteressen
av en mengde følelser, elementer som beskriver
menneskene som syndige, følelsesdrevne, slu
og beregnende. Men samtidig er egeninteressen rasjonell, den innehar et fornuftselement som innebærer en mulighet for å påvirke og styre sine handlinger. Det er den rasjo-

nelle, ”opplyste” egeninteressen som blir populær
på 1700-tallet, ikke den mer ”dyriske” og ”utemmede” egeninteressen. Dette henger selvfølgelig

sammen med opplysningstidens generelle
tro på fornuft, og opplysning som veien til et
bedre samfunn. Egeninteressen blir på sett og
vis en sekkepost der ulike følelser samles, både
negative og positive. Når man i tillegg kobler
til fornuften, blir begrepet svært anvendelig.
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Mennesket styres av mange følelser, også
gode følelser som sympati, omsorg og nestekjærlighet. Men moraldebatten ved inngangen
til 1700-tallet var opptatt av de negative følelsene, særlig etter Hobbes’ svært pessimistiske menneskesyn som sammenfattes i utsagnet: ”Jeg antar derfor som et grunnleggende
trekk ved hele menneskeheten en stadig og
hvileløs streben etter makt, som kun slutter
ved døden.”18
Spørsmålet, som ble aktualisert med handel
og økonomisk vekst utover på 1700-tallet, var
nettopp som vi har sett tidligere i pamﬂetten,
hvordan laster som grådighet, ambisjoner,
havesyke og andre mindre ﬂatterende drifter
skulle temmes. Når penger, forbruk og handel
ble mulig for hver enkelt å sysle med, ble
forestillinger om moderasjon, nestekjærlighet
og altruisme utfordret.
En viktig drivkraft for å holde grådigheten
i sjakk, er behovet for å bli likt og beundret.
Mange moralﬁlosofer på 1700-tallet hevdet
at denne menneskelige tilbøyeligheten er så
sterk at den kontrollerer uheldige utslag av en
rekke andre mindre sympatiske trekk. Tanken
var at alle mennesker ikke var like rasjonelle
eller fornuftige, men alle ville skjønne såpass
at det å dumme seg ut overfor andre, eller å
bli stemplet som grådige, ville være uheldig.
Selvregulering og kontroll blir dermed overført
fra utenforstående instanser som religion og
ﬁlosoﬁske idealer til andres blikk og mening.
Og hvem er de andre? Det kan være alt fra
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naboen, til kolleger, til venner og bekjente.
Eller det kan være samfunnets lover og regler.
Interesser og økonomisk virksomhet anerkjennelse knyttes til handel
Ideen om at det i begrepet egeninteresse
lå motiver om makt, om økt innﬂytelse og
økt økonomisk velstand, kom for alvor inn
i tenkningen på 1700-tallet. Et viktig punkt
er hvordan følelser og interesser kobles sammen. Dette er et hovedtema i Hirschmans bok
Følelsene og interessene.19 Hans argument er
at følelsene og interessene ble satt opp mot
hverandre, og at man da lett kunne se at det
ville være gunstigere å følge sine interesser
enn sine følelser, ikke bare for en selv, men
for fellesskapet.20 Følelser uten styring av
interessen var synonymt med Hobbes’ ”alles
kamp mot alle”. Analysen av egeninteresse
viser at begrepet inntar en plass mellom de
uregjerlige følelsene og den kalkulerende fornuften. Som en historiker påpeker: ”Den egeninteresserte forfølgelsen av personlig lykke
innebærer forutsigbarhet, kalkulasjon, disiplin, forsiktighet og klokskap, så vel som
forhåpninger og ønsker”, og videre at ”[egen]interessen bygger en ﬁn bro mellom den
upersonlige [offentlige] og den private sfæren”.21 Det å følge sin egeninteresse ble sett
på som en rasjonell aktivitet, i motsetning til
å følge sine følelser. Dessuten ble ikke lenger
det å tjene penger utelukkende knyttet til
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motiver som grådighet, begjær eller higen etter
luksus. I stedet ble det synonymt med å være
rasjonell og egeninteressert, i positiv forstand.
Det å følge sin egeninteresse gjennom å tjene
penger ble positivt, fordi det kanaliserte sterke
følelser inn i en aktivitet som ikke var ødeleggende
for fellesskapet, men som ivaretok den enkeltes
interesse og samtidig var til fellesskapets beste.

Vi kommer tilbake til dette argumentet litt
senere i kapittelet.
En av de sterkeste følelsene i menneskelig
motivasjon er behovet for anerkjennelse og
ære.22 Vi skal se litt nærmere på endringen
i oppfatningen av hva som anerkjennes, og
hvordan denne endringen påvirker utviklingen
og populariteten til egeninteressen. Helt frem
til 1600-tallet var ros og anerkjennelse gjerne
knyttet til militære bragder og egenskaper som
modighet og styrke. Den forvandlingen som
skjer når anerkjennelse ikke lenger knyttes
til slagmarken og militære triumfer, men til
forbruk, luksus og forretningsdrift, er et viktig
skritt på veien til et mer sivilisert samfunn.
Når anerkjennelse knyttes til ”money-making
pursuits”, knyttes den samtidig til egeninteresse, og dermed tipper vektskålen i positiv
retning for handelsmannen og hans idealer,
og skyver militær ære og anerkjennelse ut.
Behovet for anerkjennelse er en sterk drift
hos mennesket. En fransk moralﬁlosof, La
Rochefoucauld, skrev: ”Ønsket om å fortjene
ros styrker vår selvfølelse og dygd”.23 Det betyr
at æren som følger med dygdige idealer, det
være seg kristne, heroiske eller kommersielle,
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søkes av alle, fordi det betyr ros og anerkjennelse. Når det blir forbundet med anerkjennelse å tjene penger, kobles det ikke
nødvendigvis til lysten på penger, men til ros
for en aktivitet som også tjener fellesskapet.24
Her ligger nøkkelen til egeninteressen og dens
popularitet; man ﬁkk tankene vekk fra voldelige, krigerske idealer og over til mer fornuftige,
fredelige, lukrative aktiviteter.25 Historikeren
Christopher Berry har en interessant kommentar til hva som skjer med æren og det
militære idealet (vi skal se at Montesquieu
diskuterer dette senere i kapittelet):
Når Montesquieu skriver om handel i en militær
kontekst og kaller det doux commerce—mild
handel er det et signiﬁkant vitnesbyrd på en
ny og positiv oppfatning av luksus [og handel]
… Hume og Smith tar senere på seg oppgaven
med å degradere “mot” som en dyd, fordi det ikke
lenger oppfattes som en passende dyd for et
moderne samfunn…Det skjer en generell revurdering av hva som er den menneskelige natur og
menneskets selvforståelse. Eksempelvis begynner
menneskene å forstå seg selv som grunnleggende
motivert av private følelser og ikke av felles
forpliktelser. Konsekvensen av dette skiftet blir
en legitimering av ønsket om å nyte luksusgoder
[og det å tjene penger for egen del].26

Æren er hele tiden er knyttet til menneskets behov for ros og anerkjennelse, men det
er ikke lenger de gamle standardene for ære
som gjelder. I stedet er det nye trekk, for eksempel økonomisk forfengelighet, som stimuleres. ”Føydal ære” skiftes ut med ”prangende
forbruk”.27 Ære, både i ny og gammel sammen25

heng, er knyttet både til utvendig opptreden
og fremtrenden, men også til indre kvaliteter,
ved at ære ofte krever at man behersker
seg, og gir avkall på og undertrykker, følelser
og ønsker som kan komme i konﬂikt med ens
ytre fremtreden. Ved å knytte ære til økonomisk samkvem kan forfengelighet, grådighet
og misunnelse beherskes og undertrykkes,
og man kan appellere til egeninteresse i stedet
for til religion, moral, plikter eller dyder. På
1700-tallet ble all oppførsel som var ansett
som metodisk, fornuftig, forsiktig og drevet
av egeninteresse foretrukket fremfor oppførsel etter gamle ”ridderkodekser”.28 For
eksempel er ﬁlosofen Voltaires forsvar for
økonomi og marked i første rekke et moralsk
forsvar for egeninteresse. Han anså økonomisk egeninteresse for mye mindre farlig enn
forfølgelse av andre interesser, som for
eksempel militær ære eller religiøs fanatisme.29
Likevel var det slik at ære på slagmarken
hadde vært knyttet til de få, privilegerte i samfunnet. Resten av befolkningen hadde, som sosiologen og historikeren Albert O. Hirschman
er inne på vært, alt for opptatt med å
sørge for sin egen opprettholdelse til å være
opptatt av ære og berømmelse.30 Deres interesse var først og fremst økonomisk eller
materiell, og kanskje var det slik at egeninteresse, forstått i økonomisk sammenheng,
ble knyttet til ønsket de ﬂeste har om å bedre
sin økonomiske situasjon, fordi det utover på
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1700-tallet ble en reell mulighet.31 Slik vokste

det frem en bredere forståelse av egeninteresse som var samsvarende med økonomisk
interesse. Kommersiell interesse klatret oppover på den sosiale rangstigen, mens ridderidealet om ære stadig ble gjort narr av og
latterliggjort.32 Det beste litterære eksempelet
her er Cervantes antihelt Don Quijote. I seg
selv var ikke ødeleggelsen av de gamle idealene
nok til å erstatte dem med en av Augustins
tre hovedsynder, lysten på penger, men det
satte i gang en prosess som gradvis endret
synet på handel, penger og kommersiell oppførsel.33
Hva er i ens egen interesse?
Interesse som begrep kan spores tilbake til før
1650 i Frankrike.34 Duc Henri de Rohan utga
i 1638 en liten bok, dedisert til den franske
Cardinal Richelieu, Prinsens og de kristne staters
interesse. Boken analyserte Frankrikes politiske situasjon, både innenriks og utenriks,
og la vekt på faktorer som kunne stabilisere
og utvikle landets økonomi. Han var den
første som eksplisitt nevner motsetningene
mellom en statsleders interesse og følelser.
Et eksempel her er at et statsoverhode som
styres av grådighet vil avstå fra å konﬁskere
sine undersåtters eiendom, fordi at hans egen
velferd er avhengig av undersåttenes økonomiske velstand. Rohan skrev at statsoverhodet bare lykkes dersom han klarer
å holde følelsene sine i sjakk og styre etter
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rasjonell interesse.35 Rasjonell kalkulasjon
blir dermed en viktig ingrediens i interessen.
Statsinteresseteorien til Rohan foreskriver
evnen til å kontrollere følelser og følge rasjonell
interesse som oppskrift på politisk suksess.
Statsinteressen er rasjonell, følelsene er irrasjonelle. Et annet moment som kan utledes av
Rohans tekster er at interessen nødvendigvis
vil lede til riktig handling, gitt at man har
forstått sin sanne interesse.
Begrepet egeninteresse, eller bare interesse,
ﬁkk så stor oppslutning på 1600- og 1700-tallet
at det ble repetert og brukt i alle menneskelige henseender nesten til det kjedsommelige. All menneskelig handling, inkludert
statsoverhoders og styresmakters handlinger,
ble forklart med interesse. Når ideen om
interesse hadde etablert seg, ble det en veritabel ‘interessebølge’, nesten som et nytt
paradigme.36 Historikeren Gunn kalte det for
”det mest populære politiske konseptet i det
17. århundre”.
Interesse er altså et av de mest sentrale og
kontroversielle begrepene innen økonomisk
tenkning, men også i et bredere historisk og
sosiologisk perspektiv. Begrepet er ﬂyktig og
motstridende, og betydningen har endret seg
vesentlig gjennom historien fra sin første bruk
på 1600-tallet, til et begrep som beskrev motivasjonen for handling for å bevare seg selv eller
øke sin innﬂytelse. Interesse ble også brukt
som en beskrivelse av fyrsten, prinsens eller
statens interesse — interesse de lo stato — og
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senere som beskrivelse for gruppers ønsker
og motivasjon i sosial eller økonomisk sammenheng. For individets del spenner interessebegrepet fra å beskrive motivasjon for ære,
berømmelse og selvrespekt til å bety streben
etter økonomisk vinning. I noen tilfeller kunne
interesse ligge bak motivasjonen for all menneskelig handling, men den er ofte mer spesiﬁkt knyttet til egeninteresse som en rasjonell
motivasjon for handling.
En rasjonell interesse er et uttrykk for en velbegrunnet vilje, mens en egoistisk utemmet interesse er ustabil og kan være farlig hvis den følges til
det ekstreme. Engelskmannen Marchamont
Nedham skrev på midten av 1600-tallet at:

Hvis en mann hevder sin interesse og holder seg
til den, vil den ikke lyve for ham eller bedra ham
i hans søken etter gode mål… og hvis du kan avdekke en manns interesse, kan du være sikkert
på hvor du har ham, og du vet hans mål og
hensikter.37

Ifølge Nedham vet du alltid hvor du har en
person som handler i egeninteresse. Ikke bare
i politiske anliggender kan man stole på “hvor
man har en person og hva hans hensikter er”,
men også i økonomiske anliggender blir egeninteressen sett på som et rasjonelt uttrykk for
et sikkert handlingsmønster. Mange 1600- og
1700-talls tenkere var positive og optimistiske
med hensyn til egeninteressens muligheter,
men en ting er å fastslå hvordan det henger
sammen for individuell motivasjon, en annen
er å argumentere for at privat egeninteresse
er positivt for fellesskapet.
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Individuell egeninteresse
– fellesskapets interesse
Det er ikke vanskelig å se hvordan egeninteresse ble drivkraften for økonomisk handling
på individplanet. I økonomisk sammenheng
er målene på individplanet klare: Alle handler
i egeninteresse ved å sikre seg selv og sine
mest mulig uten at det går så langt at det er
til skade for andre, noe som igjen faller tilbake på en selv. Det vil si at man foretar
en rasjonell kalkulasjon av hva som lønner
seg på kort og lang sikt. Tidsperspektivet er
viktig, og det er gjerne avveining mellom kort
og lang sikt som fører til at man ikke alltid er
klar over hva som er i ens interesse.
Det å appellere til interesse er mye enklere
enn å appellere til fornuft, for i interessen ligger også følelser og ønsker.38 Å hevde at man
handler ut fra egeninteresse, er enklere enn å
si at man følger sine følelser. Egeninteressen
er mer objektiv og mer rasjonell. Egeninteressen er også en populær, realistisk og oppnåelig
middelvei for de ﬂeste. Det er ikke religiøse
strenge krav til nestekjærlighet, heller ikke
voldsomme følelser eller et uoppnåelig krav
om ren logikk og fornuft. I stedet samler
begrepet egeninteresse et forståelig sett av motivasjonsfaktorer.

Overgangen fra individuell egeninteresse
til bruken av interessebegrepet i fellesskapet
og i politisk, sosial handling var ikke fullt så
enkel. Når man følger sin egen interesse, tjener
man samfunnets interesser indirekte. Dette
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sto i motsetning til tidligere republikanske
idealer om direkte deltakelse i det offentlige
liv for å tjene samfunnets interesser.39/40
Den kjente britiske historikeren Pocock
skriver i Det machiavelliske øyeblikk at de 50 årene mellom John Locke og David Hume var
en periode der politisk tenkning ble seg bevisst
forandringen i de økonomiske og sosiale forutsetningene for menneskelig politisk interaksjon.41 Utviklingen av samfunnet stilte nye
krav til moraltenkningen, og begreper endret
karakterinnhold og mening underveis.
Pocock er inne på mange av de samme momentene når han skal forklare fremveksten
av økonomi som en egen vitenskap. Han
legger vekt på de utfordringene dette bød
på, i forhold til personlig moral og etikk og
oppfatningen av mennesket som en del av
et større fellesskap. Mange var opptatt av
forholdet mellom fornuft og følelser. Protestantisk etikk la vekt på egenskaper som sparsommelighet og nøysomhet, og det å reinvestere
kapital og å drive handel var faktisk en måte
å gagne fellesskapet, vel så mye som en selv,
på.
Den protestantiske reformasjon og tilhørende etikk (jfr. Max Webers vekt på denne) blir
ikke behandlet i denne pamﬂetten, men temaet har klar relevans til marked og moral. Blant
annet har Charles Taylor i boken Sources of the
Self (1989) lagt mye vekt på Luthers og andre
reformatorers betydning av verdigheten til ”the
ordinary life”, og således den oppvurdering av
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de ”vanlige” virksomheter assosiert med
næring, landbruk og handel som reformasjonen
fører til. Luther og Calvin ivaretar riktignok
mye av skepsisen mot pengeøkonomi og
grådighet. Men med både Luther og Calvin, og
ikke minst med den såkalte kalvinismen, får vi
deﬁnitivt en verdsetting av hverdagslivet som
sprenger mange av de hierarkiske og elitistiske tendenser som føydalsamfunnet hadde
vært preget av. Hardt og ærlig arbeid fremheves
som en fremtredende kristen dyd i større
grad enn tidligere. Likevel hevder Pocock
at denne ”nøysomhetsetikken” kom i annen rekke, etter ”egeninteresseetikken”,
fordi det gamle problemet med å vise hvordan samfunnet kunne operere rasjonelt og
fordelaktig når individene som utgjorde
samfunnet ikke ble betraktet som rasjonelle
og dydige hele tiden lå bak. Løsningen ble,
ifølge Pocock, å se samfunnet som en økonomisk mekanisme der utveksling av varer
og arbeidsfordeling var organisert slik at
universell egoisme ble til universelle fordeler.42
Begrepet egeninteresse passet godt inn i
diskusjonen om hva som var sosialt nyttig og
ønskelig. Egeninteresse ble, som nevnt, synonymt med et mer spesiﬁkt og rasjonelt uttrykk
for motivasjon enn følelser, som var sett på som
mer variable, uhemmede og ukontrollerbare.
Egeninteressen var forutsigbar, kalkulerbar,
disiplinert og veloverveid, samtidig som den
var et uttrykk for egne ønsker, ambisjoner og
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målsetninger. Det er mye enklere å forutsi
hva en persons sanne egeninteresse er enn å
si hva hans sanne følelser er. Derfor var egeninteresse svært velegnet i diskusjoner om hva
som motiverer den enkelte og hva som er nyttig
for fellesskapet, både politisk og økonomisk.
Det var også mer oppnåelig, siden det innbefattet følelser som grådighet, ambisjoner
og stolthet. Men nå trengte ikke lenger disse
følelsene å bli undertrykket eller fornektet,
bare kanalisert i riktig retning.
Egeninteressen utviklet seg i to forskjellige
retninger mot midten av 1700-tallet. På den
ene siden ble begrepet i stadig større grad
brukt i en snever økonomisk forstand, for å
beskrive motivasjonen for økonomisk handling. Men begrepet ble også betydelig utvidet til
å omfatte individers, gruppers eller nasjoners
interesse, enten politisk, økonomisk eller
sosialt (da brukes gjerne begrepet interesse,
ikke egeninteresse).43 Interessen ﬁkk en viktig
betydning som nøkkel til en gjennomførbar,
praktisk fungerende, fredelig og progressiv
sosial orden.44
Montesquieus argumenter for handelens
forutsigbarhet, stabilitet og trygghet
Gjennom 1700-tallet var det særlig tre grunner til at egeninteressen ble koblet til argumentasjonen rundt handel og politikk. Den
første er at egeninteresse, forstått som en
metodisk forfølgelse og akkumulasjon av privat
fortjeneste, var ansett som en måte å holde
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sterke følelser og drifter i sjakk på. Håpet var
at dette også ville gjelde for statsoverhoder og
mellom nasjoner. Økt handel vil altså hindre
krig. Den andre grunnen var at borgere som forfølger sin egeninteresse er mer forutsigbare og
lettere å styre. Man vet hvor man har dem. I

stedet for å krige og duellere, driver man handel
for gjensidig glede og nytte. Den tredje grunnen var at man håpet at antatte siviliserte
manerer og oppførsel som handelsmannen utviste, skulle smitte over på samfunnet som
helhet.
Montesquieu utgir Om lovenes ånd i 1751, 25
år før Adam Smith gir ut Nasjonenes velstand.
I dette avsnittet skal vi se på hans positive
argumentasjon for handel, som ett eksempel
blant ﬂere fra 1700-tallet. Montesquieu hevder
at utviklingen av et kommersielt samfunn er
det mest effektive våpenet mot vilkårlig eller
tyrannisk politisk styring. Grunntanken er
at statsoverhodet eller styresmaktene styrer
etter interessen, og ikke etter følelsesmessige
motiver som grådighet, maktbegjær, ære eller
forfengelighet. Montesquieu mente at kapitalismen ga en politisk fordel i form av stabilitet
og trygghet. Han bygger sin argumentasjon
på to forskjellige intellektuelle tradisjoner:
Statsfornuft, som forfekter at handling i egeninteresse gir forutsigbare resultater, og prinsippet om at forskjellige følelser holder hverandre i sjakk når de settes opp mot hverandre.45
Montesquieu skriver: ”Det er lykkeligvis slik
at menneskene er i en situasjon der følelsene
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deres inspirerer dem til å være slemme,
samtidig som de har interesse av å ikke være
det.” Det er ikke i menneskets egeninteresse
å forfølge sine egne, ofte ”umoralske”, følelser
for langt. Montesquieu understreker videre i
Om lovenes ånd at: ”Jeg sier det bestandig, det
er moderasjonen som styrer menneskene,
ikke overdrivelsen.”46
Montesquieus argumentasjon her hadde
om mulig enda større gjennomslagskraft i
økonomisk enn i politisk sammenheng. Handel var det beste argumentet for fred og for
å holde statsoverhodenes følelser i sjakk.
Montesquieu påpeker ﬂere ganger i bok 20 av
Om lovenes ånd de formildende, fredsskapende
og siviliserende effektene av handel.47 Der det
er milde seder, eller sivilisert oppførsel, er det handel,
og der det handles blir menneskene mer siviliserte.48

