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1 BAKGRUNN OG MOTIVASJON
Erfaringene fra møter mellom Homo economicus og delta-
kere i økonomiske eksperimenter er blandete. I markeds-
eksperimenter går det ganske bra. Deltakerne finner de 
prisene og kvanta som markedskrysset predikerer (Smith 
1962; 1982; List 2004; Crockett m.fl. 2009). Det går dår-
ligere med prediksjoner fra modeller med interaksjoner i 
små grupper av Homo economicus. Deltakere i diktator-
eksperimenter gir mer penger til fremmede enn det Homo 
economicus skal gi i henhold til antagelsene i økonomisk 
teori, deltakere i ultimatumspillet avslår tilbudene langt 
oftere enn det modeller med Nash-spillende Homo econ-
omicus predikerer, og deltakerne i kollektive gode spill 
bidrar mer enn det teorien predikerer (Kahneman m.fl. 
1986; Güth m.fl. 1982; Camerer 2003).1

1 Takk til Alf Erling Risa og Eirik A. Strømland for konstruktive disku-
sjoner og kommentarer på et tidligere utkast og Gaute Torsvik og Kjell 
Vaage for nyttige diskusjoner. En takk også for gode spørsmål og kom-
mentarer til deltakere på lunsjseminaret på Institutt for økonomi ved 
UiB, en anonym konsulent og redaktør Jo Thori Lind.

Når økonomisk teori feiler kan det være grunn til å se på 
helt andre måter å tenke på i følge Vernon Smith (2010, s. 
5), mottaker av Sveriges Riksbanks økonomipris til minne 
om Alfred Nobel i 2002. Han argumenterer for - og viser 
- at Adam Smiths økonomiske tenkemåte er et slikt alter-
nativ (Smith 1998, 2010, 2012; Smith og Wilson 2014 a,b; 
Kimbrough m. fl. 2008,2010).  

Adam Smith publiserte to bøker: (1) The Wealth of 
Nations (WN) publisert i 1776 og (2) The Theory of Moral 

Sentiments (TMS) utgitt i 17592. TMS var den første boken 
men også den siste.  Den ble revidert seks ganger. Den 

2 TMS er oversatt til norsk som «Moralske følelser», bind I utgitt i 2006 
fra Sonstad forlag.   Jeg foretrekker ordet «sentiment» fremfor «følel-
ser». Sentiment betyr «følelsesmessig oppfatning, stemning, mening» 
i følge De Caprona (2013, s. 158). Ordet «sentiment» er på engelske 
relaterte til verbet «sense» som oversettes til «sanse» som igjen betyr 
«fornemme, ane, ha en kjensle av, kjenne på seg, ha på følelsen, innse, 
være medviten om».  «Sentimenter» omfatter også bevisste forhold 
som det å innse og det å være klar over noe.
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Adam Smiths økonomiske menneske 
og Homo economicus1 
«We do not originally approve or condemn particular actions; because, upon examination, 

they appear to be agreeable or inconsistent with a certain general rule. The general rule, on 

the contrary, is formed, by finding from experience, that all actions of a certain kind, or cir-

cumstanced in a certain manner, are approved or disapproved of.»

Adam Smith i Theory of Moral Sentiments (1759, s.183) 
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mest omfattende revisjonen ble utgitt i 1790, fire måneder 
før Smith døde. Det moralske grunnlaget for Smiths øko-
nomiske menneske er mest omfattende beskrevet i TMS.  
Teorien om moralske sentimenter er en teori om hvordan 
moralske regler formes og utvikles; ikke en normativ teori 
om hvordan folk bør oppføre seg. Teorien er empirisk for-
ankret. På samme måte som Isaac Newton utviklet natur-
vitenskap til en empirisk vitenskap, ønsket Adam Smith å 
utvikle en moralteori basert på observasjoner av hvordan 
folk faktisk oppfører seg (Phillipson 2010, s. 148).3 

Adam Smith’s økonomiske menneske er forskjellig fra 
Homo economicus på minst to måter: (1) Adam Smiths 
økonomiske menneske er opptatt av om handlinger er 
innenfor eller utenfor moralske regler. Dersom han opp-
fører seg innenfor reglene, bedømmes dette av andre som 
god oppførsel, eller i alle fall ikke dårlig.  Oppførsel utenfor 
reglene bedømmes av andre som dårlig. Mennesker er opp-
tatt av hvordan andre bedømmer ens karakter. Mennesker 
ønsker både ros og å være rosverdige. De ønsker både å 
gjøre rett og å være rettskafne. Mennesker misliker å bli 
klandret for noe, men misliker også å være klanderverdige. 