Videre skriver han at handelens naturlige
bidrag er fred. To nasjoner som handler med
hverandre blir gjensidig avhengig av hverandre,
og det er ikke deres interesse å krige, for det
ødelegger for den gunstige handelen. Begge
parter har glede av handelsutvekslingen.
Inntrykket av kjøpmannen, som var ansett
som en umoralsk og noen ganger grådig person, ble hengende igjen lenge, men et skift kom
da det å tjene penger ble koblet til en rasjonell
egeninteresse og ikke lenger til følelsemessige
drifter som grådighet og søken etter penger.
De negative aspektene ved det å tjene penger
ble bakt inn i egeninteressen og snudd til noe
positivt. I tillegg var handel un doux commerce –
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noe mykt, beroligende, forsiktig, i motsetning
til noe voldelig og krigersk. Handel skaper
avhengighet og gjensidig forståelse. Sitatet fra
Voltaire i innledningen av dette kapittelet viser
tydelig hans forakt for gamle idealer og hans
positive innstilling til handelsmannen, som
ikke kaster bort tiden sin på det gamle hykleriet og skuespillet, men som tar i et tak, arbeider
for seg selv og for fellesskapet og landets beste.
Historikeren Jerry Z. Muller bemerker at
Voltaire her ser på kjøpmannen som den nye
helten.49
Denne motivasjonen bringer frem et annet
argument for økonomiens positive effekt: Den
som driver handel med egeninteressen som motivasjon er forutsigbar. Forutsigbarhet er et av de

viktigste positive elementene ved egeninteressen i økonomisk sammenheng. Driver man
handel, er man drevet av egeninteresse. Egeninteressens karakter er, som vi allerede har
vært inne på ﬂere ganger, rasjonell og kalkulerende. Målet er alltid å tjene penger, ikke
bare på kort sikt, men også på lang sikt.
Dermed kontrolleres grådigheten, for går
man for langt på kort sikt, straffer det seg på
lang sikt. Følelsene er ikke lenger voldsomme,
uforutsigbare og ukontrollerbare, de er forutsigbare, kontrollerte og konstante.50 Det er en
fordel, både for hver enkelt og for andre, at
egeninteressen er forutsigbar og konstant. Det
betyr at man vet hvor man har hverandre.
Denne forutsigbarheten ble et viktig politisk
argument, men enda viktigere ble argumentet
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i økonomisk sammenheng. Forutsigbarhet
og rasjonell egeninteresse som utgangspunkt
lever ennå i økonomisk tenkning og økonomiske modeller. Det å være forutsigbar er
rasjonelt.51
På det politiske plan kunne forutsigbarhet
brukes om statsinteresser. Selv om staters
interesser ofte er motstridende, er det likevel
slik at det er bedre å ﬁnne en balanse enn
å ty til ukontrollerte følelser, ofte med voldelige
konsekvenser. Samtidig er det slik at handel
mellom individer eller stater virker stabiliserende også i politikken. Selv om man på
1700-tallet ofte forfektet en merkantilistisk
økonomisk politikk, der det var om å gjøre å
eksportere mer enn man importerte, var det
etter hvert en bredere forståelse av at handel
kunne være en ”vinn-vinn”-situasjon, at begge
parter kunne tjene på det (vi ser nærmere
på dette i neste kapittel).52 I tillegg kom den
fredsskapende effekten, den siviliserende
effekten og den stabiliserende effekten, for å
nevne noen av argumentene.53 Montesquieu
mente at et demokrati basert på handel brakte
med seg mange positive sosiale, politiske og
økonomiske elementer. Han skriver i del 1 av
Om lovenes ånd at:
Det er sant at demokratiet er grunnlagt på
handel…det er slik at handelsånden bringer
med seg nøysomhet, sparsommelighet, arbeidsomhet, klokskap, ro og orden…og når en slik
ånd eksisterer, så vil ikke velstanden handelen
kreerer skape noen negative effekter.54
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Handelsmannen står dermed for dygder
som ansees som positive, her er ingen grådighet, stolthet, misunnelse eller sluhet.
Handelsmannen blir i stedet trukket frem som
et ideal til etterfølgelse og som en viktig
bestanddel av et velfungerende samfunn.
Handelsånden fremmer sparsommelighet, moderasjon, arbeidsomhet, rolighet og orden. Her påpeker

Montesquieu ﬂere av de argumentene Weber
bruker som beskrivelse av den kapitalistiske
ånd. Dessuten argumenterer Montesquieu
videre for at handelen holder statsoverhodets
grådighet i sjakk. Han beskriver handelens
historie i Europa og viser hvordan konger
og tidligere klanledere samlet rikdommer og
var drevet at grådighet og makt, og hvordan
blant annet jødene ble fordrevet, robbet og
forfulgt. Resultatet ble, ifølge Montesquieu, at
jødene fant opp vekselen — les lettres de change.
Dermed ble rikdom frigjort fra fast eiendom og
eiendeler til verdipapirer og verdier som kunne
ﬂyttes over landegrensene uten hindringer.
Handelen ble internasjonal og uangripelig,
mens handelsmennene, deriblant jødene, ble
frigjort fra statsoverhodets maktgrep.55 Vellykket, fremgangsrik handel er også bra for
staten og for helheten, ikke bare for hver
enkelt. Vekselen er ikke oppfunnet av lyst, men
av nødvendighet. Resultatet er likevel positivt
for helheten og for hver enkelt, selv om det
ikke var motivasjonen i utgangspunktet.56
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Motforestillinger mot handel
og egeninteresse
Den mest kjente motstanderen av det handelskapitalistiske samfunnet fra det 18. århundre
er den franske ﬁlosofen Jean-Jacques
Rousseau. I denne pamﬂetten bruker vi
Rousseau som illustrasjon på mange motforestillinger som vi gjenﬁnner gjennom hele
historien, fra 1700-tallet og helt frem til i dag.
Rousseau er blant de første til å kritisere det
kapitalistiske samfunnet han så vokse frem,
og hans argumenter brukes fortsatt. Rousseau
visste ikke det vi i dag vet om markedet og
hvordan det påvirker samfunnet, men han så
det som noe nytt og annerledes og var derfor
i stand til å reﬂektere over hvordan det påvirket
menneskene som levde i det. Rousseaus kritikk kan deles opp i tre hovedargumenter:
kritikk av spesialisering og arbeidsdeling, kritikk
av moral og kritikk av materiell motivasjon og
streben.57

Rousseau er opptatt av at handelskapitalismen vil føre til store ulikheter mellom
mennesker og at den utbredte arbeidsdelingen
vil føre til fremmedgjøring, en følelse av ubetydelighet for hver enkelt. Man blir en liten
brikke som ikke betyr noe i den store sammenhengen. Argumentet hans får enda større
betydning når maskiner og teknologi gjør sitt
inntog med den industrielle revolusjon, og
fremmedgjør menneskene enda mer i forhold
til sitt arbeid og resultatene av det. Dette
resonnementet ble videreutviklet både av
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Adam Smith og Karl Marx, noe vi kommer
tilbake til senere. Vi ﬁnner også de samme
argumentene i dagens debatt.
Videre påpeker Rousseau at i et kapitalistisk samfunn vil alle handle slik at de fremstår på en positiv måte overfor alle andre, og at
det er de andres mening som avgjør hvordan
man handler, ikke ens egen motivasjon. Det
sosiale rollespillet gjør at det like gjerne kan
være umoralen som er den reelle motivasjonen.
Den egentlige motivasjonen blir skjult. Hva
andre mener og synes, legges til grunn når man
handler. Rousseaus kulturkritiske hovedpoeng er at idealet for menneskets følelser og
selvbilde er avhengig av andres oppfatning, av
deres kritikk. Det å se seg selv slik andre ser
en er, for Rousseau, essensen av det som er
nytt i det moderne samfunnet. Et annet utviklingstrekk Rousseau observerer, er hva som
skjer med idealet om hva et godt og dydig menneske er eller skal være. Dydighet forutsatte at
mennesket var et enhetlig vesen. Enten var
man dydig, eller så var man det ikke. Bruddet
Rousseau observerer, er at mennesket ikke
lenger er enhetlig. Det er i det moderne samfunnet fullt mulig å være dygdig på én arena
og drive med umoral på en annen. Allmenninteressene og særinteressene er ikke lenger
sammenfallende. Rousseau mener at vi blir
fremmede for oss selv. Denne oppfatningen om
at det bare er andres blikk som teller, føres
videre av blant annet Nietzsche, og kan gjenﬁnnes mange steder i både religiøs og moralsk
tenkning.
40

Rousseau mener også at den evige jakten
på velstand og materielle goder, som handelskapitalismen i hans øyne vil føre til, er en
ulykke for mennesket. Rousseaus kritikk gjenspeiler på mange måter en tidlig oppfatning
av markedsliberalismens skyggesider. Jakten
på materielle goder møter, som vi vet, massiv
kritikk også i dag, kanskje særlig fra miljøbevegelsen, men også fra en rekke andre
hold.
Rousseaus argument mot det moderne
samfunnet var at det oppfordret til en stadig
jakt etter mer, etter vekst og etter materielle
goder, og faktisk var det slik at Smith langt
på vei var enig i Rousseaus motforestillinger.
Vekst og jakt fører til uro, til utrygghet og kan også
bety at man har gale prioriteringer og forfølger gale
mål. Det som opptar Smith, det hans moral-

ﬁlosoﬁ handler om, er menneskelig lykke og
velferd. Ettertidens oppfatning av Adam Smith
er overskygget av hans økonomiske tenkning,
og gjerne i en forenklet form. Smith kritiserer
faktisk jakten på lykke gjennom materiell
velstand. I Moralske følelser hevder Smith at
ekte lykkefølelse kun kan oppleves når man
føler en indre ro og vedvarende tilfredshet.58

Det er altså ikke pengejag for den enkelte som er
viktig, men muligheten til å skape et moralsk
grunnlag der ﬂest mulig får sjansen til et bedre liv.

Adam Smith er, kanskje overraskende for
mange, også opptatt av det handelskapitalistiske samfunnets negative sider, og han tar
Rousseaus kritikk på alvor. Både Smith og
Rousseau er opptatt av hvordan menneskene
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kan kontrollere sine handlinger. Rousseau
mener at mennesket er korrupt, fordi det
handler etter hva det tror andre mener og
synes, mens Smith mener at det er stikk motsatt. Det vil si at det nettopp er andres mening
som utøver kontrollen på egen oppførsel og at
dette er positivt. Smith og Rousseau er altså
enig i mekanismen om at andres blikk betyr
noe, men Smith ønsker det velkommen, mens
Rousseau vil ha det vekk. Smiths tanke er
at moralske systemer dannes i sosial interaksjon mellom mennesker. Alle vil måtte korrigere sine handlinger gjennom et stadig
samspill med andre.59 Satt på spissen kan vi si
at Rousseau vektlegger at mennesket blir korrumpert i samfunnet, mens Smith vektlegger det motsatte, at mennesket siviliseres av samfunnet.

Smith tror ikke at dyder blir irrelevante i
et kommersielt samfunn, men han hevder at
noen karaktertrekk blir tydeligere og mer nødvendige i et slikt samfunn. De tre viktigste er
propriety, prudence og benevolence, å kunne
forstå hva som er sosialt korrekt og godt tilpasset oppførsel (propriety), å opptre klokt og
forsiktig (prudence) og å bry seg om andre mennesker (benevolence). Smiths forsiktige mann
(prudent man) er ikke en homo economicus som
bare er opptatt av sin egen materielle velferd.
Han følger samfunnets lover og regler, og er
opptatt av sine nærmestes velferd og lykke.
Smith argumenterer for at mennesker i et
kommersielt samfunn blir tvunget til å oppføre seg ordentlig for å møte andres krav og
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forventninger. Ingen vil handle med en som
ikke er til å stole på og som man ikke har
tillit til.
Det er, ifølge Smith, en klar sammenheng
mellom dydene klokskap og forsiktighet og
økonomisk aktivitet. Opptrer man klokt og
forsiktig, passer godt på sakene sine, på liv og
helse, så får man et godt liv. En klok og forsiktig person vil være hensynsfull, oppriktig,
forsiktig og lojal, uten preg av store eksesser
eller briljans på noen områder. Den kloke og
forsiktige beskrives av Smith som arbeidsom,
ﬂittig, nøysom, sparsommelig, og som en som
har evnen til å avstå fra en kortsiktig gevinst for
å vente på noe bedre senere. En som handler
slik, vil få Smiths helhjertede tilslutning. Som
Smith selv påpeker, er kanskje ikke klokskap
og forsiktighet den type dyd som høster mest
lovord og beundring, men det er likevel i
lengden det mest beundringsverdige.
Særlig viktig for sammenhengen mellom moralﬁlosoﬁen og den økonomiske teorien hos Smith
er forholdet mellom selvkontroll og evnen til å
opptre klokt og forsiktig. Det er langsiktighet,

pålitelighet og evnen til å se ut over sitt
eget kortsiktige behov som legger grunnlaget for et godt fellesskap. Det er evnen
til å kontrollere sin oppførsel på en klok og
forsiktig måte som høster bifall. Smith skriver:
”Selvkontroll er ikke bare i seg selv en stor
dyd, men selvkontrollen påvirker oppfyllelsen
av de ﬂeste andre dyder.” Sagt på en annen
måte er selvkontroll viktig for å oppføre seg
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dydig på en rekke områder. Uten kontroll,
ingen dyd. Spørsmålet blir hvordan man kan
sikre at alle klarer å utvise nok selvkontroll.
Smith trekker frem ønsket om å få oppmerksomhet, ros og beundring. Smith forventer
ikke at menneskene opptrer altruistisk og
hensynsfullt overfor andre enn sin nærmeste
krets, men han foreslår å starte der, ikke
begynne med urealistiske religiøse eller
moralske krav til oppførsel. Det går et skille
mellom hvordan man kan forvente at enhver
vil kunne oppføre seg og hvordan en ideelt sett
bør oppføre seg. Det er to måter å oppnå en
god selvkontroll på: Det kan gjøres ved å øke
vår empati og sensitivitet for hva andre mennesker trenger og ønsker, og la deres interesser komme i første rekke, eller ved å redusere
kravene til våre egne ønsker og interesser.
Kontroll handler om en balanse av egne og
andres ønsker og behov.
Når Smith hevder at ”den dydige personen
er den som handler etter reglene for klokskap
og forsiktighet, følger lovene og som bryr
seg oppriktig om andre mennesker”, så har
hver av de tre dydene sine forskjellige mål.
Opptrer man klokt og forsiktig, tar man først
og fremst godt vare på seg selv. Følger man
lover og regler, så skader man ikke andre.
Bryr man seg oppriktig om andre mennesker,
så ønsker man andre vel og arbeider for at
andre også skal få det bra.
Arbeidsdeling og spesialisering er grunnsteinen i Smiths økonomiske tenkning (se
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senere kapittel i denne pamﬂetten). Smith
påpeker som nevnt også ensrettingen, fremmedgjøringen og ensformigheten arbeidsdelingen fører med seg, men han tror, i motsetning til Rousseau, for det første at det likevel
kommer samfunnet som helhet til gode, og
for det andre at opplysning og utdannelse
kan bøte på problemene. Flere har påpekt at
Smiths kritikk av arbeidsdelingens negative
sider, paradoksalt nok, er blant de hardeste.60
Smiths syn på arbeidsdelingen er at den skaper
forskjeller mellom mennesker, snarere enn
bare å være et uttrykk for allerede gitte forskjeller fra naturens side, slik blant annet
Platon og Aristoteles mente.
Rousseau kritiserer kommersialiseringen i
det moderne samfunnet og korrumperingen
av mennesket. Også Smith kritiserer jakten
på lykke gjennom materiell velstand. Argumentet er ikke ulikt Rousseaus. Som Charles
L. Griswold påpeker, er det en ”pussig ironi”
at økonomisk vekst i moderne samfunn
tilsynelatende kun kan oppnås på bekostning
av folkets lykke, ettersom det er folkets utilfredshet som driver den økonomiske utviklingen.61 Som den velkjente klisjeen uttrykker,
”lykke kan ikke kjøpes for penger”. Smith
erkjenner dette forholdet, han til og med
insisterer på det.62 Han mener at det er menneskets ønske om å forbedre sin situasjon
økonomisk, som utgjør selve drivkraften i
sivilisasjonens utvikling. Denne drivkraften
er en naturlig del av det å være menneske, og
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den er stadig tilstedeværende gjennom livet:
Det er ønsket om å bedre våre livsvilkår som
driver oss…[og] følger oss …fra fødsel til død.
I tidsspennet mellom disse to hendelsene
ﬁnnes det knapt nok et eneste øyeblikk at noe
menneske er så fullstendig fornøyd med sin
egen livssituasjon at det ikke har et ønske om å
forandre eller forbedre sin livssituasjon.63

Smith argumenterer i favør av et kapitalistisk samfunn idet han understreker at: “Ikke
noe samfunn kan blomstre og være lykkelig så
lenge de ﬂeste i samfunnet er fattige og lever
under elendige forhold”, og at statens oppgave derfor er å maksimere samfunnets
lykke gjennom å forbedre forholdene til de
laverestilte, som ”utgjør den største delen av
samfunnets fellesskap.”64 Det er et moderne
markedssamfunn som best er egnet til å
generere vekst for det brede laget i befolkningen, og som i størst grad fremmer folkets
lykke og velstand.65 Som Smith redegjør for,
er markedssamfunnets økonomiske vekst
betinget av individenes frie utfoldelse av
økonomisk egeninteresse. Paradokset i Smiths
tenkning består som nevnt i at denne rastløse
søken etter materielle goder i seg selv ikke
gir en umiddelbar tilgang til følelsen av ekte
lykke.66
Adam Smiths Nasjonenes velstand utkom i
1776. Smiths mest berømte og mest siterte
argument om ”the butcher and the brewer”
lyder, her sitert på originalspråket:
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It is not from the benevolence of the butcher, the
brewer, or the baker, that we expect our dinner,
but from their regard to their own interest. We
adress ourselves, not to their humanity but to
their self-love, and never talk to them of our own
necessities but of their advantage.67

Her sier Smith at slakteren og ølbryggeren
ikke tilbyr kjøtt og øl av nestekjærlighet, men
at de gjør det for å tjene penger selv, altså at
de er motivert av egeninteressen. Som resonnementet ovenfor viser, er dette bare en side av
Smiths argumentasjon. Likevel skulle denne
påstanden vise seg å holde stand innen
økonomiske vitenskaper lenge etter Adam
Smiths død, og være det Adam Smith blir
husket for. Vi skal i de neste kapitlene gjennomgå hvordan det kapitalistiske systemet blir
kritisert og applaudert i dag, og vi skal se
at det er vanskelig å komme unna et syn på
egeninteressen som drivkraft. Men først en
liten anekdote fra en norsk sosialøkonom
som skrev følgende for 100 år siden:
Kulturen evner ikke Alt. Den udrydder ikke Egennytten og Selvgodheden af Menneskenes Sind. Men
den mildner dog den inden Samfundet raadende
Livsanskuelse og sætter den økonomiske Virksomhed stedse høiere Formaal. Dette øver sin Indﬂydelse
ogsaa paa private Individers Anvendelse av sine
Midler.68

Den norske sosialøkonomen Torkel Aschehoug skrev dette i etterordet til sitt ﬁre binds
store verk om sosialøkonomi fra 1908 (han var
da 86 år gammel). Han satte sin lit til erfaringen
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og innså at alt ikke kunne bli ”fullkomment”.
Menneskene vil alltid være egeninteresserte,
men i større eller mindre grad. Likevel, i aller
siste setning, etter nesten 2300 sider, skriver
Aschehoug at alle kan være uheldige i
økonomisk sammenheng personlig, men:
Grunden hertil kan være forskjellig, Letsindighed
eller Mangel paa Skjønsomhed. Men den kan
ogsaa ligge i et ædelt Sind, der bringer dem til
at overvinde Hensynet til egen Fordel, ja endog
Frygten for egen Lidelse. Samfundet kan ikke
undvære dette Slags selvforglemmende Mennesker.69

Slik skriver en økonom og jurisk etter mer
enn 70 år i aktiv politisk, juridisk og økonomisk virksomhet.
Kritikken etter Rousseau og Smith: Karl Marx
Vi har sett på Rousseaus og Smiths kritikk av det kommersielle samfunnets tilbøyelighet til å skape en fremmedgjøring mellom
den som utfører et spesialisert arbeid og
resultatene av arbeidet som gjøres. Den frykten
eskalerte innover på 1800-tallet med den
industrielle revolusjonen, og markedet ﬁkk
sin hittil kraftigste kritiker i Karl Marx. Her
følger en liten historisk gjennomgang som
viser hva som skjedde 100 år etter Rousseau
og 75 år etter Smith da Karl Marx skrev sine
avhandlinger.
Marx’ syn på mennesket kan sammenlignes
med Aristoteles, som mente at alle vesener
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strever etter å virkeliggjøre sitt potensial.
Mennesket uttrykker, virkeliggjør og realiserer
sin essens, menneskelige væren, gjennom sin
aktive bearbeiding av naturen, det vil si gjennom arbeidet mennesket utfører. Fremmedgjøringen for Marx skjer når mennesket ikke
lenger har kontakt med resultatet av eget
arbeid, når selvrealiseringen ikke er mulig
gjennom utførelsen av arbeidet, når mennesket har mistet kontrollen over vilkårene for
produksjonen. Den historiske, økonomiske
utviklingen har skapt arbeidsdeling mellom
individene i samfunnet. Opprinnelig eide
hvert enkelt individ sine produksjonsmidler,
utførte sitt arbeid og hadde kontroll med
resultatene av arbeidet, produktene. Når den
som arbeider ikke lenger har kontroll med
resultatet av sitt arbeid og med produksjonsmidlene, når det er andre som nyter godt av
produktet, det vil si resultatet av arbeidet,
oppstår kilden til fremmedgjøringen.
Marx observerer utviklingen 100 år etter
Rousseau og kritiserer først og fremst økonomiske og sosiale forhold i det moderne samfunnet han lever i på midten av 1800-tallet.
Marx analyserer hva som skjer med mennesket i den moderne samfunnet, hvordan
mennesket reduseres til en brikke i et stort
kapitalistisk spill og fremmedgjøres overfor
resultatet av sitt arbeid. Hovedårsakene til
fremmedgjøringen for Marx er først og fremst
den private eiendomsretten, dernest er det
arbeidsdelingen, så er det markedsøkonomiens
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tingliggjøring av forholdet mellom mennesker
og mellom mennesket og dets arbeid, og til
slutt er det innføringen av lønnsarbeid som
reduserer den menneskelige livsaktivitet til et
spørsmål om overlevelse, ikke om selvrealisering. Mennesket er fremmedgjort fra resultatene av sin egen skapende virksomhet, fra
de produktene arbeidet skaper, og man har
mistet kontrollen over produksjonsmidlene. I
Det kommunistiske manifest anklaget Marx og
Engels den liberale økonomiens markedsrelasjon fordi den: ”ikke etterlot seg noe annet
bånd mellom mennesker enn den nakne interessen, den blotte lønn…den åpne, uforskammede, direkte plyndringen.”70
Som Marx og Rousseau, var også Adam
Smith en kraftfull kritiker av sider ved det
kommersielle samfunnet. Smith fryktet at
markedsøkonomien som vokste frem i hans tid
ville overlate arbeidstakerne i byene fullstendig til seg selv, uten noe samlende fellesskap.
Han så det slik at den samfunnsnedbrytende
dynamikken i markedet ikke kan være begrenset til markedet. Det frie markedet
etterspør en høy grad av mobilitet og en inngrodd evne og lyst til å gå ut av forhold som
ikke lenger er lønnsomme. Et samfunn der
folk stadig er på farten vil neppe bli et samfunn med stabile familier eller spesielt lovlydige borgere.
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Oppsummering
Handel og det å tjene penger var før opplysningstiden aktiviteter som verken var velansett eller forbundet med god moral. Flere
forhold, som økt handel, splittelse av den
katolske kirken og et aktivt moralﬁlosoﬁsk
debattklima, åpner for en revurdering av menneskets natur og av gradvis aksept av handelens og økonomiens økende plass i samfunnet.
Egeninteresse blir populært fordi det tar hensyn til at menneskers følelser spiller en stor
rolle som motivasjonsfaktor. Når 1700-tallets
ﬁlosofer diskuterte egeninteressen, var det
beskrivelsen av følelsene som opptok dem. Det
bildet de skapte ble en realistisk, ofte negativ
fremstilling av menneskets motivasjon og evne
til å handle dydig. Flere av dem satte sin lit
til fornuften, og dette ble plukket opp i både
politiske og økonomiske tekster. Tanken
var at fornuften kunne regulere de uregjerlige følelsene. Dersom ikke fornuften var
tilstrekkelig, så kunne man sette følelser opp
mot hverandre og satse på at de til sammen
holdt hverandre i sjakk. En annen strategi
var å la andres blikk, ros eller ris, kontrollere
handlinger, en tredje var å utforme et lovverk som satte grenser for hva som var tillatt
eller forbudt. Gjennom handel og økonomisk
samkvem viste det seg at egeninteressen var
velegnet til å beskrive hva som motiverte mennesket. Ved å anta at alle ville sørge best
mulig for seg selv (både på kort og lang sikt),
så var det om å gjøre å legge forholdene til
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rette for at så mange som mulig kunne ha
økonomiske relasjoner. Handel anerkjennes
etter hvert som en positiv aktivitet. Interesse
og egeninteresse brukes ikke bare i økonomisk debatt, men også i politiske diskusjoner. Et viktig poeng er knyttet til det å vite
hva som er i ens interesse og hvordan egeninteresse og fellesinteresse kobles sammen.
Montesquieu argumenterer for handelens
positive konsekvenser, den siviliserende effekten han mener at handel og økonomisk
samkvem har på samfunnet. Rousseau argumenterer for det stikk motsatte, handelens
korrumperende konsekvenser, og Adam Smith
er delvis enig med dem begge. Alle tre får stor
innﬂytelse for den senere argumentasjonen for
og mot handel og marked. Hvilke strukturelle,
sosiale og kulturelle endringer som kom med
markedet ser vi på i neste kapittel.
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ENDRINGER I SAMFUNNSSTRUKTUR
OG KULTUR
I denne delen av pamﬂetten skal vi redegjøre
for den nye samfunnsstrukturen som oppsto
med markedssamfunnet. En ny form for væremåte og menneskelig relasjon vokste frem i
kjølvannet av det utstrakte markedet. Den
moderne organiseringen av økonomien ﬁkk
kulturelle konsekvenser for samfunnets deltakere, som nå ble en del av et omfattende
økonomisk system. Den markedsøkonomiske
samfunnsstrukturen som tok form mot slutten av 1700-tallet, utgjør kimen til dagens
markedskapitalistiske samfunn.
Fra føydalisme til et (handels-)
kapitalistisk markedssamfunn
1600- og 1700-tallet var en tid med store strukturelle omveltninger i Europa. Etter Romerrikets fall, rundt år 500, gikk Europa inn i en
økonomisk, og i mange henseender også en
intellektuell, forfallstid. Etter år 1000 ble aktiviteten større, både økonomisk og intellektuelt.
Den middelalderske økonomien besto hovedsaklig av jordbruk organisert i en føydal
samfunnsstruktur. Den føydale samfunns53

strukturen var et hierarkisk standssamfunn; der
førstestanden besto av de geistlige, andrestanden av de adelige, og tredjestanden av
bondestanden, størsteparten av befolkningen.
Bondestanden var leilendinger som tilhørte
føydalherrene, dvs. de var bønder som arbeidet for en føydalherre, og ﬁkk mat og beskyttelse
i motytelse. Samfunnsordenen ble ivaretatt
gjennom føydallovgivningen, og føydalherrene
håndhevet loven. Dette innebar at ”arbeiderne” ikke var frie lønnstakere slik dagens
arbeidsmarked er organisert, men underlagt
føydalherren og hans betingelser, lover og
regler. Leilendingen ble betraktet som føydalherrens eiendom, på lik linje med hans landområder. Leilendingene, folk ﬂest, levde således
i et såkalt økonomisk organisert og strukturert
”slaveri”.
I takt med europeisk kolonisering og ekspansjon fra 1200-tallet av, og økt handelsvirksomhet og tilgang til nye handelsmarkeder i
løpet av 1400- og 1500-tallet, blomstret de
europeiske storbyene og ble samlingspunkter
for økonomisk liv. Markedssamfunnene som
tok form i Europa, utgjorde kimen til en ny
form for økonomisk organisering.
Kapitalismen, slik vi kjenner den i dag, er
først og fremst knyttet til den maskinelle
industrikapitalismen som oppsto utover 1800tallet. Men også i århundret før den industrielle revolusjon, det som kalles den handelskapitalistiske perioden, opplevde man store
endringer. Den såkalte handelskapitalismen
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var en følge av økt handelsvirksomhet i
Europa og en ny organisering og spesialisering innenfor manufakturindustrien i
Storbritannia. Intellektuelt sett bar denne
perioden preg av debatt på tvers av landegrensene i Europa. I dette kapittelet ser vi først
og fremst på representanter fra den skotske
delen av debatten, blant annet David Hume
og Adam Smith. De skotske opplysningstenkerne var særlig opptatt av de strukturelle
endringene som et markedsorientert samfunn
skapte, samt hvordan dette ville påvirke samfunnets kultur og moral.

Den mest kjente tenkeren fra denne perioden, Adam Smith, hevdet at den største
fordelen med den moderne tid, var en generell
velstandsøkning, samt en allmenn frigjøring
av befolkningen: ”Velstand og frihet… menneskets to største velsignelser”.71 Smith, som
sammenliknet sin egen tid med den foregående
føydale tid, mente at disse velsignelsene var
et resultat av markedssamfunnets fremvekst.
Det var særlig den økende verdenshandelen
som Smith mente igangsatte en utilsiktet
allmenn frigjøring på tvers av Europa. Den
tiltakende internasjonale handelen, som
startet med europeisk ekspansjon og fortsatte
utover 1600- og 1700-tallet, strakk seg fra
Storbritannia, til kontinentet, Amerika og
Asia.72 Byene vokste i antall og størrelse,
og skapte nye, alternative arbeidsplasser utover den tradisjonelle, føydale jordbruksvirksomheten. Med et alternativt arbeidsmarked
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i byene oppsto nye muligheter for den vanlige
arbeideren, som nå sto fritt til å ta seg lønnet
arbeid.73 Som arbeidstaker var man ikke lenger
bundet i et personlig avhengighetsforhold til
én enkelt føydalherre, men ble i stedet en del
av et omfattende økonomisk system. Denne
sosiale omveltningen resulterte i et uunngåelig
kollaps av det føydale systemet, hevdet Smith.
Overgangen utgjorde et avgjørende vendepunkt i historien for befolkningens allmenne
lykke, i Smiths ord: ”en revolusjon av aller
største betydning for samfunnets lykke.”74
I overgangen fra et føydalt prisfastsettelsessystem til et handelskapitalistisk markedssamfunn, ble den føydalbaserte jordbruksstrukturen gradvis erstattet av en handels- og
markedsorientert, spesialisert storindustri.75
Flere av de skotske opplysningstenkerne
hyllet dette avgjørende strukturelle vendepunktet i historien. David Hume beskrev
i ”Om foredlingen om kunstene” hvordan
luksusforbruk ga næring til handelsvirksomhet, og muliggjorde at bønder kunne ”bli rike
og uavhengige”.76 Hume hevdet at luksusforbruket hadde spilt en politisk frigjørende
rolle og bidratt til å avskaffe føydalsamfunnet.
En annen opplysningstenker, John Millar,
viste hvordan progresjon og fremskritt førte til
at ﬂere endelig kunne leve uten ”å måtte være
avhengig av å smiske med sine overordnede”,
og ikke lenger være ”helt avhengig av dem.”77
Uavhengigheten ga dem dessuten mulighet
til å ”tillate seg kjærligheten til frihet som er
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så tiltalende for menneskets sjel.”78 Smith
beskrev frigjøringsprosessen på følgende vis:
Før byene ble etablert og vokste i omfang,
hadde arbeiderne vært avhengig av og formelt
underlagt føydalherrene. Med den tiltakende
verdenshandelen ﬁkk man tilgang til varer
fra andre hold, og føydalherrene satt ikke
lenger med kontrollen over vareforsyningene.
Med alternative arbeidsmuligheter, hvor en
arbeidstaker kunne få seg en lønnet jobb i
byene innenfor det markedet som regulerte
både arbeid og produksjon ut fra etterspørsel,
var man ikke lenger avhengig av og underlagt føydalherrens lover og regler. Et nytt lovsystem ble

utformet for de frie borgerne i byene, og individene opparbeidet seg etter hvert en frihet og
trygghet til å utfolde seg og sine interesser.
Føydalherrene mistet således eneretten på
rollen som lovhåndhevere, og det føydale
lovsystemet gikk gravids i oppløsning. Det
gamle, føydale privilegiesamfunnet, et system
der muligheter var betinget av herkomst og
ikke evner, måtte til slutt vike for fremveksten
av en markedsstyrt økonomi bestående av
frie individer.
Overgangen fra det føydale systemet til
en mer markedsstyrt handelskapitalistisk
samfunnsstruktur oppfattes i dag som en
avgjørende vending i historien. Grovt sagt
kan man si at samtlige av de økonomiske
systemene som er kjent for oss, og som hadde
eksistert frem til slutten av middelalderen,
hadde bestått av det Karl Polanyi betegner
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som ”prinsippene om resiprositet eller
distribusjon, eller husholdning, eller en
kombinasjon av alle disse.”79 I førmoderne tid,
og før massemarkedet ﬁkk fotfeste i Europa,
ble det økonomiske systemet formet og holdt
i sjakk av den sosiale organiseringen.80
Det å bedrive handelsaktivitet med mål om
personlig, økonomisk rikdomsforøkelse, ble
ikke betraktet som moralsk stuerent før i
den tidlige moderne tid (se gjennomgangen i
kapittel 1). Smith mente at det tross alt var
bedre at folket levde som frie, selvstendige
økonomiske aktører som sikret sin egen
fremtid gjennom lønnet arbeid i byene, enn
at de antikke og kristne ”dydsverdiene”
ble opprettholdt på bekostning av folkets
slaveri.81
Materialisme, velstand og lykke
Smith var ikke tilbakeholden i sin kritikk av
det privilegerte føydalaristokratiet. Luksusforbruk, som har vært moralsk fordømt
siden antikken og gjennom den kristne, middelalderske tradisjonen i Europa, hadde fortsatt en negativ klang i 1700-tallets tenkning.
Det som var nytt, var at man koblet luksusforbruket til dets rolle i å generere velstand
og vekst. Smith mente at føydalherrene selv,
med deres ubegrensede higen etter luksus
og fornøyelser, hadde seg selv å takke for at
deres makt og posisjon i sin tid gikk tapt.82
Fordi føydalherrene hadde higet etter ”juggel
og dingeldangel, bedre egnet som leketøy” var
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de selv skyldige i at deres makt ikke lenger
strakk lengre enn en vanlig kjøpmanns.83 Med

markedssamfunnets fremvekst ﬁkk folket trygghet
og kontroll over eget liv og egne valg, som igjen
skapte en generell harmoni og lykke i befolkningen,
mente Smith.84 Resultatet ble spredning av en

allmenn lykke i befolkningen.85
Det kan ved første øyekast synes vanskelig
å forene Smiths avstandtagen fra den vulgære
materialismen, dvs. higen etter ”juggel og
dingeldangel”, med dens rolle i å generere økonomisk vekst.86 I den siste utgaven av Moralske
følelser (utgitt for første gang i 1759), ferdigstilt
bare noen måneder før hans død, tilføyde
Smith et kapittel hvor han argumenterte
for at ”den store og generelle årsaken til
korrupsjonen av vår moral” kan knyttes til
”vår hang til å beundre og nesten tilbe de rike
og de mektige og tilsvarende å forakte eller
neglisjere fattige og ubemidlede personer.”87
Denne tilbøyeligheten, som gjenspeilte aristokratiets ”materialistiske umettelighet”, var
likevel avgjørende for at veksten i det hele
tatt skulle oppstå. For selv om Smith tok klar
avstand fra føydalherrenes higen etter ”juggel
og dingeldangel”, var den for Smith samtidig
avgjørende for den sosiale omveltningen den
forårsaket. De privilegerte godseiernes higen
etter eksotiske handelsvarer, og kjøpmennenes villighet til å bringe dem til markedet,
igangsatte en omfattende frigjørings- og
siviliseringsprosess som ﬁkk avgjørende
betydning for folkets allmenne lykke.88 Smith
59

oppfattet derfor frigjøringen og siviliseringen
av Europa som resultatet snarere enn årsaken
til handelens inntog i den vestlige verden.89
Fra merkantilisme til liberalisme
Selv om markedene utviklet seg i stor skala allerede i løpet av 1500-tallet, sikret den merkantilistiske tankegangen på 1600- og 1700-tallet,
gjennom reguleringer og proteksjonistiske
virkemidler, at markedet ennå ikke ﬁkk fritt
spillerom. Fremdeles var det slik at ”ideen om
et selvregulerende marked var fraværende.”90
Selv om man mot midten av 1700-tallet gradvis
hadde gått bort fra det gamle, økonomiske
systemet, der man hadde prissatt innenlandske varer innenfor the guilds (profesjonelle
organisasjoner med lovlige monopol), hadde
restriksjonene og reguleringene av den internasjonale handelen samtidig økt.91
Det var tilgangen til fjerne markeder, handel som ikke er relatert til den lokale organseringen av økonomien, som muliggjorde vekst
og handelsspesialisering, den avgjørende brikken for fremveksten av det utstrakte og spesialiserte massemarkedet.92 De skotske opplysningstenkerne, deriblant Smith og Hume,
kritiserte samtidens internasjonale handelspolitikk. De knyttet merkantilismen til det
gamle privilegiesamfunnet, og betraktet den
rådende handelspolitikken som et tankesett,
eller en strategi, som ikke syntes å være
i harmoni med det moderne, handelskapitalistiske samfunnet. I Nasjonenes velstand ga
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Smith et klart bilde av hvordan han mente
statsøkonomien burde organiseres, og det er
i denne sammenhengen at tanken om laissezfaire (la det være, la det fare) dukket opp,
men det er viktig å understreke at Smith ikke var
en tilhenger av et marked uten et godt rammeverk. Smith mente at den økonomiske opp-