(2) De moralske handlingsreglene er erfaringsbaserte og 
ikke et resultat av overveide kalkulasjoner; slik som Adam 
Smith sitatet i ingressen viser.  I den grad handlinger 
begrenser menneskers handlinger, er det et ønske om å 
følge disse reglene. Denne begrensingen er ikke en avvei-
ing som kan representeres av sosiale preferanser.  

I dette essayet skal jeg beskrive noen sentrale trekk ved 
Adam Smiths økonomiske menneske. Jeg avslutter med å 
sammenlikne adferdsøkonomi med Adam Smiths moral-
teori og å argumentere for at Adam Smith teorier er høyst 
relevant i dag. Men først noen ord om Homo economicus:

2 HOMO ECONOMICUS ER RASJONELL MEN IKKE 
EGOIST  
Daniel Kahneman, psykolog og mottaker av Nobels min-
nepris i økonomi sammen med Vernon Smith i 2002, for-
teller i boka Thinking, Fast and Slow om sitt første møte 
med Homo economicus i en fagartikkel i økonomi. Den 
første setningen i artikkelen er: «Agenten i økonomisk 
teori er rasjonell og egoistisk, og hans smak endrer seg 
ikke» (Kahneman 2011, s. 269). Han fortsetter: «Jeg var 

3 Denne empiriske forankringen delte Smith med sin venn David Hume. 
Det kommer tydelig frem i tittelen på Humes klassiske bok A Treatise 

of Human Nature: An Attempt to introduce the experimental Method of 

Reasoning into Moral Subjects.

sjokkert. For en psykolog er det helt selvsagt at folk verken 
er fullstendig rasjonelle eller fullstendig egoistiske, og at 
smak er alt annet enn stabilt. Våre fag ser ut til å studere 
to forskjellige arter, noe som fikk adferdsøkonom Richard 
Thaler til å senere døpe dem ECONS og HUMANS». 

Alexander W. Cappelen og Bertil Tungodden (2012, s. 26) 
mener at «tradisjonelle antakelser om egoisme og rasjonali-
tet gir et dårlig bilde av adferd i mange økonomiske situa-
sjoner» (min kursiv). Vidar Ringstad (2013, s. 24) skri-
ver at i sin mest rendyrket form antas Homo economicus 
«å være et rent egoistisk vesen». Julie Aslaksen (2008, s. 
25) skriver at økonomisk teori tar det for gitt at «greed is 
good». Og i følge Kjell Arne Brekke (2008, s. 39): «Tar vi 
Homo economicus på ramme alvor, ville vel psykopat være 
en nærliggende diagnose». 

Tar vi Homo economicus i standard økonomisk teori på 
alvor er han verken egoist, psykopat eller drevet av grå-
dighet. Amoralsk er mer dekkende. I standard økonomis 
teori er Homo economicus løsrevet fra pyskologi og moral. 
Økonomifaget har gradvis fjernet seg fra psykologi; løsri-
vingsprosessen startet med Walras, og det endelige brud-
det kom med Paul Samuelsons (1947) avslørte preferanser 
(Sugden 2002, s. 65).  

Men Homo economicus er rasjonell i den betydning at han 
tar konsistente valg. Han er en rasjonell velger i en rasjonell 

valgteori (Manski 2000, s. 118; Mas-Collett m.fl. 1995, s. 
6–10, 307–309; Torsvik 2002, s. 71–79).  I en rasjonell 
valgteori er Homo economicus’ valg logisk konsistente på 
to nivå: 

(1) Hver enkelt agents valg er internt logisk konsistente: 
komplette, refleksive og transitive. Disse konsistente val-
gene kan matematisk representeres ved nyttefunksjoner. 
I en slik forståelsesramme er det å maksimere nytte det 
samme som å si at valgene er logisk konsistente. Denne 
logiske valgfunksjonen er også konsistent med en avslørt 
preferansetilnærming som har sine røtter tilbake til Paul 
Samuelson (1938). Dersom en konsument, for gitte priser 
og inntekt, velger varekurven A når varekurven B er innen-
for budsjettrammen, har denne konsumenten avslørt pre-
feranse for varekurven A fremfor B.4 Hensikten med en slik 

4 Ordet «preferanse» slik som økonomer bruker det er forskjellig fra slik 
som det brukes i dagligtale. Når økonomer sier at noen har «avslørt 
preferanse for varekurven A fremfor B» mener vi at de «velger A frem-
for B».  I alminnelig språkbruk kan de allikevel ha preferanse for B. Det 
er nok mange som har preferanse for 100 fots yacht men som allikevel 
velger en mindre båt tilpasset deres lommebok. 
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teori er å forklare etterspørsel etter goder med observerte 
priser og inntekt. Målet for Samuelson var å løsrive konsu-
menters beslutningsteori fra nytte.  I følge han selv lykkes 
han med det: «I have tried here to develop the theory of 
consumer’s behaviour freed from the vestigial traces of the 
utility concept» (Samuelson 1938, s. 71). 

(2) Det andre konsistensnivået er likevekt som er definert 
som konsistente valg i en interaksjon mellom flere nytte-
maksimerende agenter. Alle agentene velger eller planleg-
ger det som alle andre agenter forventer at de skal gjøre; 
med andre ord de har rasjonelle forventinger. Dersom 
noen agenter gjør noe annet enn det andre forventer at de 
skal gjøre, er dette verken konsistente valg eller likevekt. 

3 EGENINTERESSE TØYLES AV MORALSKE REGLER 
Adam Smiths økonomiske menneske blir noen ganger 
beskyldt for å være drevet kun av egeninteresse. Det vises 
til det velkjente sitatet om «slakteren, bryggeren og bake-
ren»: 

But man has almost constant occasion for the help of his 
brethren, and it is in vain for him to expect it from their 
benevolence only. He will be more likely to prevail if he 
can interest their self-love in his favour, and show them 
that it is for their own advantage to do for him what he 
requires of them. Whoever offers to another a bargain 
of any kind, proposes to do this. Give me that which 
I want, and you shall have this which you want, is the 
meaning of every such offer; and it is in this manner that 
we obtain from one another the far greater part of those 
good offices which we stand in need of. 

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 address ourselves, not 
to their humanity but to their self-love, and never talk 
to them of our own necessities but of their advantages» 
(WN s. 20). 

Men som det går frem av hele sitatet over: egeninteres-
sene er knyttet til frivillige bytter av en ting for en annen. 
Kunden: – Gi meg brødet som jeg ønsker, og du skal få 
pengene du ønsker. Bakeren: – Gi meg pengene som jeg 
ønsker, og du skal få brødet du ønsker. Bakeren står opp 
grytidlig om morgenen først og fremst fordi hun ønsker 
å livnære seg og sin familie, ikke primært fordi hun har 
omsorg for at hennes medborgere skal få ferskt brød til 
frokost. For at bakeren skal nå sine mål må bakeren prøve 

å sette seg inn i og interessere seg for kundens sine ønsker 
om kvalitet og pris. Dersom bakeren ikke greier det, mister 
han kunder. Gjennom slike frivillige bytter kan slakteren, 
bakeren og deres kunder realisere sine mål.  

Bytte er det sentrale fokus i Adam Smiths markedsteorien. 
Frivillig bytte og spesialisering er resultat av iboende byt-
tetendens hos mennesker:

The division of labour, from which so many advanta-
ges are derived, … is the … consequences of a certain 
propensity to truck barter and exchange one thing for 
another (WN s. 19).

Denne byttetendensen er unik for arten mennesker. Smith 
viser til hunder. Hunder bytter ikke frivillig godbiter med 
hverandre. Ingen har heller sett et dyr uttrykke til et annet 
dyr: «Dette er mitt og det er ditt; jeg er villig å bytte dette 
for det» (WN s. 19). Hunder slåss heller om godsakene. 
Hunder kan nok erkjenne at den ene har tapt og aksep-
tere situasjonen. Men de bytter ikke frivillige en ting for 
en annen. 