blomstringen, som mange av hans samtidige
tilskrev det merkantilistiske og proteksjonstiske systemet, kunne eskalere ytterligere
dersom man åpnet verdensmarkedet for større
økonomisk frihet. Mesteparten av bok IV i
Smiths Nasjonenes velstand var et argument
for å utvide det frie markedsregimet som man
så vokse frem innenlands til å også gjelde
den internasjonale handelen. Smith, som oppfattet det merkantilistiske systemet nærmest som en stilltiende eller uerklært krigføring (undecleared warfare), gikk til angrep på
kjernen ved denne proteksjonistiske tankegangen. Det er også verdt å merke seg at
Montesquieu, som vi har nevnt tidligere, delte
Smiths syn på det merkantilistiske systemet.
Målet med merkantilismen var å sikre seg
en overlegen militær og økonomisk makt i
forhold til rivaliserende nasjoner, en målsetting som Smith og Hume gikk til angrep
på.93 Hume var den første som advarte om
de potensielle internasjonale konﬂiktene den
merkantilistiske politikken kunne lede til. I
sitt essay ”Om handelens sjalusi” fra 1752,
hevdet han at de karakteristiske trekkene ved
den merkantilistiske politikken hadde opphav
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i en ubegrunnet skepsis, eller sjalusi, over
nabolands eksportsuksess, en innstilling som,
ifølge Hume, overså et vesentlig poeng, nemlig de økonomiske mulighetene.94,95 I stedet
for å beskue et nabolands innovasjoner og
utvikling med skepsis, ubehag og mistenksomhet, fordi man frykter en potensiell
nedgang i landets pengereserver som følge av
en negativ handelsbalanse, burde man snarere anerkjenne de mulighetene som ligger der,
oppfordret Hume. Han fremhevet at idet man
importerer avanserte varer fra nabolandet,
”importerer” man samtidig deres kompetanse,
og således bringes ens egen samfunnsutvikling
mot et stadig mer sivilisert og avansert nivå.
Selv om Hume innså det ikke var realistisk å basere et samarbeid på altruisme,
fremhevet han at samarbeid ville kunne gi
en potensiell gjensidig avkastning for de
involverte partene.
Som opplysningstenker var Hume opptatt
av samfunnsutviklingen. Merkantilistene hadde ikke bare oversett handelens betydning for
sivilisasjonsutviklingen, mente Hume, handelen hadde i sin tid vært avgjørende for å
heve Storbritannia ut av barbari og uvitenhet.
Fordi ens nabolands utvikling ville fremme
ens egen nasjonale eksportindustri, burde
man oppmuntre til hverandres utvikling.96
Det er med nasjoner som med mennesker,
hevdet Hume; i jo større grad man perfeksjonerer egen eksportindustri, i jo større
grad er man avhengig av at det ﬁnnes
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siviliserte naboland som kan tilby aktuelle
handelsvarer i retur. Denne gjensidigheten
knytter landene sammen, de respektive
landene drar begge en gjensidig fordel av
hverandres økte internasjonale etterspørsel.
Hume oppfordret til, som Smith senere også
skulle gjøre, at man sentrerte sin kapital
mot områder der man hadde konkurransefortrinn, og ønsket konkurransen på det
internasjonale markedet velkommen.
Humes kritikk av den merkantilistiske
politikken som foreldet, utgått og gammeldags,
gikk først og fremst på en utbredt skepsis
som han mente preget den internasjonale
handelspolitikken. Skepsisen kunne dessuten
lede til internasjonal konﬂikt eller krig, og
dermed virke mot sin hensikt.97 Smith avsatte
mesteparten av bok IV i Nasjonenes velstand til
en kritikk av den europeiske, internasjonale
handelspolitikken. Som Hume, oppfattet også
Smith denne politikken som et null-sum spill
hvor den ene nasjonens vinning ble oppnådd
på bekostning av den andre nasjonens tap.
Smith, som la frem en kosmopolitisk og
atlantisk modell for internasjonal handel,
økonomi og maktrelasjoner, uttrykte sin
oppgitthet over det merkantilistiske systemet
allerede i Moralske følelser i 1759. Ikke bare
betraktet han sjalusien mellom nasjonene for
å være uverdig, han påpekte samtidig, i tråd
med Hume, at man overså siviliseringens
foredlende effekt på menneskets natur.98
Også Smith fordømte fordommene i den
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internasjonale handelspolitikken. Her var han
enig med Hume: Merkantilismens internasjonale handelspolitikk var sjalusibasert og
kunne forårsake internasjonal konﬂikt og
uenighet. Smith mente at holdningen i den
europeiske handelspolitikken i for lang tid
hadde vært styrt av ”handelsmenn og småindustri”, hvis målsetting hadde vært å verne
om ens egne nasjonale monopoler, og ”bestod
i å holde naboer ute.”99 Handel burde snarere
fungere som et bindeledd mellom nasjoner, og
danne grunnlag for vennskap og union, enn å
potensielt forårsake konﬂikt.100 I stedet for å
basere den europeiske handelspolitikken på
handelsmenns interesser, burde statslederen
(den politiske ledelsen) lytte til ”politiskøkonomiske vitenskapsmenn” som ham selv,
for å gjenopprette handelspolitikken slik den
burde være, oppfordret Smith.101
Den massive kritikken som merkantilismen
møtte, vitnet om en ny tid. Smith ønsket at
liberaliseringen av nasjonaløkonomien skulle
spre seg til den internasjonale arenaen, ikke
bare for å avverge potensielle konﬂikter, men
fordi det ville være økonomisk lønnsomt for
de involverte partene. Storproduksjon og
spesialisering vil gi en økt varemengde totalt
sett, samt drive sivilisasjonsutviklingen
mot et høyere nivå, et faktum som den
merkantilistiske politikken hadde oversett.
Oppløsningen av det føydale privilegiesamfunnet, samt en blomstrende handelsvirksomhet som skjøt ytterligere fart med liberaliser64

ingen av den merkantilistiske politikken, ble
betraktet som avgjørende forutsetninger for
fremveksten av det handelskapitalistiske
samfunnet. Det gamle privilegiesamfunnet,
som nå ble avløst av en mer demokratisk
markedsøkonomi, frigjorde arbeideren til å
kunne følge sine egne interesser i det utstrakte
markedssamfunnet. Denne samfunnsstrukturelle overgangen i historien, dvs. fra et
føydalstrukturert økonomi til utbredt markedsøkonomi, brakte samtidig med seg sosiale og kulturelle endringer. En ny kultur,
væremåte og moral oppsto i kjølevannet av
denne nye formen for økonomisk organisering.
Markedssamfunnet som de klassiske liberalistene i sin tid beskrev, utgjorde kimen til det
kapitalistiske samfunnet som spredte seg til
resten av den vestlige, og siden østlige, delen
av verden.
Arbeidsdeling, spesialisering og
”den usynlige hånd”
Den største kulturelle endringen som oppsto
i markedssamfunnet var den utstrakte yrkesdifferensieringen. Den formidable økonomiske
veksten som Storbritannia opplevde mot
slutten av 1700-tallet, var først og fremst forår-

saket av en utstrakt spesialisering og arbeidsdeling. Differensieringen fant man ikke bare

innenfor manufakturindustrien, men innenfor alle yrkesgrupperinger i samfunnet.
Som vi skal se nedenfor, mente de klassiske
markedsliberalistene at det var menneskets
65

tilbøyelighet til å byttehandle (trade, barter
and exchange) som utgjorde et overordnet
prinsipp i markedssamfunnets nye form
for økonomisk organisering. Differensieringen
kan sees på to plan.102 På den ene siden kom
spesialiseringen som en følge av det man
kan kalle et teknisk prinsipp om arbeidsdeling. Beslutningene blir tatt for å optimalisere produksjonsprosessen. Den tekniske
spesialiseringen er gjennomført med bevissthet, den foregår på mikroplanet, og er styrt
av en målsetting om å oppnå et høyere
produksjonsutbytte. Her er det fabrikkeierens
bevisste handling som splitter opp prosessene
slik at totalutbyttet blir best mulig. Den
usynlige hånd har ingen funksjon her. På et
annet plan ble spesialiseringen ”styrt” av et
prinsipp for distribusjon av goder i samfunnet.
Her får markedstilpasningen en avgjørende
rolle. Markedsmekanismene sørger for at
investeringer i bransjer ordnes på en best
mulig måte for nasjonen. Dette skjer således
på et makroplan.103
De klassiske liberalistene betraktet de
kulturelle og moralske konsekvensene av
denne overgangen på begge plan. Skottene var
bekymret over hvordan en utstrakt arbeidsdeling i industrien, med utførelsen av gjentatte
enkeltoperasjoner, ville prege individets intellekt. En utstrakt yrkesdifferensiering innebærer at man blir avhengig av utallige andre
aktører for å dekke sine behov. Man må skaffe
seg det man trenger i samarbeid med andre.
66

Samtidig er det er en kalkulerende egeninteresse, i motsetning til nestekjærlighet,
som binder menneskene sammen. De klass-

iske markedsliberalistene pekte på at man da i
større grad omgås sosialt med mennesker man er
emosjonelt likegyldig til. Kravet om en felles

moral og forretningsetikk blir dermed viktig for
oppbyggingen av et velfungerende samfunn.
Pålitelig og tillitskapende oppførsel, samt en
felles idé om god forretningsetikk og praksis,
blir essensielt. Den økonomiske aktøren må
opptre tillitsfull og ærlig, samt overholde sine
kontraktsforpliktelser, for å lykkes i det nye
økonomiske samspillet. Samtidig er utformingen av et lovverk som ivaretar private
eierinteresser og overholdelsen av kontraktsforpliktelser, avgjørende for å holde forretningsmoralen i sjakk i storsamfunnet som nå
vokser frem.
Som nevnt innledningsvis i dette kapittelet, var Smith av den formening at: ”Velstand og frihet [er] menneskets to største velsignelser.”104 Det at Smith utpekte velstand
som en velsignelse, fremstår som et klart brudd
med både middelaldersk og antikk dydstenkning.105 For det er nemlig velstand som Smith
i Nasjonenes velstand mener karakteriserer
det handelskapitalistiske samfunnet, en tilstedeværelse av en ”generell velstand som også
omfatter mennesker nederst på den sosiale
rangstigen.”106 Denne velstanden oppstår som
følge av to viktige prinsipper. Det første
prinsippet Smith beskrev i sin systematiske
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årsaksforklaring til nasjonenes velstandsvekst var menneskets iboende, unike og
naturlige tilbøyelighet til å handle og bytte varer
og tjenester med hverandre i dets søken etter
å tilfredsstille sine behov.107 Det andre prinsippet var arbeidsdelingen i produksjonsprosessen. Smith ønsket å vise hvordan man, ut
fra ens egeninteresse og naturlige talenter,
ville foreta et spesialiseringsvalg, og hvordan
dette i et velutviklet marked med arbeidsdeling, igjen ville lede til økonomisk vekst.
Dersom aktørene spesialiserer seg på det de
er gode til, og man velger yrke i forhold til
sitt naturlige talent, vil totalutbyttet øke.108
For når man bytter sitt produksjonsutbytte
med andre som har spesialisert seg på
noe annet, vil totalutbyttet bli større enn
hvis hver og en skulle produsere alt alene.
Den totale effekten av denne nye formen
for menneskelig organisering resulterte i
en slags alkymi, hvor, som Smith uttrykte
det: ”Den sosiale mekanismen er genial og
kraftfull…hver mann…nyter større velstand
hver dag enn han selv er i stand til å skape
seg i løpet av mange år.”109 Smith påpekte
at i jo større omfang arbeidere bytter sin
arbeidsinnsats og arbeidsutbytte med andres,
i jo større grad var spesialisering mulig. Denne
systematiske byttehandelen av hverandres
varer og tjenester utgjorde markedet. Arbeids-

deling er med andre ord avhengig av en viss
størrelse på markedet for at bytte skal kunne
foretas. Det er også nødvendig at mange nok
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spesialiserer seg, slik at man kan dekke alle
behov. For å våge å spesialisere seg, er
man jo avhengig av at andre produserer til
ens resterende behov.
Et hovedmål for Smith var å opplyse
den potensielle statslederen om de riktige
institusjonelle rammer for økonomien. Prinsippet om arbeidsdeling og byttetilbøyelighet
betød at statslederen kunne kanalisere og
lede nasjonen mot det Smith kalte universal
opulence.110 Med arbeidsdeling ville nasjonen
kunne oppnå en generell velstandsøkning som
ville spre seg til det brede lag i befolkningen.
Smith la vekt på at veksten samtidig var
betinget av et velfungerende rettssystem som
ivaretok privat eierskap. Og staten hadde ikke
bare en avgjørende rolle som garantist for
privat eierskap, men også et videre ansvar for
utviklingen og opprettholdelsen av et offentlig
skoleverk, en stående hær, samt andre samfunnsnyttige, men økonomisk ulønnsomme,
prosjekter, som for eksempel nasjonalparker.111 Smith var således langt fra å være
en tilhenger av full laissez-faire politikk.
Han hadde videre som mål med Nasjonenes
velstand å gjøre statslederen oppmerksom
på den naturlige dynamikken som fantes i
markedet. Denne dynamikken måtte man
ikke overse, men snarere legge til rette for.
Smith var opptatt av at proteksjonisme
kunne være til hinder for både innovasjon
og effektiv kapitalforﬂytning. Han mente
at de økonomiske aktørene på mikroplanet
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selv var i stand til å allokere ressursene og
kapitalinvesteringene i samfunnet på en
mest mulig effektiv og økonomisk lønnsom
måte. Den enkeltes egeninteresse ville gi det
beste resultatet på et makroplan, dvs. gi best
resultat for fellesskapet.
Markedet ville altså, som et utilsiktet
resultat, gi en økonomisk merverdi for fellesskapet (se også kapittel 1). Smith hevdet at
under de rette institusjonelle forholdene ville
egennyttige økonomiske aktører på mikroplanet generere en generell velstandsøkning
som kom alle til gode. Den usynlige hånd kan
ved første blikk fremstå som motstridende:
En egenmotivert handling leder, selv om det
ikke er målet, til noe positivt for fellesskapet.
Når man kjøper en vare fra en kjøpmann,
så vet man at kjøpmannen er ute etter å
maksimere sin egen proﬁtt. Han selger varen
til deg for mer enn han selv har kjøpt den
for. Hvordan et samfunn kan tjene på en
slik organisering, fremstår umiddelbart som
uforklarlig. Smith forklarte dette med at det er
markedet som er best i stand til å allokere
ressursene. Et statsoverhode er ikke i stand
til å ha tilstrekkelig oversikt over myldret
av tilbud og etterspørsel i den soﬁstikerte
økonomien til å kunne si noe om hva den
beste ressursallokeringen er. Enkeltaktører,
derimot, vil opparbeide seg ekspertisekunnskap på sitt felt. Statsoverhodet bør
dermed overlate prissettingen og ressursallokeringen til enkeltaktørene, og la den
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usynlige hånd få fritt spillerom. Han bør heller
bry seg om fellesskapets beste, og ivareta,
perfeksjonere og beskytte det frie markedet.112
For det er gjennom markedskonkurranse at
man leder produsentene, handelsmennene
og arbeiderne til ”en iherdig, utrettelig innsats.”113 Statsoverhodet vil derfor tjene
offentligheten best ved å ikke gripe inn i
markedsmekanismene, eller å tillate at enkelte
organiserte, økonomiske interesser (monopolistiske krefter) forsøker å beskytte seg mot
markedskonkurransen. Samtidig mente Smith,
som nevnt, at statens tilstedeværelse var høyst
nødvendig på visse områder, for å sikre markedssamfunnets velfungerenhet. Total markedsliberalisme, såkalt laissez-faire, er en utopisk

tenkning som ettertiden av og til har tillagt
Smith, men som han ikke selv argumenterte
for. Markedets utilsiktede positive utfall var
åpenbare, men markedssamfunnets velfungerenhet var samtidig betinget av statens
tilstedeværelse. Statens tiltak for å motvirke
uheldige kulturelle og sosiale utslag, samt dens
tilstedeværelse for ivaretakelsen av nødvendige samfunnsinstitusjoner, var nødvendig på
ﬂere områder.
Smiths økonomiske argument for et fritt
markedssystem var og er en del av en intens
debatt om ulikheter mellom fattige og rike land,
samt luksusforbrukets korrumperende natur.
Smith baserte sitt legitimeringsargument på
økonomiske nytteargumenter. Han mente at
det mest tungtveiende argumentet for egen71

interessens utfoldelse var at det genererte
økonomisk vekst og velstand som kom alle
til gode, både de produktive og uproduktive
arbeiderne. For hvordan hadde det seg at de
produktive arbeidstakerne i et moderne samfunn kunne bære byrden til den uproduktive
hop i større grad en tidligere, og samtidig
dekke sine egne behov?114 Svaret lå for Smith
i arbeidsdelingen. Han var samtidig klar over
at arbeidsdelingen uunngåelig splittet opp det
klassiske idealet om det hele, borgerdydige
individ, men mente likevel at hensynet til de
fattige måtte veie tyngre: Rettferdigheten var
viktigere, og det yrkesdifferensierte og spesialiserte kapitalistiske samfunnet var tydelig
bedre rustet til å ivareta de fattiges behov. De
negative utslagene som det yrkesdifferensierte
samfunnet unngåelig brakte med seg, ville
dessuten kunne bli redusert, eller motvirket,
av statens tilstedeværelse.
Statens ”synlige hånd”
Som vi har vært inne på, var Smith bekymret over arbeidsdelingens nedbrytende
innvirkning på arbeidernes karakter. Han
mente at individets intellekt i hovedsak ble
preget av den type arbeid man beskjeftiges
med. Smith, som skrev på en tid da det
verken var offentlig utdanning eller mye
fritid, ga følgende portrett av utviklingen for
den generelle befolkningsmassen som levde
i en industriell samfunnsstruktur preget av
arbeidsdeling, her sitert i original:
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The man whose life is spent in performing
a few simple operations … has no occasion to
exert his understanding…. He naturally loses,
therefore, the habit of such exertion, and
generally becomes as stupid and ignorant as
it is possible for a human creature to become.
The torpor of his mind renders him, not only
incapable of relishing or bearing a part in any
conversation, but of conceiving any generous,
noble, or tender sentiment, and consequently
of forming any just judgement concerning many
even of the ordinary duties of private life. Of the
great and extensive interests of his country he is
altogether incapable of judging; and unless very
particular pains have been taken to render him
otherwise, he is equally incapable of defending his
country in war. The uniformity of his stationary
life naturally corrupts the courage of his mind….
It corrupts even the activity of his body, and
renders him incapable of exerting his strength
with vigour and perseverance, in any other
employment than that to which he has been bred.
His dexterity at his own particular trade seems,
in this manner, to be acquired at the expense
of his intellectual, social, and martial virtues.
But in every improved and civilized society this
is the state into which the labouring poor, that
is, the great body of the people, must necessarily
fall, [vår utheving] unless government takes some
pains to prevent it.115

Hadde Smith ment at dette var den uunngåelige kulturelle ringvirkningen for størsteparten av befolkingen i den spesialiserte industrien, hadde nok han hans dom over det handelskapitalistiske samfunnets økonomiske
fordeler for lengst vært nullet ut av dets intellektuelle, sosiale og militære ”tap”. Det å
separere dette avsnittet fra resten av teksten
i Nasjonenes velstand gir imidlertid ikke et riktig
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bilde

av
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tenkning.