Kjernen i Adam Smiths markedsteori er altså frivillig bytte. 
Dette har konsekvenser for analysefokus. Med «bytte» 
som kjernen dreies fokus mot institusjonene som fremmer 
eller hemmer slikt bytte. En slik institusjon er eiendoms-
retter. Frivillige bytter forutsetter en erkjennelse og aksept 
av eiendomsretter fra begge involverte partnere.  Å kunne 
bytte «dette» mot «det» forutsetter en aksept at «dette» 
er «mitt» og «det» er «ditt».  Eiendomsretter er også et 
sentralt premiss i standard markedsteori. Der er eiendoms-
retter eksogent gitt, og etterlevelse av disse rettene forutset-
tes. I mange tilfeller er en slik tilnærming god nok. Adam 
Smith går et steg tilbake og undersøker opprinnelsen til 
eiendomsretten. 

For Adam Smith er eiendomsrett nært knyttet til moral.  
De fleste av oss lar være å bryte seg inn i naboens ubevok-
tet hus når han er bortreist.  Innbrudd kan berike tyven 
materielt men de færrest gjør det. Hvorfor? Fordi loven sier 
det er forbudt og det er en fare for å bli tatt av politiet? 
Eller fordi de fleste synes det er galt?  Smith ville forklart 
det med at å bryte seg inn hos naboen er brudd på moral-
ske regler. Vi lar være å bryte oss inn hos naboen fordi 
vi ønsker å følge regler. Vi har en egen «nytte» av å følge 
reglen; selv om ingen noen gang kommer til å finne ut at vi 
fulgte reglen og lot være å bryte oss inn hos naboen selv om 
vi kunne ha gjort det uten å ha blitt oppdaget. For Smith er 
eiendomsretten en moralsk regel («propriety») som vokser 
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frem av erfaringer fra frivillige bytter. Kausaliteten er altså 
snudd. I Adam Smiths markedsteori er eiendomsretter en 
konsekvens av frivillige bytte mens den i standard økono-
misk markedsteori er en forutsetning for frivillig bytte. 

Adam Smith viser at moralske regler, normer og konven-
sjoner tøyler egeninteressen. Smith observerer at hvert 
individ naturlig er mer interessert i seg selv og sin nær-
meste familie enn i fremmede. Men ingen lever etter et slikt 
prinsipp fullt ut; de tøyler sin egeninteresse for å kunne 
leve med seg selv og for at andre skal kunne tolerere egen-
interessen (TMS s. 101).  

4 MORAL UTVIKLES I MØTE MED ANDRE 
Mennesker utvikler moralske regler ved å være en del av 
samfunnet. Det fungerer som et speil for hva som er rett og 
galt. I møte med andre mennesker erfarer mennesker hva 
som er rett, og hva som er galt. Vi erfarer hva som er riktig 
å gjøre i ulike situasjoner, og hva som er feil å gjøre. Adam 
Smith forklarer denne erfaringsprosessen med et tankeek-
speriment: Tenk deg en ungdom som vokser opp på en øde 
plass uten kontakt med andre mennesker: 

Were it possible that a human creature could grow up to 
manhood in some solitary place, without any commu-
nication with his own species, he could no more think 
of his own character, of the propriety or demerit of his 
own sentiments and conduct, of the beauty or deformity 
of his own mind, than of the beauty or deformity of his 
own face. All these are objects which he cannot easily 
see, which naturally he does not look at, and with regard 
to which he is provided with no mirror which can pre-
sent them to his view. Bring him into society, and he is 
immediately provided with the mirror which he wanted 
before. … it is here that he first views the propriety and 
impropriety of his own passions, the beauty and defor-
mity of his own mind (TMS s. 133-134).

Samfunnet er speilet som rettleder oss i å sanse hva som er 
rett og galt. Ros, ris eller ingen reaksjoner på egne hand-
linger og oppførsel former menneskers sensibilitet for rett 
og galt. Den moralske sensibiliteten og de moralske reglene 
utvikles i en evolusjonær prosess. 

Moralske regler er et resultat av menneskelige handlin-
ger men ikke konstruert av noen bestemte mennesker. På 
samme måte som utvikling av språk: Verbet «å google» er 
åpenbart skapt av et menneske i den forstand at det må ha 

vært et bestemt menneske som brukte det for første gang.5 
Men «å google» er blitt et ord fordi mange av oss begynte 
å bruke det;  fordi mange nok har nytte av å bruke ordet 
«å google». På samme måte som den usynlige hånd virker 
i språket, virker den både i den moralske og økonomiske 
sfæren6.

5 OM SYMPATI OG GJENSIDIG SYMPATI  
Sympati er et sentrale aksiomatisk utgangspunkt for Adams 
Smiths teori om moralske sentimenter. Alle har det, selv de 
mest hardnakkede kriminelle: 

Of sympathy. How selfish soever man may be supposed, 
there are evidently some principles in his nature, which 
interest him in the fortune of others, and render their 
happiness necessary to him, though he derives nothing 
from it except the pleasure of seeing it. … The greatest 
ruffian, the most hardened violator of the laws of society, 
is not altogether without it (TMS s.13).7 

Smiths sympati er en enhver følelsestilstand knyttet til 
både glede og smerte; «our fellow-feeling with any passion 
whatever» (TMS s.13). Adam Smith bruker ordet «sym-
pati» mer omfattende enn det som vi legger i det i dag.  
Det omfatter både velvilje og antipatier som sinne og raseri 
og følelsen av å bli forulempet. «Sympati» er i dagens nor-
ske språk begrenset til «forståelse, velvilje» (De Caprona 
2014, s.1437).  Det er det motsatte av «antipati», som er en 
«følelse av ubehag som skyldes uvilkårlig motvilje, avsky, 
avstandtagen» (Store Norske Ordbok på nett). 

Smiths sympati handler om hvordan en persons følelses-
tilstand påvirker en annen. Smith forklarer med et tanke-
eksperiment hvordan vi reagerer på å få vite at et annet 
menneske tortureres:   

By the imagination we place ourselves in his situation, 
we conceive ourselves enduring all the same torments, 
we enter as it were into his body, and become in some 
measure the same person with him, and thence form 
some idea of his sensations, and even feel something 
which, though weaker in degree, is not altogether unlike 
them. His agonies, when they are thus brought home to 

5 Googleeksemplet er hentet fra Roberts (2014, s.171-173).
6 Otteson (2002) viser hvordan Adam Smith bruker metaforen om den 

usynlige hånd til å analysere markedsprosessen i WN, utvikling av mo-
ralske regler i TMS og utvikling av språk i Adam Smiths første publi-
serte essay som er gjentrykt i Lectures on Rhetoric and Belles Letres.  

7 Sitatet er de aller første setningene i TMS.



32  //  SAMFUNNSØKONOMEN NR. 6 2015 TJØTTA

ourselves, when we have thus adopted and made them 
our own, begin at last to affect us, and we then trem-
ble and shudder at the thought of what he feels (TMS 
s. 13-14). 

Smith fortsetter med to andre eksempler: 

When we see a stroke aimed and just ready to fall upon 
the leg or arm of another person, we naturally shrink 
and draw back our own leg or our own arm; and when 
it does fall, we feel it in some measure, and are hurt by it 
as well as the sufferer. 

The mob, when they are gazing at a dancer on the slack 
rope, naturally writhe and twist and balance their own 
bodies, as they see him do, and as they feel that they 
themselves must do if in his situation.

I eksemplene over går det frem at sympatien er en reell 
følelsesmessig effekt. Tanken på tortur får oss til å skjelve. 
Tilskueren drar foten eller armen til seg. Publikum beveger 
seg naturlig med linedanseren. Sympatien er knyttet til en 
følelsesmessig tilstand både ved at vi reelt opplever smerte 
og gleder, og ved at vi tenker oss i den andres situasjon. 
Smiths sympati er altså både fysisk og vår evne til å sette 
oss i andres situasjoner.  

Et annet sentralt utgangspunkt er gjensidig sympati. Smith 
observerer: 

But whatever may be the cause of sympathy, or however it 
may be excited, nothing pleases us more than to observe 
in other men a fellow-feeling with all the emotions of our 
own breast; nor are we ever so much shocked as by the 
appearance of the contrary (TMS s.18). 

Mennesker har en egen glede av gjensidig sympati. Anta at 
Kari opplever noe gledelig eller rammes av noe smertefullt, 
og at Ola har sympati med Kari enten ved å glede seg med 
henne eller å ha medfølelse.  Ifølge Smith kan denne situa-
sjonen gi noe ekstra for både Kari og Ola. At Ola har sym-
pati for Kari, forsterker gleden til Kari eller demper Karis 
smerter. Det at Ola er klar over sin egen sympati overfor 
Kari, er en ekstra glede for Ola, uavhengig av om det som 
Kari opplever, er gledelig eller smertefullt.