Nøkkelen til avsnittet ligger i siste setning: ”unless
government takes some pains to prevent it”.116

Det er akkurat det Smith mente at staten
måtte, og var i stand til, å gjøre. Smith la så
frem den mest omfattende og kostnadsdrivende anbefaling med hensyn til statens
utgifter i sin tid. Etter at han hadde
advart leserne om fallgruvene, ville han gi
staten en mulighet til å motvirke de negative
kulturelle ringvirkningene som oppsto i det
handelskapitalistiske samfunnet. For å motvirke arbeidsdelingens mentale degradering,
anbefalte Smith at man innførte et offentlig
støttet skoleverk som lærte (til og med) folk
av lavere rang å lese og skrive, samt noe
grunnleggende aritmetikk.117 Dette forslaget
stred klart imot den generelle holdningen
som preget overklassen i Storbritannia og
ﬂere samtidige opplysningstenkere: Frykten
for at utdanning av de lavere klassene ville
lede til opprør.118
Smith foreslo ikke allmenn, obligatorisk
skole, men et system som gjorde skolegang
lettere tilgjengelig for alle. Han var blant annet
opptatt av hvordan man gjennom ulike
insentiver kunne sikre at barn av fattige foreldre ble satt på skolebenken fremfor i arbeid
i den inntektsbringende industrien (som
arbeidsdelingen hadde gjort mer barnetilpasset ved å stykke arbeidsoppgavene inn
i enkle, repetitive operasjoner). Den største
trusselen mangel på utdanning utgjorde, var
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at det fordummet, passiviserte og brøt ned
menneskets naturlige karakter.119 Statlig,
subsidiert skoleutdannelse skulle derfor etableres for å motarbeide en hjernebedøvende
effekt av systematisk bruk av arbeidsdeling.
Smith påpekte at man her hadde en moralsk
samfunnsforpliktelse og at det fantes et økonomisk argument for utdanning av befolkningen: En demoralisert arbeidsstyrke yter
mindre og er mindre effektiv.120
Staten ville også kunne høste fordeler av
å utdanne befolkningen. Hume uttrykte i
En avhandling om den menneskelige naturen en
skepsis og bekymring over menneskenaturens
naturlige tilbøyelighet til å la seg forlede av
overtro. Selv om man i opplysningstiden var
av den oppfatning at den naturlige utviklingen
gikk mot et stadig høyere og mer opplyst
nivå, var det ikke en selvfølge at den gjorde
det. Smith hevdet at utdanning ville fremavle
fornuftig og forutsigbar adferd i befolkningen,
og således være sentral for landets politiske
stabilitet.121 Jo høyere utdanningsgrad, jo
bedre rustet er befolkningen til å motstå
ufornuftige, ofte religionsbaserte, fraksjoner
og utbrytergrupper i samfunnet, som ville
kunne piske opp til borgerkrig eller opprør,
påpekte Smith.122 Hume knyttet, som vi har
sett, økt handelsvirksomhet til sivilisering og
dannelse av befolkningen, og mente at utstrakt
handelsvirksomhet i nasjonen ville være
politisk fordelaktig.123 Han mente at handel
ville virke stabiliserende og harmoniserende
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på individet. Når man er opptatt av å forbedre sin egen økonomiske tilværelse, blir
man mer forutsigbar. Når spillereglene og
målsettingene er tydelig deﬁnert, og fokuset
er rettet mot økonomisk virke, vil det økonomiske individ opptre som mindre krigersk
og uforutsigbart, og dermed være mindre
tilbøyelig til å forårsake fraksjoner og seduksjoner.124
Selv om den usynlige hånd i det frie markedet
var sentral for å oppnå vekst og velstand, var
nasjonen likevel avhengig av statens ”synlige
hånd” for å motvirke arbeidsdelingens og
spesialiseringens negative innvirkning på
individets intellekt. Statens tilstedeværelse
var nødvendig på visse områder, men staten
måtte samtidig ikke overse den naturlige
dynamikken som lå i markedet selv. Ved å
overlate økonomien til ”folket”, og stole på
at folket selv var best i stand til å foreta
egne valg av yrke og investeringer, ville man
kunne lede nasjonen mot en økt velstand og
overﬂod, som igjen ville komme den generelle
befolkningen til gode, mente Smith.
Mellommenneskelige relasjoner
Spesialiseringen innenfor manufakturindustrien endret mellommenneskelige relasjoner.
Den utstrakte arbeidsdelingen som kjennetegnet det moderne økonomiske markedssamfunnet, frembrakte et nytt mellommenneskelig avhengighetsforhold som skilte
seg fra tidligere tider. Med føydalismens
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oppløsning ble det gamle personlige avhengighetsforholdet erstattet av the cash nexus; dvs.

det kontraktsfestede forholdet, som begrenset
menneskets muligheter til å dominere andre.125

Likevel ble det klart at samtidig som det
direkte, personlige avhengighetsforholdet avtok, vokste det frem et nytt mellommenneskelig avhengighetsforhold i takt med markedet. Opplysningstenkeren James Steuart
bemerket at selv om man er fri fra én enkelt
føydalherre, er man blitt avhengig av det
økonomiske systemet.126 Smith illustrerte
avhengighetsforholdet ved å påpeke at til og
med noe så elementært som å produsere en
vanlig ullfrakk, betinget et samarbeid i ni
produksjonsledd.127 Dette innebar, ifølge Adam
Smith, at individer i samfunnet: ”hele tiden vil
være avhengig av samarbeid og hjelp fra en stor
mengde mennesker.”128 Med fremveksten av
et komplekst og utstrakt spesialisert arbeidsmarked, hvor man kun medvirker til en
enkelt delprosess i produksjonen, oppstår det
et mellommenneskelig avhengighetsforhold
hvor alle til slutt lever i et bytteforhold til
hverandre.
Gjennom egenmotivasjon, i stedet for tvang,
og uten tilstedeværelsen av en regulerende,
overordnet autoritet, knytter arbeidsdelingen
således menneskene sammen på en ny måte.
Hver og én utvikler seg ut fra ens egenskaper og talent. Dette bidro til å dele opp
den sosiale topograﬁen og skape en rekke
med funksjonelle, differensierte roller, hvor
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man tilpasset sin aktivitet i forhold til andre
og utviklet rutiner ut fra et prinsipp om samarbeid. Det er denne oppsplittingen som vil
vise seg å gi det beste resultatet for fellesskapet, mente Smith.129 Med en utstrakt differensiering, vil man til slutt nå et nivå hvor
alle i bunn og grunn er blitt ”handelsmenn”.
Først da har man for fullt etablert det
handelskapitalistiske samfunnet, påpekte
Smith.130
Det er verdt å kommentere at det å akseptere, eller til og med det å deﬁnere, individer som handelsmenn, står i sterk kontrast
til de klassiske republikanernes og den kristne tradisjonens fordømmelser av handelsaktivitetens negative natur (se også kapittel
1).131 Det å betrakte handelsvirksomhet som
noe utelukkende positivt og siviliserende, som
et kriterium for å nå et høyere sivilisasjonsnivå, brøt med en lang tradisjon av skepsis
mot handelsvirksomhet i Europa.132 I den
klassiske republikanske tradisjonen betraktet
man kjøpmanns- og handelsvirke som
uverdig og diskvaliﬁserende for fullverdig
byborgermedlemskap.133 I den kristne tradisjonen hadde det å la seg styre av egeninteresse vært forbundet med driftsstyrte følelser
som kun hadde opphav i menneskets dyriske
og kroppslige natur.134 For Smith, derimot,
var det snarere det at man kunne tilfredsstille
egeninteressen gjennom å bytte varer og
tjenester som skilte mennesket fra dyrene,
og som kjennetegnet mennesket.135 Ved å
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utnytte menneskets ulike egenskaper, ved
å samarbeide, og således være nyttige for
hverandre, overgår man dyrene, hevdet
Smith.136 Samtidig viste Smith hvordan man
i det utstrakte handels- og byttebaserte
samfunnet, ble avhengig av et antall anonyme
bidragsytere. I et utstrakt massemarked
holder det ikke lenger å ty til menneskets
altruisme for å få dekket og tilfredsstilt alle
ens behov. Det moderne, økonomiske systemet
som oppsto i løpet av 1700-tallet, kunne ikke
lenger baseres på nestekjærlighet eller velvillighet fra ens medborgere. Det var ikke
vennskap eller nestekjærlighet i seg selv
Smith kritiserte, han var bare klar over at
disse egenskapene ikke ville fungere som
basis for et velfungerende moderne, økonomisk system. Når et økonomisk system
har nådd et utstrakt spesialiseringsnivå,
der millioner av mennesker er blitt avhengig
av produksjon fra andre for å dekke ens
totale behov, holder det ikke lenger å bygge
systemet på sentimentale egenskaper, som
gjerne er moralsk beundringsverdige, men
som nødvendigvis er begrenset.137
Den nye formen for mellommenneskelig
avhengighet som oppsto med utstrakt speialisering i samfunnet, skapte nye former
for relasjoner. I et handelskapitalistisk samfunn hvor alle til slutt fremstår som ”handelsmenn”, er ikke lenger sosiale bånd nødvendigvis knyttet eller etablert ut fra varme og
affeksjon. Som de klassiske markedsliberalistene
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selv påpekte, kan man i et moderne markedssamfunn sameksistere sosialt med folk man er emosjonelt likegyldig til. I et komplekst samfunn

hvor man er avhengig av uttallige aktører og
bidragsytere for å få dekket sine behov, men
samtidig kun bryr seg om noen få, lever man
i hovedsak blant fremmede. Smith hevdet
likevel at det er i et slikt samfunn, og kun i et
slikt samfunn, at man er i stand til å løfte seg
ut av barbarisme til handelskapitalisme.138
Med begrenset varme og affeksjon mellom de
økonomiske aktørene, blir rettferdighet desto
viktigere å overholde. Et moderne markedssamfunn uten rettferdighet og likhet for loven,
vil ikke fungere. Uten et lovverk som ivaretar
privat eiendomsrett, vil samfunnet unngåelig bli
oppløst. Selv om man i et moderne samfunn

er knyttet sammen av bånd som er ”mindre
opphøyde enn patriotisme, offentlig borgerånd
og nestekjærlighet,.. er [de] sterkere og mer
til å stole på.” 139, 140 Et samfunn som bygger
på rettferdighet, er trygt og sikkert. Lovsystemet sikrer rettferdig samhandling og opprettholdelse av et velfungerende markedssamfunn. Lov-

systemet dannes dessuten fra sitt eget
naturlige prinsipp, hevdet Smith.141 Flere
av hans samtidige fulgte Smiths edruelige
innstilling. For som Lord Kames (Henry Home)
påpekte, er det ikke til å komme unna at
handelstransaksjoner mellom to fremmede
parter vil i hovedsak være basert på et kundeforhold, ikke et vennskap.142
De klassiske liberalistene på 1700-tallet var
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helhetstenkere. De reﬂekterte over hvordan
storsamfunnet ville påvirke de moralske
aspektene ved mennesket. John Millar påpekte at når rettferdighet ikke er annet
enn å følge regler, blir sjenerøsitet, gode
gjerninger og gjensidig kjærlighet noe som vi
forbeholder ”våre naboer.”143 Ettersom ikke
alle kan være din venn eller din nabo, fortsatte Millar, behandler man de øvrige i samfunnet upartisk og med et utgangspunkt i
et rettferdighetsprinsipp. Rettferdighet blir
således et offentlig anliggende, mens gode
gjerninger er noe som forbeholdes det private
plan.144
Med et lovverk som ivaretar den offentlige
sfæren, fryktet man at enkeltindividene ikke
lenger skulle engasjere seg i fellesskapets
anliggender. Dermed ville det offentlige liv
devalueres og dydsverdiene reorganiseres.145
Adam Ferguson var blant dem som uttrykte
bekymring over fallende offentlig engasjement.
I Et essay om sivilsamfunnets historie (1767)
hevdet han at den nye passiviteten han så i
den offentlige sfæren ville kunne utgjøre en
trussel for demokratiet.
Selv om samfunnsånden tilsynelatende
var i oppløsning, fantes det likevel mekanismer i markedssamfunnet som regulerte
menneskelig oppførsel. For å lykkes i det nye
markedssamfunnet, var man som økonomisk
aktør avhengig av å følge visse spilleregler. I
et stort marked, hvor egeninteressen bandt
menneskene sammen i et mellommenneskelig
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avhengighetsforhold, måtte man tilpasse sin
oppførsel og fremtreden i forhold til markedet.
Man måtte opptre tillitsfullt og ærlig for å
lykkes i forretningslivet. Tillit og forventinger
til fremtidig oppførsel og praksis ble betraktet
som avgjørende betingelser for oppbygningen
av et velfungerende markedssamfunn.
Tillit og forretningsetikk
Med en utstrakt mellommenneskelig avhengighet, hvor den rasjonelle egeninteressen
binder menneskene sammen i et økonomisk
hele, er man avhengig av at aktørene følger de
samme spillereglene i handelstransaksjonene.

Rettferdighet blir således et offentlig anliggende,
mens gode gjerninger er noe som forbeholdes det
private plan. Som nevnt: For at man skal tørre å

spesialisere seg, må man ha tiltro til at andre
tilbyr andre varer i retur som dekker ens totale
behov.146 Når egeninteressen utgjør limet i
markedssamfunnet, og yrkesdifferensieringen ivaretar arbeidsinndelingen fordelt etter
menneskenes naturlige evner og disposisjoner, er neste betingelse for et velfungerende marked, at folk har tiltro til markedsmekanismene. For at et byttesamfunn skal ut-

vikles, må individene har tiltro til at de øvrige borgerne tilbyr varer som dekker resten av ens totale
behov. Ettersom andres handlinger oftest er

uforutsigbare, kan det i utgangspunktet
oppfattes som mer rasjonelt å sikre seg
selv og sine egne behov. Men da risikerer
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man samtidig å gå glipp av vekstpotensialet
spesialiseringen kan gi. Tillit og forutsigbarhet
er derfor avgjørende for oppbyggingen av et
markedssamfunn. Som John Millar beskrev
det; i takt med markedsamfunnets utbredelse
er man avhengig av at aktørene opptrer
tillitsfullt og følger gjeldende forretningsetikk.
Dersom man bryter spillereglene, risikerer
man å bli utstøtt ”slik en såret hjort påpasselig
blir avvist fra resten av ﬂokken”.147

Markedets akilleshæl er, med andre ord, tillit og
forutsigbarhet. På samme måte var fremveksten

av kredittsystemet, kjernen i handelsvirksomheten, i sin tid både abstrakt og tillitsavhengig.
For at kredittsystemet skulle fungere, måtte
folk ha tillit til kredittreglene og til at alle
fulgte de samme reglene. Det er også illustrerende at penger, som Smith beskrev som ”navet
i sirkulasjonen”, kun har en verdi dersom alle
andre også tror de har det.148 Dette punktet
kan også betraktes som et ankepunkt: Det
kapitalistiske systemet hviler på et fundament
som verken er materielt eller håndfast, eller,
som den politiske historikeren Christopher
Berry oppsummerer, ”et kommersielt samfunn er fundamentalt sett usunt, fordi det
tilsynelatende ikke hviler på noe annen substans enn et tynt lag av tiltro og tillit.”149
Dersom markedssamfunnets suksess
hviler på vår tillit til markedsmekanismene,
hvordan bygger man så denne tiltroen? De
skotske, klassiske markedsliberalistene be83

traktet den historiske utviklingen i et materialistisk perspektiv, hvor ideer springer ut av
den materielle virkeligheten man beﬁnner seg
i.150 De mente at ethvert utviklingsstadium i
historien ville utvikle en type personlighet,
eller forme egne tilpassede manerer.151 Millar
mente at det ikke kun var handelsmenn eller
kjøpmenn som ble preget av den nye handelskapitalistiske væremåten. Det ble skapt en
ny form for væremåte, som satte et preg på
alle samfunnets innbyggere.152 Handelsånden
omfattet en ny type moral og forretningsetikk
i det nyetablerte markedssamfunnet.
Hva besto så de handelskapitalistiske forretningsdydene av? Ferguson uttrykte i en
sidebemerkning at “punktlighet og redelighet”
utgjorde det nye ”oppførselsregimet” i markedssamfunnet.153 En av Smiths studenter
siterte følgende fra Smith under en forelesning
om rettsﬁlosoﬁ: ”når størsteparten av menneskene er handelsmenn, vil deres oppførsel
alltid bidra til at pålitelighet og punktlighet
blir moderne.” Disse utgjør “hoveddydene i et
kommersielt samfunn”.154 John Millar hevdet
at i takt med utstrekningen av den mellommenneskelige avhengigheten, ble man mer og mer
avhengig av en felles oppfatning av god forretningspraksis. Dersom man ikke evnet å
tilfredsstille kravene til en “ærlig oppførsel og
karakter”, ville man bli diskvaliﬁsert og
utstøtt av de andre forretningsaktørene.155
Senere i verket uttrykte Millar at dersom
man følger spillereglene, holder sitt ord og
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således bidrar til å bygge opp en felles tillitsplattform i økonomien, vil man i et slikt
samfunn kunne bli velsignet med en velstand
og overﬂod som overgår tidligere tider.156 En
forståelse av hva slags forretningsetikk som
rådet i tiden var avgjørende for å lykkes.
Overholdt man disse reglene, ville man kunne
lykkes, ytterligere velvillighet var ellers ikke
påkrevd.
Smith mente at det handelskapitalistiske
samfunnet ikke bare brakte med seg en friere
og mer sivilisert tid, det nye borgersamfunnet
dannet et sunnere og mer rettferdig utgangspunkt for ﬂere til å lykkes. Mens man i det handelskapitalistiske samfunnet lyktes basert
på egeninitiativ og evner, hadde det tidligere
vært aristokratiets og adelens evne til å
smigre og innynde seg som hadde vært avgjørende.157 På denne måten tilla Smith det
handelskapitalistiske samfunnet et moralsk
fortrinn; egeninteressen ble kanalisert og
fremstilt som mindre umoralsk enn det tidligere moralister hadde klaget over. Markedssamfunnet fremsto som mer ærlig og rettferdig, og derfor mindre tilbøyelig til korrupsjon.158
Som Jerry Muller oppsummerer: ”Sammenlignet med føydalsamfunnet, som var basert
på direkte dominans eller et adelssamfunn,
der suksess kom an på evnen til smiger, ros
eller svik og lureri, så vil suksess i et kommersielt samfunn være knyttet til ærlighet,
arbeidsomhet, meritter og evner.”159
Og med denne betraktningen omkring de
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moralske egenskapene som et markedssamfunn fremelsker går vi over til å se på dagens
debatt om marked og moral.

86

MARKED OG MORAL I DAG
Etter Adam Smith og de første økonomiske
tenkerne har kapitalismen som økonomisk
system blitt utsatt for interesse, kritikk og
granskning fra mange hold. Noen ganger
spørres det om kapitalismen og markedet har
spilt fallitt, og i samme slengen ofte om moralen
har skylden. Overraskende ofte kommer de
samme argumentene vi har sett i tidligere
tiders debatt opp igjen, om enn i mer
moderne former. Vi tror derfor det er mye å
lære av historien. Debatten på 1700-tallet har
noen allmenngyldige elementer. Mange av
de forskjellige oppfatningene om marked og
moral har betydning også i dag. La oss derfor
forsøke å ﬂytte 1700-tallets debatt inn i dagens
kontekst. Men først er det viktig å slå fast at
Smith og de andre opplysningstenkerne var
positive til markedet. De mente at fri rett til
handel, etablering og utøvelse av egen virksomhet, ville gi samfunnet som helhet den
aller største velstand og også komme de
dårligere stilte til gode. Analysen av egeninteressen viste i tillegg at den er den viktigste motivasjonsfaktoren i økonomisk sammenheng, men at den må ”opplyses” og ikke
blandes sammen med egoisme.
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Etter 1700-tallet har markedsøkonomien
blitt utfordret av forskjellige former for
nasjonalistiske, proteksjonistiske og sosialistiske økonomiske systemer. Det er særlig
fordelingsproblematikken som har blitt utfordret. En ting er å skape velstand, en annen ting er om den velstanden som skapes
fordeles på en god måte. Fordeling av velstand
er mer debattert enn hvordan velstanden
skapes. Likevel er det mulig å fastslå at
liberale demokratier og markedsøkonomi ser
ut til å være den største suksesshistorien i
menneskehetens historie.160 Mennesker som
i dag lever i demokratiske, kapitalistiske
samfunn nyter godt av en levestandard som
er høyere enn noen gang tidligere, samtidig
som hver enkelt har en uovertruffen sivil,
politisk og økonomisk frihet. Likevel er motargumentene mange og de kommer fra
mange forskjellige hold: antiglobaliseringsforkjempere, miljøforkjempere, sosialister, nasjonalister, dydsetikere og religiøse fundamentalister for å nevne noen.161 Det markedsøkonomiske systemet blir beskyldt for utnyttelse av utviklingsland, for å skape store
ulikheter, skade miljøet, fremme egoistisk
individualisme, spre konformitet, skape
materialisme, egosentrisme og umoral, og
argumentasjonen har økt betydelig i kjølvannet av ﬁnanskrisen. I dag har moralﬁlosofer, politikere, samfunnsdebattanter, økonomer og nær sagt hele offentligheten kommet
med innspill til hva årsakene til krisen er.162
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Avisoverskriftene viser at svarene på ﬁnanskrisens årsaker vektlegges ulikt. Noen er
raskt ute med å henge markedet. Argumentet
er at det er grådigheten til enkeltaktører som
har skylden, og markedet har oppfordret til
grådigheten. Det blir en for enkel, og i mange
tilfeller gal, analyse, noe også debatten og ﬂere
gode analyser viser.163 Vi skal ikke komme
nærmere inn på de konkrete årsakene til
ﬁnanskrisen her, men bare fastslå at bildet er
sammensatt. I denne siste delen av pamﬂetten
vil vi derimot gå gjennom forskjellige moralske
argumenter som er fremme i debatten i dag.
Markedsmakt
Det første argumentet vi ser på, går under
betegnelsen markedsmakt. Kritikere hevder
at markedet ikke fungerer slik de klassiske
tenkerne opprinnelig forutsatte, og noe av årsaken ligger i hvordan økonomifagets matematiske og metodemessige tilnærming, som
kom på slutten av 1800-tallet, karikerte
markedene. Konkurransen er ikke fri, informasjonen er ikke tilstrekkelig og markedet
fungerer ikke slik som forutsatt i klassisk
økonomisk tenkning. Vi mener at det er snakk
om et blandingsforhold mellom hva som kan
organiseres i et marked og hva som organiseres
av staten på en styrt, planlagt måte. Det er
gjerne i dette skjæringspunket debatten ligger.
Hva skal overlates til et marked? Og hvilke
behov (i utvidet forstand) løses bedre ved
offentlig organisering? Klassiske eksempler
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har gjerne vært jernbanedrift, sykehus og
postvesen, men også annen infrastruktur
som veier og ulike former for det Smith
refererte til som bedriftsøkonomisk ulønnsomme prosjekter. I dag er det tillatt med
private TV- og radioselskaper, i likhet med
telefon- og internettjenester. Det er stadig
diskusjon om hvordan helsetjenester best kan
organiseres for å dekke behovene for denne
typen tjenester best mulig. Det er ikke riktig å
hevde at markedet er umoralsk og at mindre
marked er mer moralsk (i betydningen bedre
og mer rettferdig fordeling). Men maktmisbruk
forekommer. Det kan imidlertid minskes både
ved bruk av lover og regler og gjennom reell
konkurranse. Uhemmet markedsmakt er ofte
et resultat av reguleringer eller tette bånd
mellom politikk og økonomi, og det å ha for
mye markedsmakt over tid er vanskelig i en
fri økonomi.
Markedsøkonomiens viktigste moralske begrunnelse er at den forutsetter frie valg og
fravær av tvang. Markedet gir millioner av
mennesker en mulighet til å gi uttrykk for sine
egne vurderinger og preferanser i stedet for
at de påtvinges av en liten elite med politisk
makt. Men det forutsetter også at vi, som en del
av markedet, er utstyrt med verdier og moral.
Som vi allerede har gjennomgått, forutsetter
et velfungerende marked tillit og ærlighet. For de klassiske tenkerne var det nettopp
fordelingen av makt mellom mange aktører
som var viktig, og at prinsippene om fri
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etablering, fravær av hindringer, samt at
konkurransen i seg selv, sørget for at maktmisbruk ville bli oppdaget og korrigert.
Maktfordeling og konkurranse
Maktfordelingsprinsippene i et markedssystem er mange. Konkurranse er i seg selv den
viktigste. Den konkurranse vi ønsker kan
tenkes som en ”idrettskonkurranse”. Det vil si
konkurrere med. Ikke som ”krig”, det vil si konkurrere mot, for å ødelegge. Den som ikke
lykkes vil enten ”trene mer”, forbedre seg eller
”skifte beite”. For at ikke konkurransen skal
være uhederlig eller ødeleggende, ﬁnnes det
i alle markedsøkonomiske samfunn konkurranselovgivning nettopp for å hindre at noen
får for stor markedsmakt.
Markedsorganisering muliggjør frie valg for
etablering av virksomheter og drift av dem. At
konkurranse for noen vil være vanskelig og
tøft, og at noen vil tape, betyr ikke at ”vinnerne”
er umoralske. I dagens samfunn ﬁnnes det en
rekke reguleringer, sikkerhetsnett og støtteordninger som nettopp har som mål å være
til hjelp i omstillingsfaser.
Økonomer blir gjerne opplært til å tenke at
det er om å gjøre å få så god kontroll som mulig
over bedriftens verdikjede.164 Mer kontroll,
mer makt og mindre konkurranse er målsetningen. På den andre siden er det slik at
markedsøkonomien bygger på fri konkurranse. Det er om å gjøre at det konkurreres
mest mulig, for da vil det komme ﬂest mulig
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til gode. Svært forenklet kan man si at økonomer i fagene som dreier seg om bedriftens økonomiske forhold, lærer at kontroll
og makt er helt vesentlig for å overleve.
I makroøkonomiske eller samfunnsøkonomiske fag forfektes fri handel − fravær av
restriksjoner og konkurranse basert på fri ﬂyt
av informasjon − som den beste økonomiske
løsningen. Er det da slik at bedriftsøkonomer
og samfunnsøkonomer møter seg selv i døren?
Mer nyansert kan man si at bedriftsøkonomen
også lærer en del om at samarbeid gjerne kan
lønne seg, og at rå makt sjelden vil gi en trygg
posisjon på sikt. Likevel kan det for mange
fortone seg som et paradoks at streben etter
makt og kontroll er en viktig implisitt del av
bedriftsøkonomens hverdag.
Det er muligens sistnevnte paradoks som
opptar Bent Sofus Tranøy når han presenterer sitt syn på hvordan markedet har
makt i boken Markedets makt over sinnene.165
Han presenterer det han kaller markedsfundamentalister, som lettvint leser innføringsbøker i økonomi og postulerer at egeninteressen er samfunnsnyttig og det eneste
som teller. Han viser gjennom en rekke eksempler bedrifter som nettopp har fått kontroll
over sine markeder, gjerne uten at konsumentene har valgmuligheter eller i det hele
tatt er klar over ”at de blir lurt”, som Tranøy
skriver. Vi tror ikke at det ﬁnnes så mange
markedsfundamentalister i virkeligheten.
Derimot tror vi at poenget Tranøy trekker
92

frem om diskusjonen av samspillet mellom
rettsstat, byråkrati, demokrati, sivilsamfunn, familien og ulike former for markedsorganisering er viktig.166 Det er ikke sikkert
at markedsorganisering alltid er det mest
effektive og rettferdige, og innen noen områder er det klart at en annen organisering
vil være riktig. I et samfunn der økonomien
organiseres som en blanding av private og
statlige aktører vil det alltid være innslag
av uheldig markedsmakt, men det blir for
lettvint å si at markedet alltid vil føre til grådig
oppførsel og maktmisbruk. Vi tror tvert i mot at
et økonomisk system som er basert på frie
markeder fører til langsiktighet, verdiskapning
og økt velferd.
Perfekte markeder ﬁnnes ikke
Perfekte markeder ﬁnnes ikke, det gjør heller
ikke perfekte stater. Civita-pamﬂetten ”Svikt!”
gir en god forklaring på forskjellige sider
ved markedsmakt og imperfekte markeder.
Offentlig engasjement i markedet begrunnes
gjerne med at man vil korrigere en svikt eller
en ubalanse i den tro at markedene skal
tilbake i en ”likevektssituasjon”. Inngripen fra
det offentlige skal løse alle ﬂoker. Det ﬁnnes
ingen slike markeder – og det blir derfor enkelt
å ﬁnne markedssvikt. Problemet er at ingen
markeder noen gang er i perfekt balanse,
bortsett fra i teorien. Av og til, faktisk ganske
ofte, svikter markedet. Det argumentet er
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enkelt å bruke som begrunnelse for et sterkt
statlig engasjement.
Markeder med perfekt konkurranse er
gjerne utgangspunkt for det som kalles neoklassiske økonomiske teorier, fordi det er nyttig å se hvordan forskjellige faktorer påvirker
hverandre og henger sammen. Problemet er
at modellene ikke gir noe svar på hvordan
virkeligheten fungerer, for det er alltid en
mengde forutsetninger beheftet med betydelig
usikkerhet som legges til grunn. Dessuten er
det heller ikke sikkert at markeder vil bevege
seg mot likevekt. Forutsetningen om perfekt
konkurranse innebærer for eksempel en
uendelig mengde kjøpere og selgere; at ingen
har mer makt enn noen andre; at alle produkter er sammenlignbare; at alle har samme
informasjon; at det ikke er kostnader ved å
handle, gå inn eller trekke seg ut; og at alle
maksimerer proﬁtt eller egeninteresse.167
Det perfekte markedet forutsetter at alle
relasjoner er frivillige, basert på at hver enkelt
foretar en nytteanalyse. I et vanlig marked vil
det derimot alltid være skjevheter, noen vil
ha mer makt og informasjon enn andre. Spørsmålet vi stiller er om markedsmakt er umoralsk. Vi vet at markedsmakt kan ha mange
ulike årsaker. Antakelsen om at markedsmakt er urettferdig og drevet av en grådig
proﬁttmaksimering er fremmet av mange. Men
er det helt sikkert at andre organiseringer ikke
vil være drevet av umoralske eller urettferdige
motiv? Faktisk er det slik at både myndigheter,
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gjennom reguleringer, og andre tilbydere av
produkter, gjennom konkurranse, vil forsøke
å forhindre at noen som ikke skal ha for stor
makt får det. Graden av makt kan dermed
avgjøres på minst to måter: Både gjennom
lover og regler og gjennom konkurranse.
Et eksempel viser et dilemma om makt:
Gitt at staten har markedsmakt, kunne man
sagt at så lenge staten utøver makten på en
tilfredsstillende måte, gjør det ikke noe om
den er altomfattende. Men det vanskelige
ligger i at stats- eller markedsmakt er uønsket
uansett om markedsaktørene eller staten
bare utøver makt på en tilfredsstillende måte.
Det er minst to grunner til det: Både at makt
må være spredt − fordi makt alltid gir fare
for maktmisbruk − og at dersom andre har
overdreven makt svekker det individets frihet
og bestemmelse over eget liv. Når for eksempel
en bedrift har monopol og tar en høy pris for
sitt produkt, så vil det i seg selv ikke være
umoralsk eller misbruk av markedsmakt,
men like fullt er det en svekkelse både av
kjøperens lommebok og valgfrihet.
Det vil alltid være eksterne effekter som
den enkelte ikke er herre over. Et marked vil
fremme konkurranse og dermed sørge for
en effektiv ressursutnyttelse.168 Reguleringer
av konkurransen kan fungere godt, men det
er ikke gitt at det fungerer bedre eller mer
moralsk. All regulering og all konkurranse
består til syvende og sist av beslutninger og
handlinger uført av enkeltmennesker i større
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eller mindre grupper. Vi kan derfor ikke si at
markedet som økonomisk system er mer
umoralsk enn et annet økonomisk system. Det
er fullt mulig å ha ulike synspunkter på hva som
skal reguleres, hvilke sektorer som skal konkurranseutsettes, og om staten eller private skal være
aktører, men det er vanskeligere å si om det ene er
mer umoralsk enn det andre. Markedet kan vel

så gjerne stimulere til etisk oppførsel som det
motsatte. Markedsaktører vil like gjerne søke
å samarbeide og ha gode relasjoner som å
konkurrere. Markedet kan altså like gjerne
bidra til mer moralsk oppførsel, fordi praksis
og erfaring vil fremme dydig oppførsel i det
lange løp. En lærdom er ofte at kortsiktig
egoisme ikke er klokt på lang sikt, og at tillit
er viktig. Med et slikt perspektiv vil markedet
gi incentiver til å utvikle og opprettholde
moral snarere enn det motsatte. Det aller
viktigste er at umoralsk oppførsel, enten av
enkeltmennesker eller av grupper som kan
stilles til ansvar, vil bli oppdaget og korrigert
i et samfunn der transaksjoner foregår åpent
og frivillig og hvor det ﬁnnes valgmuligheter.
Det ﬁnnes knapt noen rene frimarkedssystemer eller totalt planlagte økonomiske
systemer i verden i dag. Men for å klargjøre
argumentet, ser vi på ytterlighetene her. De
moralske farene i et frimarkedssystem innebærer ikke at andre økonomiske systemer er
noe bedre. Sentralt planlagte systemer har
vært langt mer nedbrytende, og hatt færre
fordeler i form av effektivitet og produktivitet.
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Den planlagte økonomien i Østblokken fungerte − i den grad den fungerte i det hele tatt
− bare fordi den var gjennomsyret av svarte og
grå markeder. Korrupsjon var allestedsnærværende. I den marxistiske modellen er det
grådighetsdrevne markedsanarkiet erstattet
med planlegging basert på altruisme. Men
det virkelige livet i det sovjetiske samfunnet
var mer som en ekstrem karikatur av laissezfaire-kapitalismen, et kaotisk og ineffektivt
miljø der hver person kjempet for å holde seg
ﬂytende. Homo homini lupus − mennesket er en
ulv mot andre mennesker − var regelen. Altruisme var unntaket. Under disse forholdene
var det de med de mest velutviklede overlevelsesferdighetene og færrest moralske skrupler som gjorde det best.169
Det er opphopning av makt som ikke er ønskelig. Om dette skjer ved at private aktører i
markedet klarer å få for mye makt, eller om det
skjer ved at sektorer skjermes av staten eller at
staten regulerer aktørene, er likegyldig. Dersom
det fører til urettferdige forhold og store økonomiske eller sosiale effektivitetstap, vil det
være viktig å arbeide for å avdekke disse forholdene og ﬁnne bedre løsninger.
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Vekst og jakt på lykke
Oppfordrer et markedssystem til dårligere
moral? Eller oppfordrer det til beherskelse
og grensesetting for den enkelte? Kritikere
vil svare ja på det første spørsmålet, mens
tilhengere vil svare ja på det andre. Som vi
har sett i den historiske gjennomgangen,
er disse moralspørsmålene debattert helt
siden antikken. Vi tror ikke at markedet
oppfordrer til dårlig moral, men vi ser at det
er mange psykologiske faktorer som spiller
inn i et marked, både når det fungerer bra
og når det fungerer mindre bra. Dessuten
stiller vi spørsmål om hvordan oppdragelse,
utdannelse og dannelse spiller inn når vi
opererer i markedet. Er det slik at vi skifter
moral etter ulike arenaer, eller tar vi med oss
god eller dårlig moral ”hjemmefra” og ut i
markedet? Er markedet som arena med på å
svekke eller styrke vår moral?
Vi har tidligere gjennomgått Rousseaus
kritikk og Smiths svar i denne pamﬂetten.
I den analysen får vi et litt annet inntrykk
av hvilke moralske kvaliﬁkasjoner markedet
belønner og oppfordrer til. Dersom det var slik
at alle ville brøyte seg frem på en mest mulig
hensynsløs og grådig måte, så ville man raskt
falle gjennom. Likevel vil det alltid være noen
som, gitt muligheten, vil forsøke nettopp det.
Er det da slik at markedet vil oppfordre til mer
av en slik type oppførsel? Smith er pragmatisk,
hans prosjekt går ikke ut på å endre menneskets moral. Men han mener at det i et
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fritt markedssamfunn i lengden vil lønne seg
å opptre anstendig. Markedssamfunnet fremhever egenskaper som måtehold, tillitsfull
adferd og langsiktighet i relasjoner. Smith
og de skotske opplysningstenkerne mente at
markedsmekanismene kun fungerer dersom
de økonomiske aktørene holder seg innenfor
de spillereglene og den forretningspraksis som
er gjeldende til enhver tid. For at markedet skal
fungere, er man avhengig av at aktørene opptrer tillitsfullt og ærlig. Det viktige poenget
i 1700-tallets debatt var nettopp at egeninteressen skulle brukes fornuftig. Egeninteresse uten grenser var farlig og uønsket. Her
var man altså på linje med dem som i dag kritiserer næringslivets grådighetsmotivasjon.
Grådighet henger gjerne sammen med et kortsiktig ønske om raske gevinster. Slik vil også
kortsiktige incentivstrukturer og bonusordninger lett kunne oppmuntre til annen oppførsel enn det som var intensjonen.
Men det er lett å falle for fristelsen til å ville
ha mer. Vi vil ha mer (selv om vi har nok).
Markedet gir oss et mylder av valgmuligheter,
og det er ikke vanskelig å se at det av og til
kan bli for mye. Driftene styrer oss mer enn vi
kanskje liker å tro, og valgmuligheter og tilbud
får oss til å ville ha mer, selv om vi strengt tatt
ikke trenger det. Og blir vi lykkeligere av det?
To interessante perspektiver på henholdsvis
jakt på lykke og begrensningens kunst får vi
i Thomas Hylland Eriksens bok Storeulvsyndromet: jakten på lykke i overﬂodssamfunnet
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(2008) og i Henrik Syses Måtehold i grådighetens
tid (2009).
I Storeulvsyndromet gir Hylland Eriksen en

rekke eksempler på hva som skjer når jakten
på lykke tar overhånd og alle bare vil nyte. Han
forteller følgende epistel om Epikur − ﬁlosofen
som senere har blitt synonymt med ”å leve for
nytelse”, selv om dette er en helt misforstått
oppfatning av hva han mente:
Det springende punktet her er hva Epikur mener
med nytelse. Nytelse for Epikur handler nemlig
ikke om å dytte i seg mest mulig, feie over
ﬂest mulig eller skaffe seg så mange ting man
rekker. Tvert imot faktisk. Det er først når du
har gjennomskuet de falske behovene at du kan
begynne å nyte livet. Nytelse, sier Epikur, er den
tilstanden av sinnsro du oppnår når du ikke
lenger tørster etter luksus. Hvis du klarer deg
med lite, blir du desto gladere når du en sjelden
gang får noe overdådig i fanget.170