Smith gir et eksempel på gjensidig sympati i form av høyt-
lesing av ei bok. Den gang var høytlesing av bøker vanlig. 
I dag er det en situasjon som småbarnsforeldre kjenner seg 
igjen i. Selv om vi har lest boka høyt mange ganger og ikke 

har glede av lesingen i seg selv, kan vi allikevel glede oss 
over å lese boka for andre. Småbarnsforeldre kan oppleve 
en ekstra glede av å føle at barnet gleder seg selv om også 
barnet har hørt den samme boka mange ganger før. 

En spesiell glede er det når sympatien er gjensidig, men 
desto verre er om den ikke er det. Om Kari opplever noe 
gledelig og Ola gleder seg med Kari, er denne harmonien 
i glede en ekstraglede for både Kari og Ola. Men om Ola 
ikke greier å glede seg med Kari, kan denne disharmonien 
være sår for dem begge. Om Kari opplever noe sørgelig 
og Ola føler med henne, er denne gjensidigheten gledelig 
og dempende for smerten for begge. Dersom Ola ikke har 
medfølelse med Karis sorg, kan det forsterke Karis sorg og 
gjøre det mer smertefullt for Ola. 

6 HVORDAN VI AKSEPTERER OG FORDØMMER 
HANDLINGER 
Vurderinger av handlinger og karakter er nært knyttet til 
sympati og gjensidig sympati. Vi aksepterer handlinger vi 
sympatiserer med og fordømmer handlinger som vi ikke 
sympatiserer med.  Ifølge Smith består vår aksept og for-
dømmelse av fire elementer (TMS s. 384): 

(1) Vi sympatiserer med intensjonen til den som utfører 
handlingen. (2) Vi sympatiserer med følelsen og takknem-
ligheten til den som direkte nyter godt eller rammes av 
handlingen. Tenk deg en situasjon der Kari hjelper naboen 
med «noe». Vi kan sympatisere med intensjonen: Vi skjøn-
ner at Kari ønsker å være vennlig overfor sin nabo. Vi kan 
også sette oss i naboens situasjon og sympatisere med ham 
i den grad han viser takknemlighet for hjelpen. Det er for-
skjell på om Kari hjelper naboen med en kopp sukker når 
han mangler sukker, og om Kari tilbyr å hjelpe naboen 
med å male huset. Naboen bør kanskje vise større takk-
nemlighet når Kari tilbyr å male huset. Dersom naboen 
ikke ønsker Karis hjelp til å male huset, kan vi også forstå 
at naboen viser mindre takknemlighet. Om Kari spanderer 
en lunsj på naboen og velger en grønn salat fordi hun synes 
at naboen bør spise sunt, kan vi sette oss inn i naboens 
situasjon og forstå at han ikke uttrykker full takknemlighet 
for å bli påspandert lunsj. Kanskje naboen er fornøyd med 
sitt kosthold; han ser ikke behov for å endre sine matvaner. 
Handlinger med gode intensjoner kan bli dårlig mottatt av 
mottakerne.

(3) Det tredje er om selve handlingen og reaksjonen på 
handlingen er i overensstemmelse med generelle regler. 
Eksempel: En mann er dømt skyldig i en kriminell handling. 
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Det gjenstår for dommeren å bestemme straffeutmålingen. 
Dersom dommeren i et øyeblikk er overveldet av medfø-
lelse overfor den skyldige og slipper ham fri, kan det være 
brudd på allmenne regler. Vi kan forstå dommerens inten-
sjon overfor den som blir sluppet fri, og vi kan også forstå 
den dømtes glede av å slippe å sone straff. Likevel er det 
brudd på generelle regler om at dommeren skal dømme i 
slike situasjoner. De generelle reglene tar opp i seg harmen 
og ergrelsen til de som ble rammet av den kriminelle hand-
lingen. Å slippe fri en skyldig er galt overfor de som rammes 
av uretten. Vi føler med offeret, og vår medfølelse gir oss en 
egen glede.  Dersom dommeren slipper den skyldig fri, føler  
vi med offerets harme av at dommeren slipper den skyldige 
fri, og vår medfølelse med offerert gir oss en egen glede.