Argumentet til Epikur er til forveksling likt
både Rousseaus og Smiths syn på lykke og
streben etter goder. Uten at vi på noen måte skal
være moralister, så har ﬁlosofene et poeng.
Essensen i poenget illustrerer Hylland Eriksen
med Storeulvs jakt på de tre små grisene. Kort
fortalt er historien slik: Storeulv er på evig grisejakt, og en gang klarer han å fange grisene og få
dem opp i gryta. Grisenes venn, Lilleulv, stiller
da sin far Storeulv det uunngåelige spørsmålet:
”Men far, hva har du tenkt å gjøre i morgen,
da?” Påstanden er at vi i dag er Storeulv
dagen derpå. Det ﬁnnes grenser for streben og
vekst, og de grensene må alltid være gjenstand
for debatt.
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Måtehold og selvkontroll
Henrik Syses innfallsvinkel er litt annerledes,
men den handler om Smiths krav til ”selvkontroll”, som vi så på i den historiske gjennomgangen. Hans underliggende spørsmål er: ”Hva
skjer med samfunnet og miljøet dersom gamle
anstendighets- og rimelighetsgrenser kastes
over bord, uten at vi har nye å sette i deres
sted?”171 I gjennomgangen vår kommenterte vi
de ﬁre kardinaldydene og syndene det gjaldt
å ta knekken på. Vi ﬁnner dem igjen i Syses
gjennomgang. De syv kardinaldydene er mot,
rettferdighet, måtehold og visdom komplettert med de kristne dydene tro, håp og kjærlighet, mens de syv dødssyndene er hovmod, griskhet, begjær, misunnelse, fråtseri,
vrede og latskap. Måtehold eller moderasjon
er ordene Syse bruker. Her møter vi igjen
Smiths selvkontroll. Det greske sofrosyne kan
også oversettes med selvbeherskelse, selvkontroll, tilbakeholdenhet eller med det noe
gammeldagse besindighet eller besinnelse.172
Det hele handler om grensesetting. Som vi
har sett i den historiske gjennomgangen er
grensesettingen nettopp det man forsøkte
å ﬁnne gode løsninger på, og markedssamfunnet ble sett på som det samfunnet som
best ivaretok behovet for grenser. I dagens
samfunn tydeliggjøres behovet for grenser.
Hva er en god avkastning? En god lønn eller
en god proﬁtt? Kort sagt: Hva er nok?
Et viktig moment er tidsdimensjonen. Det som
ser bra ut på kort sikt er ikke alltid det
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beste på lang sikt. Og hvor lang sikt har vi
i gjennomsnitt når vi beslutter noe? Mange
motargumenter i dagens debatt handler
nettopp om tidsdimensjonen − at markedet
oppfordrer til beslutninger som har et kortsiktig perspektiv (gjerne bare inneværende
år). Vi vil hevde at dette er en sannhet med
modiﬁkasjoner. Når økonomiske beslutninger
tas om store, viktige ting, vil tidsperspektivet
spille inn. Relasjoner, tillit, ansvarlighet og en
rekke andre momenter vi har vært inne på,
tilsier at man også tenker på lang sikt. Et lite
eksempel fra middelalderﬁlosofen Thomas
Aquinas illustrer hva markedet kan oppfordre
til dersom motivasjonen blir for kortsiktig.
Aquinas skiller mellom primær og sekundær
motivasjon. For å gjøre det enkelt, kan vi tenke
oss at en baker baker brød og at hans primære
motivasjon er å bake godt brød. Det ligger i
hans yrkesstolthet. Sekundærmotivasjonen
vil være at han skaffer seg et levebrød ved å
selge sine brød. Dersom motivasjonen bytter
plass, det vil si at pengene blir viktigere enn
kvaliteten, kan man tenke seg en rekke utveier. Er brødet for dårlig, kan vi anta at lønnsomheten synker, men baker bakeren usunt
brød, som alle vil ha, så kan han komme
unna med det i lang tid. Et mer nærliggende
eksempel er eiendomsmegleren i Baltimore
som lenge anbefalte sine kunder å kjøpe
hus med lån de klarte å betjene rentene på,
selv om de hadde fått større lånetilsagn av
banken. Eiendomsmegleren oppfattet det som
102

sin primære motivasjon å gi gode, langsiktige
råd, ikke tjene mest mulig penger på kort
sikt. Spørsmålet er hvilke krav som stilles
til avkastning og inntjening på kort sikt, og
hvordan det kommer i konﬂikt med en god
utøvelse av en hvilken som helst jobb. Har
man råd til å si nei? Håpet i både bakerens
og eiendomsmeglerens tilfelle er at kundene
heller vil ha sundt brød og gode råd, men
det er ikke alltid tilfelle at kundene skjønner
sitt eget beste, eller at arbeidsgiverne har et
langsiktig perspektiv.
Vi ønsker å ﬁnne den aristoteliske middelveien mellom dødssyndene og dydene. Vi vil
gjerne at det skal være klokskap og måtehold
som driver oss, og vi ønsker at mennesket
forstår hva som er sosialt korrekt og godt tilpasset oppførsel. Verken overdreven grådighet
eller overdreven gjerrighet passer kriteriene.
Det vil alltid handle om grensesetting. Dessuten handler det om moralsk og juridisk
ansvar, om å kunne tenke på kort og lang
sikt, og ikke minst om friheten til å kunne
tilpasse seg. En pamﬂett om marked og moral
vil naturlig nok ikke gi noen fasitsvar, men
vi håper at den historiske gjennomgangen
har tilført deg som leser nyttige referanser til
dagens debatter, og at vi i dette siste kapittelet
har vist at det å ha frihet også betinger et
betydelig ansvar, både om man er aktør i et
marked eller om man skal utforme lover og
regler.
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Arbeidsliv
Som vi har sett i den historiske gjennomgangen, betinger et velfungerende marked
en stor grad av arbeidsdeling. Selv om Smith
mente at dette var en av pilarene markedet
bygget på, så hadde han også motforestillinger
om hva det ville bety for hver enkelt. Rousseau
og Marx delte Smiths innvendinger mot det frie
markedet, oppsummert i deres redsel for fremmedgjøring og moralsk korrupsjon. Det er
færre som i dag hevder at arbeidsdelingen er
negativ. De ﬂeste ser på det som en valgfrihet
(muligheten for å spesialisere seg på det man
kan og ønsker å arbeide med). Adam Smiths
argument var at det også er mer effektivt at
man spesialiserer seg. Arbeidsdeling er avhengig av en viss størrelse på det tilgjengelige
markedet. Det er også nødvendig at mange
nok spesialiserer seg, slik at man kan dekke
alle behov. For å våge å spesialisere seg, er
man jo avhengig av at andre produserer til ens
resterende behov. Vi mener at det i dag er
større behov for å diskutere jobbtrygghet,
redsel for arbeidsledighet og hva ﬂeksibilitet
innebærer både av positive og negative
elementer.
Arbeid er en viktig del av de aller ﬂestes
hverdag. I et marked har man valgmuligheter.
Vi mener at Rousseaus og Marx’ redsel for
ensretting og ”fordumming” nok passet bedre
ved industriens fremvekst på 1800-tallet.
Det har skjedd mye positivt i arbeidslivet
etter den industrielle revolusjonen. Dette er
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muliggjort både av markedsøkonomiens evne
til nyskapning og arbeidsgivernes behov for
produktiv arbeidskraft, men også fordi man
har fått sterke arbeidsorganisasjoner og stater
som har ivaretatt behov og rettigheter.
Å lære seg noe nytt, å ﬂytte, å bytte karriere
− slik risikovillighet hjelper mennesker til å
overleve og blomstre i et fritt marked. Men
denne typen risikovillighet er ikke nødvendigvis kompatibel med tradisjonelle verdier som
vektlegger verdien av varige menneskelige
forhold og forbindelser. Grensen mellom å føle
trygghet og stabilitet og det å være ﬂeksibel,
er noe hver enkelt må ha et forhold til. Et
system som oppfordrer til for mye ﬂeksibilitet
i forhold til hva innbyggerne ønsker, vil ikke
oppnå de gevinstene ﬂeksibiliteten er ment
å gi. I verste fall vil man strupe initiativ og
kvalitet. Et godt fungerende markedssystem
vil være ﬂeksibelt og tilpasningsdyktig. Valgmulighetene er store, og vi tror at det heller er
snakk om den enkeltes behov for begrensning
enn Marx og andres redsel for ensformighet.
Markedet tilpasser seg menneskers ønsker.
Det utformes gode sikkerhetsnett for dem
som må omstille seg eller ikke har mulighet
til å klare seg på egenhånd.
Tillit og ansvar
I det kommunistiske manifest anklaget Marx
og Engels den liberale økonomiens markedsrelasjon fordi den: ”ikke etterlot seg noe annet
bånd mellom mennesker enn den nakne
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interessen, den blotte lønn […] den åpne, uforskammede, direkte plyndringen.”173 I ettertid
har det vært mulig å studere effektene av den
liberale økonomiens markedsrelasjon, noe
den tidligere marxistiske økonomen Herbert
Gintis har gjort. Han kommer til motsatt
konklusjon: ”Jeg vil si at samfunn som i høy
grad har markeder, utvikler en kultur for
samarbeid, rettferdighet og respekt for
individet.”174 Markedet fordrer at vi har med
oss verdier, og at vi har tillit til andre. Utrygghet kommer gjerne når man er ute av stand
til å påvirke sin situasjon og når tillit forsvinner. Derfor er økonomiske kriser også
tillitskriser.
Kriser er en del av den økonomiske virkeligheten, men det er viktig å være klar over
at kriser ikke bare handler om penger. De kan
også ha store sosiale konsekvenser. Flere har
i dag snakket om at store kriser må unngås.
At pendelen ikke må slå ut i ekstremene,
verken for høy vekst eller for stor nedgang.
Tilliten hver enkelt har til at systemet fungerer
er på mange måter skjør, slik den tidligere
nevnte politiske historikeren Christopher
Berry oppsummerte: ”Et kommersielt samfunn er fundamentalt sett usunt, fordi det
tilsynelatende ikke hviler på noe annen
substans enn et tynt lag av tiltro og tillit.”175
Tillit og forutsigbarhet er derfor avgjørende
for oppbyggingen av et markedssamfunn.
For at kredittsystemet skal fungere, må folk
ha tillit til kredittreglene og til at alle følger
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de samme reglene. Det er også illustrerende
at penger, som Smith beskrev som ”navet i
sirkulasjonen”, kun har en verdi dersom alle
andre også tror de har det.176
Fremmedgjøring kan i dag også tolkes fritt
som avstand. Med avstand her tenker vi på
den avstanden mange har til bedriftens
produksjon og salg, særlig i store virksomheter.
Byråkrati fører til avstand og til en svært viktig
moralsk faktor, nemlig ansvar. Hvem har
ansvaret i et byråkrati eller en stor bedrift?
Ansvaret kan godt være hierarkisk plassert,
men er bedriften for stor, vil ansvaret ofte
smuldre bort. Det er skrevet mye teori om
hvordan moralsk ansvar oppleves i store
organisasjoner. Ansikt til ansikt vil alltid det
moralske ansvaret være tydeligere enn ved
store avstander. I mindre virksomheter er
ansvaret ofte tydeligere, og dermed vil moralske
avveininger også tre klarere frem. Ofte vil
mennesker i mindre virksomheter knytte
mer personlige bånd, og er man aktiv eier,
vil risikoen ved å opptre umoralsk eller
uanstendig ofte også ha personlige økonomiske konsekvenser. Essensen er altså at
ansvar uten stor konsekvens ikke er et reelt
ansvar. Ansvar må plasseres og ansvarssvikt
må få konsekvenser. I åpne samfunn er det
ofte større informasjonsﬂyt og mer transparens. Derfor er ansvarsfraskrivelse eller
ansvarssvikt vanskeligere å komme unna
med.
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Er det umoralsk å ville tjene penger
eller å tape dem?
Kapitalisme og proﬁtt
Hva betyr entreprenører og nyskapning for
markedet, og hvilke moralske betraktninger
ligger i det å ville tjene penger? Vi skiller mellom
det vi kaller entreprenører som selv satser eller
arbeider i sin virksomhet, og investorer som
opererer ﬁnansielt. Det er den første kategorien vi ser på her.
Konkurranse i et marked muliggjør kreativ
energi. Markedet oppmuntrer til det. Nær sagt
alle tiltak som hindrer fri etablering vil være
negativt. Samtidig er risikoen ofte stor, både
for gevinst og for tap. Kapitalisme skaper ikke
bare gevinster, men også tap, både for store og
små bedrifter. At noen er villige til å ta sjanser, investere i prosjekter og ﬁnne nye, gode
løsninger, er bra. Vi tror at de som sitter
nærmest lommeboken, og som er villig til å
ta risiko, er de som har best forutsetning for
å ta gode valg. I et komplekst samfunn vil
det være umulig å ha full oversikt. For det
første vil det være slik at den som arbeider
med noe til daglig vil ha best informasjon om
hva som fungerer og hva som ikke fungerer.
For det andre vil det også være slik at den
som personlig har noe å tape eller vinne på
hvordan virksomheten går, også vil være
den som arbeider hardest for å lykkes. Dess
større avstand man har til en aktivitet og
dess mindre (personlig) risiko man tar, dess
mindre vil man arbeide for å lykkes. Hvis
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man i tillegg ikke har noe reelt ansvar for de
beslutningene som tas, vil insentivene til å
lykkes svekkes ytterligere.
Mange hevder at kapitalismen er et system
som har ”proﬁttmaksimering som overordnet
mål”. Karl Marx hevdet at kapitalismens jag
etter stadig mer proﬁtt på sikt var dens ruin.
Han mente kapitalismen hadde en iboende
tendens til å havne i krise. Begrunnelsen var
at konkurransetvangen i kapitalismen ga
systemet en voldsom dynamikk, og behovet
for stadig større proﬁtt førte til et imponerende driv i å utvikle ny teknologi og øke
produksjonen. Samtidig hevdet Marx at det
dermed var hensynet til proﬁtten som bestemte
hva som skulle skapes, ikke etterspørselen
eller folks reelle behov. Dermed var man inne
i en proﬁttspiral som ville ende i krise og
avskaffelse av kapitalismen.
I tiden etter Marx har det vist seg at dette er
en sannhet med modiﬁkasjoner. Vi velger ikke
kapitalismen for å maksimere proﬁtt, men
fordi det er det beste og mest effektive systemet
vi kjenner for å skaffe oss økt velstand.177
Grunnleggeren av den engelske tankesmien
Institute of Economic Affairs formulerte det slik:
”Kapitalisme er det eneste økonomiske system som
over tid øker folks levestandard uten å frata noen
deres individuelle frihet.”178 Likevel er det grunn

til å tenke gjennom Marx’ påstander, uten at
man behøver å komme til samme konklusjon
som ham. En åpenbar feil er at det ikke bare
er proﬁtt som fører til nyskapning, men også
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etterspørsel og behov. Mange ting skapes
også ut fra helt andre motivasjoner enn størst
mulig proﬁtt. Hvis proﬁttmaksimering var
det høyeste målet, ville en rekke fenomener
være uforklarlige. Det ville for eksempel være
vanskelig å forstå hvorfor så mange velger
bort bedre betalte jobber eller bruker tid på
frivillig og ubetalt arbeid. Selv ikke bedriftene,
som må og skal være mest opptatt av proﬁtt,
har proﬁtt som eneste mål.
Men det kapitalistiske systemet, som for
øvrig ikke er ensbetydende med hele samfunnet, ville ikke fungere hvis det ikke også
søkte å generere proﬁtt. Det er en nødvendig
drivkraft for verdiskaping og forbedring. Proﬁtt skapes ved at man tilpasser seg behov
og etterspørsel. Det er heller ikke vanskelig
å forstå at underskuddsforetakende over tid
ikke kan fortsette. Å skape overskudd er
derfor den viktigste samfunnsoppgaven bedriftene har. Et overskudd kan spares og reinvesteres, det vil si at vi skaper mer enn vi
bruker. Et underskudd fører til tæring på ressurser, fordi vi bruker mer enn vi skaper.179
Men proﬁtt er bare ett av ﬂere virkemidler for
å nå høyere mål om velvære og velstand. Hva
velstanden så brukes til er neste viktige spørsmål. Det er altså fordelingen av velstanden
som er stridsspørsmålet, mer enn det
faktum at markedet er best egnet til å skape
generell velstand. Hvordan forvaltes pengene
man tjener? Et viktig spørsmål i moralsk
sammenheng er: Er det mer moralsk å tjene
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penger enn å tape dem, eller ikke å bruke
dem i det hele tatt, men gjemme dem på kistebunnen? Proﬁtt er et middel til å utvikle noe
nytt og skape merverdier slik at de kommer
ﬂere til gode, både i nåtid og i fremtid. Proﬁtt
som ikke benyttes (men gjemmes i madrassen)
er død og gagner ikke noen. Med investeringer
følger risiko for tap og for gevinst.
Nyskapning og initiativ
Markedet forutsetter egendrift og egeninteresse, men ikke grenseløs grådighet. Fremdeles
er det et gjeldende prinsipp i konkurransestyrte, kapitalistiske samfunn at egeninteressen allokerer arbeidskraft og ressurser på en
måte som gir størst mulig produksjonsutbytte
til lavest mulige priser. Egeninteressen motiverer innovatører og entreprenører til å snu seg
rundt for å igangsette konkurransedyktige og
levedyktige prosjekter. Entreprenørers egendrift er viktig.
Utfordringen må være å skape et mer bærekraftig og sunnere økonomisk system etter
ﬁnanskrisen. Initiativ, kreativitet og nysgjerrighet må komme samfunnet til gode. Mange
mener at fortsatt vekst vil medføre miljøødeleggelser, men vekst kan også bety bedre og mer
forsvarlig ressursbruk. En viktig oppgave
fremover blir dermed å kanalisere menneskets
egeninteresse inn i virksomhet som også bidrar
til økologisk bærekraft. Da er det viktig at forholdene legges til rette for at slik virksomhet
settes i gang.
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Hva er de beste forutsetningene for kreativitet og entreprenørskap? På det politiske
plan er det åpenbart frihet og fravær av for
mange hindringer for utfoldelse. Det må også
være økonomiske muligheter for å lykkes (ikke
for mange oppstartskostnader), slik at risiko
og muligheter for å klare seg er til stede. For
øvrig må det være klima eller kultur for å kunne
få utfolde seg. Hierarki, konsensus, sterke
kollektivistiske eller autoritære tradisjoner
skaper tradisjonelt liten nyskapning. I Norge
har vi oppsummert noen bremser på kreativitet og nyskapning i ”Janteloven”. Den har
hatt stor betydning for den norske mentaliteten. Likevel har Norge også stor grad av
entreprenørskap innen noen sektorer, så
bildet er ikke entydig.
Et levende entreprenørskap er ikke bare
betinget av et system som tilrettelegger for
entreprenørens oppstartmuligheter. Samfunnet må også oppmuntre til mangfold og annerledes tenkning. Det er der det ligger muligheter. Gjennom valgmuligheter og fri utfoldelse, øker man sjansen for nye perspektiver og
innovative løsninger. Og man må verdsette
og oppmuntre til nytenkning. Den offentlige
enhetsskolen har som mål å sikre rettferdighet gjennom å virke utjevnende på de sosiale
forskjellene i befolkningen, men den legger ikke
nødvendigvis til rette for originalitet og mangfold. Et bredt tilbud av skole og yrkesutdanning fremmer derimot kreativitet, og øker
sjansene for produkt- og bransjeinnovasjon.
112

Den beste måten å investere i fremtiden på er
gjennom forskning og utdanning. Oljeeventyret, som startet på 1970-tallet, ﬁkk enorme
konsekvenser for statens inntektsgrunnlag.
Dette inntektsgrunnlaget har vært med på
å bære norsk økonomi og velferdsstat siden,
og har hatt avgjørende betydning for virkningen av den siste ﬁnanskrisen. Når dette
grunnlaget er tomt, er fremtidens velferdssamfunn avhengig av nye, bærekraftige
inntektskilder. Det er viktig at den lønnsomme oljesektoren ikke blir en hvilepute.
Historien viser at land som har fått en brå
tilgang på naturressurser, oftest stagnerer
etter en viss tid. Dette kalles gjerne Hollandsk
syke.
Historisk sett har nordmenns eventyrlyst
gjennom hvalfangst og polekspedisjoner skapt
et folk som har vært villig til å ta sjanser og
skape muligheter. Norsk sjøfart har vært drevet
av risikovillige investorer som gjennom årene
har tatt sjanser og lykkes. Disse har vært
viktige for utbyggingen av Norges økonomiske
utvikling. Norge har de siste 150 årene vært
blant de verdensledende innen sjøfart, og er i
dag verdens femte største sjøfartsnasjon. Foruten rederiene består den maritime klyngen
av verftsindustri, utstyrsleverandører, designog teknologiforetak, klassiﬁseringsselskaper,
meglerﬁrmaer, skipsﬁnansiering og skipsassuranse, alt som følge av investeringer i skipsfart. De maritime næringene står i dag for
en verdiskapning på ca. 100 milliarder kroner
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årlig, og utgjør ca. 7,5 % av norsk næringsliv. Slike initiativ gir avkastning og har stor
betydning for norsk økonomi. Det å oppmuntre
til gründerånd og nyskapning, kan få stor
betydning for fremtidige arbeidsplasser og
velferd generelt.
Med historien in mente ser vi forholdet
mellom økonomi og moral tydeligere. De karaktertrekk som blir belønnet av frie markeder er gründerånd og dristighet, vilje til å
ta risiko og evnen til å gripe eller skape nye
muligheter. Det er verdt å merke seg at disse
karakteregenskapene ikke er blant dem som
er mest rost av konservative moralister.
Eksempelvis er grådighet og misunnelse
moralsk uheldige egenskaper, mens drivkrefter som ambisjoner, gründerånd og nysgjerrighet virker økonomisk stimulerende.
Det viktige er å vite hvor grensen går. En for
sterk ambisjon kan lett tippe over i grådighet
eller hensynsløshet.
Klokskap, sparsommelighet, og evnen til
tålmodig å stå på innenfor trygge rammer,
kan være beundringsverdige kvaliteter. Men
disse egenskapene bidrar først og fremst til å
bevare markedet, og de er ikke tilstrekkelig
dersom man ønsker vekst og nyskapning.180
Sparsommelighet og nøysomhet kan også
tippe over i gjerrighet. I et velfungerende
samfunn bør noen være pådrivere, innovatører
og villige til å ta risiko, andre bør forvalte.
Dersom et samfunn får for mye av en type,
så er det uheldig. Det viktigste er at man har
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valgfrihet til å velge hvilken rolle man skal ta.
Skjevheter kan forekomme ved at samfunnet
stimulerer eller hindrer en av gruppene.
Tilrettelegging for at innovatører kan få
prøve seg er viktig, for disse tar risiko og vil
ikke gjøre det dersom det ligger for mange
hindringer i veien.
Markedet er ikke umoralsk
Hovedmotsetningene i debatten om marked
og moral kan enkelt oppsummeres i ytterlighetene: Gordon Gekkos motto ”grådighet er
bra” og Karl Marx’ påstand om at ”all handel
er utsuging”. Men som vi har presisert gjennom hele pamﬂetten, så vil svært få være enig
i disse ytterpunktene. Et samfunn der grådighet, og dermed ofte kortsiktighet, er det styrende, vil ikke ha store sjanser. Motsatt er det
heller ikke slik at all virksomhet i et marked er
egoistisk, utnyttende og usunn, og at kapitalisme fører til overutnyttelse av ressurser,
uhemmet vekst og ujevn fordeling.181 Begge
ekstremer vil være eksempler på dårlig moral.
Et uhemmet marked eller et samfunn uten et
marked vil begge ha mange umoralske trekk
ved seg.
Er det slik at en markedsøkonomi vil føre
til mer umoral enn et system basert på mer
sentral styring? Vi har allerede vært inne
på moralske drivkrefter i den historiske
debatten. Gitt at alle tenker på seg selv, altså
handler ut fra egeninteresse, så er det også
slik at de ﬂeste vil unngå å føle skyld eller
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skam, eller opptre uansvarlig og bli kritisert.
Positive tilbakemeldinger virker alltid bedre
enn negative reaksjoner. Klassisk økonomisk
teori har antatt og forutsatt at mennesket er
et egeninteressert vesen. Vi gjør det vi mener
er best for oss selv. Det betyr ikke at vi ikke
tenker på andre, men det betyr kanskje at
vi tenker på andre fordi det er best for oss
selv. Det betyr heller ikke at det vi gjør er til
skade for andre. Tvert i mot var ett av Smiths
hovedargumenter at når alle handler etter sin
egeninteresse, gjør det at alle får det bedre.
Smith mente at det var bedre at alle ﬁkk
delta − en slags demokratisering av økonomien
− enn at økonomien var forbeholdt en aristokratisk, økonomisk elite. Og markedet består jo nettopp av oss alle sammen, det skaper
et fellesskap, et usynlig bånd. Smith påpekte
at markedssamfunnet åpnet økonomien for
folk ﬂest, at den ikke lenger var forbeholdt
en privilegert, økonomisk elite. Markedet
”demokratiserte” således økonomien. Markedet er ”sosialt” i den forstand at alle i et
fritt demokrati i prinsippet har mulighet til å
delta. Markedet består av oss. Våre behov og
vår arbeidskraft regulerer vareforsyninger og
prissetting. Samtidig oppstår, som tidligere
nevnt, et nytt mellommenneskelig, økonomisk
bånd. I et storsamfunn omgås man sosialt
med folk man er emosjonelt likegyldig til.
Det er den egennyttige egeninteressen som
ligger til grunn for den økonomiske samhandlingen. Egeninteressen − den rasjonelle,
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kalkulerbare og følelsesnøytrale motivkraften
bak transaksjonene − blir ofte fremstilt som
kynisk. Den blir forbundet med et evig proﬁttjag og rikdomsforøkelse for egen del. Spørsmålet er hvordan man best regulerer økonomisk samhandling. Er det enkeltindividers egennyttige motivkrefter − egeninteressen − som
gir det beste resultatet for fellesskapet? Eller
bør såkalte fromme verdier ligge til grunn, som
for eksempel nestekjærlighet og omsorg for
andre, for å sikre et rettferdig og blomstrende
samfunn?
Kommunismens fall har avslørt svakheter
ved menneskets natur. Mennesket gir ikke
alltid etter evne eller mottar ved behov. Som
debatten fra 1700-tallet har fortalt oss: Selv om
altruisme og nestekjærlighet er beundringsverdige kvaliteter, holder det ikke alltid som
et utgangspunkt for økonomien. Når man
lever i et samfunn bestående hovedsakelig av
fremmede, er det loven som sikrer rettferdighet.
Lover er en forutsetning for et velfungerende,
demokratisk markedssamfunn. Markedsspesialisering og fri pris- og ressursallokering i
et konkurransestyrt marked, har vist seg
som en mer praktisk og demokratisk måte
å organisere økonomien på. ”Prosjektet
markedsøkonomi” har vært vellykket økonomisk sett. Den økonomiske veksten som
vesten har opplevd de siste 200 årene
siden Smiths Wealth of Nations (1776) har vært
formidabel.182 Om man blir lykkeligere av å
ha det bedre økonomisk, er et annet spørsmål.
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Også her svarer Smith i favør av et ja:
Med økonomisk trygghet føler man i større
grad tilfredshet og ro, som igjen gir økt
lykkefølelse.
Det er mange moralske avveininger og
dilemmaer i et markedssamfunn. Mange
ganger handler det om i hvert fall tre av de antikke kardinaldydene − måtehold (og grensesetting), klokskap og rettferdighet. Med kontrollmekanismer forstår vi både den selvkontrollen
hver enkelt av oss utviser, og som har vært
hovedtema i denne pamﬂetten, men vi mener
det er like viktig med gode felles kontrollmekanismer gjennom lover og regler og ikke
minst oppfølgingen av dem.
Det er viktig å unngå å tenke i form av
ideelle modeller. I de senere årene har det vært
en tendens til å tro at frie markeder oppstår spontant bare staten ikke legger seg
opp i økonomien. Men frie markeder er ikke
bare fravær av politisk styring og kontroll.
Frie markeder vil alltid ha både moralske
begrensninger og begrensninger pålagt av
politikerne. Et historisk perspektiv er nyttig,
fordi det gir oss mulighet til å se at økonomiske
systemer endrer seg over tid. Det er oppturer
og bobler, nedturer og kriser. Det er kun i de
enkleste økonomiske modellene at markeder
regulerer tilbud og etterspørsel uten noen
form for offentlige rammebetingelser, lover
og reguleringer. Det virkelige valget står
mellom forskjellige blandinger av marked
og regulering, og ingen av disse vil være
118

fullstendig moralsk gode – de vil ha både gode
og dårlige bivirkninger. En fornuftig blanding
kan ikke oppnås ved å bruke en ideell modell
for hvordan økonomien skal fungere. Hvilket
blandingsforhold som er best, avhenger av
den historiske konteksten.
Indre og ytre kontroll - lover og regler
Marked og moral handler om å ha et bevisst
forhold til hva man holder på med. Til syvende
og sist består markedet av en uendelig
mengde enkeltmennesker som må gjøre sine
vurderinger og ta sine valg på best mulig
måte. Vi har tro på at de aller ﬂeste vil ta fornuftige valg, og vi er skeptiske til at andre
skal kunne dirigere de valgene i for stor grad.
Alle velfungerende samfunn har en rekke
lover og regler som stort sett er utformet på
gode måter, men marked og moral handler vel
så mye om gode rammebetingelser som enkeltmenneskers moral. Noen ganger må menneskelig aktivitet reguleres, men da gjennom en demokratisk vedtatt lov. Noen
aktiviteter blir så vanskelig for enkeltmennesker å si nei til, at lover må til. Det
handler om tillit og moralske vurderinger,
men også om lover og regler. Det går et viktig
skille mellom lov og ulov – og rett og galt.
Loven kan ikke, og bør ikke, regulere alt.
Selv den som holder seg innenfor loven, kan
opptre uetisk eller umoralsk. Akkurat som en
som bryter loven, under gitte omstendigheter
kan handle moralsk. Dette gjelder i alle livets
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forhold – også de som dreier seg om penger.
Den ytre kontrollen, samfunnets lover og
regler, er alternativet til den indre moralske
selvkontrollen. Igjen må man være klar over
at lovene og reglene, og ikke minst oppfølging
av dem, også utformes og ivaretas av mennesker, akkurat som alle transaksjonene i et
marked. Noen enkeltmennesker vil alltid ﬁnne
smutthull og bevege seg mot ytregrensen for
hva som er tillatt, men i et godt fungerende
samfunn med gode lover og regler vil man
lettere bli oppdaget, og de aller ﬂeste vil respektere og følge det som vedtas. Viktige spørsmål her er: Hvordan stilles bedrifter og mennesker til ansvar? Hvem har ansvaret i et stort
multinasjonalt selskap? Og hvilket ansvar
har man juridisk og moralsk?
Lover, regler, incentiver og andre rammebetingelser påvirker oss. De kan være gode
og dårlige – de kan endog være laget av lite
kompetente eller lite moralske mennesker.
For ﬁnansakrobater eller andre som ønsker å
tøye grensene, vil det alltid være mulig å ﬁnne
en anledning. Men er lovsystemene gode, blir
det vanskeligere, og faren tilknyttet uønsket
adferd blir større. Vil det hjelpe å lage et eget
etikkfag for ﬁnansakrobater og økonomer?
Det er vi ikke så sikre på, fordi det til syvende og sist handler om hvorvidt vi kan ”stå
oppreist inni oss selv”. Etikken må være integrert i den økonomiske virksomheten. Uten
integritet, hjelper ingenting – verken egne fag,
tilsynelatende perfekte incentiver eller regler.
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Filosofene Øyvind Kvalnes og Einar
Øverenget skrev om Enronskandalen i en
kronikk i Aftenposten 17.10.2005. Deres tema
var ”det økonomiske mennesket”, og de refererte til en undersøkelse som tilsa at økonomiog ledelsesstudenter var langt mer egoistiske
og uetiske enn resten av befolkningen. Når
denne gruppen mennesker inntar de ﬂeste
styrende posisjoner i samfunnet, kan holdningene lett farge over på alle andre. Det er helt
sikkert at det ikke var slik Adam Smith mente
at samfunnet skulle fungere. For ham var det
helt vesentlig å ﬁnne frem til de mekanismene
som utnyttet det positive i mennesket,
samtidig som fellesskapet fungerte så bra som
mulig. Smith argumenterte for at mennesker
i et kommersielt samfunn blir tvunget til å
oppføre seg ordentlig for å møte andres krav
og forventninger. Eller som Millar uttrykte; å
opptre tillitsfullt for å unngå å bli utestengt fra
videre økonomisk aktivitet ”slik en såret hjort
påpasselig blir avvist fra resten av ﬂokken”.183
Tre år etter kronikken i Aftenposten rammet
ﬁnanskrisen verden med full tyngde. Har
ﬁnanskrisen ført til at ﬂere næringslivsledere
går i seg selv og innser at det ikke alltid bare
handler om lover og regler, men også om
moral? En artikkel i DN 30.5.2009 kan tyde
på at noe er i gjære. De rapporterer at
Harvardstudenten Max Anderson har foreslått en ed for avgangskullene ved Harvard
Business School, og at nesten alle studentene
kommer til å avlegge denne frivillige eden ved
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årets avslutningsseremoni. Om det får noen
virkning i praksis gjenstår å se, men forslaget
er som følger:
Som leder er det mitt mål å tjene et høyere
formål ved å bringe mennesker og ressurser
sammen for å skape verdier som intet individ
kan skape alene. Derfor vil jeg søke en kurs som
fremmer de verdier min bedrift kan skape for
samfunnet på lang sikt. Jeg erkjenner at mine
beslutninger kan ha langtrekkende konsekvenser
som påvirker velstanden for personer både
innenfor og utenfor min bedrift, i dag og i
fremtiden. Idet jeg skal forene interesser fra ulike
grupper, kommer jeg til å møte vanskelige valg.
Derfor lover jeg at:
Jeg vil handle med den største integritet og
forfølge mitt arbeid på et etisk vis.
Jeg vil bevare interessene til mine aksjonærer,
medarbeidere, kunder og samfunnet vi opererer i.
Jeg vil lede min bedrift i god tro, være på vakt
mot beslutninger og oppførsel som fremmer min
sneversynte ambisjon, men skader bedriften og
samfunnet.
Jeg vil forstå og fastholde, både i skrift og ånd,
lovene og reglene som styrer meg og min bedrift.
Jeg vil ta ansvar for mine handlinger og vil
presentere min bedrifts resultater og risiko nøyaktig og ærlig.
Jeg vil utvikle meg selv og andre ledere under
meg slik at yrket fortsetter å vokse og bidra til
det beste for samfunnet.
Jeg vil strebe etter bærekraftig økonomisk, sosial
og miljømessig fremgang verden over.
Jeg vil være ansvarlig overfor mine likemenn, og
de vil være ansvarlige overfor meg i å leve etter
denne eden.
Denne eden avlegger jeg frivillig og ved min ære.184
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Vi vet ennå ikke om dette blir gjennomført
og fulgt opp. Men det betyr at mange mennesker som senere vil sitte i sentrale
posisjoner i administrasjon og næringsliv vil
ha vært inne på tanken om hva som skal til
for at samfunnet skal fungere best mulig.
Et nøkkelspørsmål vil være hvor mye staten
skal blande seg inn i økonomien og hvor mye
lover og regler skal gripe inn i økonomisk
virksomhet. I dag er for eksempel staten den
største eieren på Oslo Børs med rundt 40 %
av de totale verdiene, og nesten en tredjedel
av alle sysselsatte i Norge er ansatt i stat
eller kommune. Staten legger beslag på mer
enn 40 % av alle de verdiene som skapes.185
Når det er spørsmål om hvordan markedet
skal styres, og om staten skal inn med mer
regulering, vil vi understreke at det i Norge
ikke nødvendigvis handler om mer regulering,
men om bedre regulering og regulering på de
riktige områdene.
Det handler altså også om hvordan man
regulerer. Reguleringene må være mest mulig
generelle, ikkediskriminerende og universelle.
Det offentlige må legge rammebetingelsene,
sørge for at spillereglene overholdes og megle
mellom motstridende interesser. Målet må
være å få markedet til å fungere bedre, ikke å endre
hvordan markedet fungerer. Man må sørge for at

det er mange aktører heller enn få, at forskjellige stemmer blir hørt, og at markedsaktørenes incentiver er i samsvar med
samfunnets ønsker og behov. Vi må ta
123

menneskene som de er, ikke forestille oss
at de oppfører seg slik at de passer inn
i økonomenes ligninger eller at de kan manipuleres til å oppføre seg slik vi ønsker.
Som vi har vært inne på i den historiske
gjennomgangen, diskuterte 1700-tallets tenkere også statens rolle. En av de viktigste
rollene var åpenbart å være lovgiver. Det mener
vi også i dag. Staten må håndheve eiendomsrett, avtalerett og informasjonsﬂyt. I tillegg
mener de ﬂeste at staten også skal tilby en
rekke tjenester og fellesgoder. Når konkurransen i et marked ikke gir positive, men
negative effekter, så er det også i manges øyne
statens oppgave å regulere. Der bedrifter ikke
har incentiver til å påta seg kostnader eller
utføre viktige oppgaver, er det også naturlig at staten gjør dette. Dette er tydelig i alle
forhold som har med miljø og forurensing å
gjøre. Her vet vi at det ofte må reguleringer
og pålegg til for å få til rensing, utslippsreduksjoner eller andre forhold. Likevel ser
vi i dag at miljø også selger, uten at staten
griper inn. Om det er bedriftenes samvittighet, eller at de øyner lønnsomhet i miljøtilpasning, som tiltrekker seg bedriftenes oppmerksomhet, er egentlig ikke så viktig. Det
kan godt være begge deler. Miljøproblematikk
er for øvrig et tema som krever langsiktig
tenkning, og ofte tenker man økte kostnader
på grunn av strenge reguleringer og pålegg.
Men det er også en mulighet for at miljø kan
kombineres med lønnsomhet. Igjen: Hva
virker best? Oppmuntring eller pisk?
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Oppsummering
Debatten om kapitalismens og markedets
moral (og umoral) er en av de viktigste moraldebattene i dagens samfunn. Den belyser ikke
bare hvordan vi oppfatter store deler av samfunnet rundt oss, men også hvordan vi kan
forbedre det. Som vi var inne på i den historiske
delen, ble markedets fremvekst debattert og
kritisert, men etter hvert også applaudert.
Adam Smith, og mange med ham, trodde på
egeninteressens positive egenskaper i økonomisk sammenheng, men som vi så i den historiske gjennomgangen, med mange nyanser
og forbehold. Et fritt og demokratisk markedssamfunn var det beste alternativet de kunne se for seg. Vi vet i dag at demokrati, frihet
og marked henger sammen, selv om markedsøkonomi også ﬁnnes blant annet i
Kina. Kapitalisme lar seg forene med demokrati. Åpenhet, diskusjon, informasjon og
transparens bidrar til at dårlige reguleringer, umoral og andre negative forhold har
mye større sjanse for å bli oppdaget i et
demokratisk samfunn. Du kan gjøre hva du
vil, men du må ta konsekvensene, og du må
leve med risikoen for å bli avslørt dersom du
driver med aktiviteter som enten juridisk eller
moralsk ikke aksepteres eller fordømmes.
Markedsøkonomiens moralske begrunnelse
er at den forutsetter at den enkelte er fri til
å velge. Med friheten følger ansvar, og det er
kanskje her mange i dag bommer. For med
ansvar følger moral, evnen til å ta gode valg
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og å gjøre gode vurderinger. Har man tro på
menneskets vurderingsevne, har man gjerne
tro på markedet.
Hvordan man forholder seg til egeninteressen har mye å gjøre med hvordan man
forankrer sitt menneskesyn. Er man av den
oppfatningen at mennesket er syndig, slik vi
så at mange moralﬁlosofer på 1700-tallet hevdet, vil egeninteressen måtte styres inn i
virksomheter som er minst mulig skadelig for
andre, altså handel i stedet for krig. Kontrollen
utøves av en sterk stat som gir grenser for
utfoldelse gjennom lover og regler. Er man i
motsatt fall av den oppfatningen at mennesket
er godt, eller i det minste har evne og mulighet
til å forbedre seg, er egeninteressen positiv. Da
har man tiltro til at menneskene selv klarer å
avgjøre hva som er i ens interesse, og at det
blir tatt hensyn til andre i egen aktivitet. I
dag kan man grovt si at de som er tilhengere
av mange lover og regler er pessimistiske
på vegne av menneskene, mens de som har
tiltro til at menneskene kan utfolde seg uten
å skade andre er optimister. I debatten om
marked og moral vil disse holdningene ofte
være underliggende. Ofte vil de være tilsløret
av politisk ståsted.
Mange har i det 20. århundre fordømt
egeninteressen. Fordømmelsen har gjerne
skjedd i sammenheng med diskusjoner om
liberal økonomi, og standpunktene har ofte
vært basert på et sosialistisk standpunkt. I et
forsøk på å gjøre egeninteressen respektabel,
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har forkjempere for frie markeder helt siden
Adam Smith utelatt viktige forutsetninger
om gode reguleringer og strukturer som
må være til stede for at egeninteressen skal
kunne virke på en god måte.186 På den annen
side benytter motstandere av frie markeder
muligheten til å vektlegge fellesskapet og en
sterkere styrt økonomi. Resultatet er at mange
ser på næringsvirksomhet som amoralsk
og uten verdigrunnlag. I Norge i dag er det
tilnærmet ingen som tror på en ren laissezfaire-kapitalisme. Det norske økonomiske systemet har alltid vært en blanding av stat og
marked. Debatten handler alltid om blandingsforholdet.
Johan Norberg påpeker i boken ”Da mennesket skapte verden” at tiltroen eller skepsisen til markedet handler om en kamp
mellom to mentaliteter. Den ene er kreativiteten mens den andre er kontrollen; den
ene er nyskapningen mens den andre er
overvåkningen.187 Den kreative siden krever
optimisme; den kontrollerende siden har et
pessimistisk utgangspunkt. Menneskelig kreativitet betraktes med uro og redsel. Hvordan man ser på marked og moral handler
derfor ofte om hvilket utgangspunkt man har.
Vi har valgt en positiv vinkling når vi har
gjennomgått argumentene våre, som leser
kan du velge ditt ståsted.
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