Om det er rett å appellere til velvilje, avhenger av situasjo-
nen. Tenk deg at en person rammes av en pengekrise og 
henvender seg til naboen, bakeren, om brød. En slik bønn 
om brød kan være passende å fremføre i en privat sam-
menheng, mens det vil være upassende i køen i bakerens 
butikk. Et annet eksempel: Et hus brenner ned. Det kan 
være passende at de som er rammet av ulykken, spør om 
naboen om husly for noen netter. Men om overnattingene 
strekker ut over i flere måneder, kan det være for mye for-
langt av naboens velvillighet. 

(4) Det fjerde elementet vi legger vekt på når vi aksepterer 
en handling, er om den er god for individer eller samfun-
net som helhet:   

[W]hen we consider such actions as making a part of a 
system of behaviour which tends to promote the happi-
ness either of the individual or of the society, they appear 
to derive a beauty from this utility, not unlike that which 
we ascribe to any well-contrived machine (TMS s.384). 

Denne fjerde er åpen. Adam Smith er uklar på hva som er 
det gode for samfunnet. Men en måte å lese WN på er at 
Adam Smith der forsøker å forklare effekten av den usyn-
lige hånd: Selv om intensjonen til bakeren er å sørge for seg 
og sine, skal vi ikke dømme bakeren for at hun tjener mye 
penger. Hun baker brød som mange ønsker seg, og med 
det gjør hun noe som er godt for det hele. 

7  KARAKTER OG KONSEKVENSER 
Adam Smiths økonomiske menneske handler om karakter 
i tillegg til konsekvenser av handlinger:8

Man … desires, not only praise, but praiseworthiness; 
or to be that thing which, though it should be praised 
by nobody, is, however, the natural and proper object 
of praise. He dreads, not only blame, but blame-worthi-
ness; or to be that thing which, though it should be 
blamed by nobody, is, however, the natural and proper 
object of blame (TMS s. 136–137).   

Ifølge Adam Smith ønsker mennesker ros, men de ønsker 
også å bli oppfattet som en rosverdig person.  Det er for-
skjell på å motta ros for å gjøre noe og å gjøre noe rosverdig 
selv om begrepene henger sammen. Få setter pris på ros 
for en handling når de vet at de ikke har ansvar for hand-
lingen. Å bli roset for noe på jobben når en vet at det er en 
kollega som fortjener rosen, kan oppleves beklemmende. 
Det kan også være ubehagelig å bli roset for noe når en vet 
med seg selv at dette noe ikke var intensjonen. En klok 
mann har lite glede av ros for en handling når han vet at 
handlingen ikke er rosverdig, ifølge Adam Smith. Men han 
kan likevel oppleve den største glede av å gjøre noe rosver-
dig selv om han vet at ingen noen gang kommer til å få vite 
om det, og han derfor ikke kan motta rose for det.  

Mennesker misliker både å bli anklaget for løgn og å bli 
oppfattet som løgnaktige. Å bli uskyldig anklaget for en 
forbrytelse er noe av det verste som kan skje et menneske, 
spesielt dersom den anklagede kan forstå anklagene ut fra 
situasjonen og omstendighetene. Det er ille – ikke bare på 
grunn av anklagen i seg selv, men også fordi anklagen går 
på personens karakter som troverdig. En fri, men skyl-
dig mann kan oppleve friheten ubehagelig fordi han vet 
at han er løgnaktig i egne øyne. Dette ubehaget er smer-
telig beskrevet hos hovedpersonen Raskolnikov i Fjodor 
Dostojevskijs Forbrytelse og straff.  Raskolnikov tilstår til 
slutt drapet på pantelåneren og hennes søster og får fred 
med seg selv. 

8  Karakter er i norsk etymologisk ordbok definert som: «særmerke, mo-
ralsk fasthet, viljestyrke» (De Caprona  2013, s.1429). «Ordholden», 
«hederlig», «rettskaffen» og «nøysom» er positive karaktertrekk, mens 
«løgnaktig» og «sløser» er negative. 
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8 MORALSKE REGLER ER ABSTRAKTE OG AVHENGER 
AV SITUASJON
Adam Smiths økonomiske menneskes beslutninger begren-
ses av moralske regler om hva som er rett og galt. Reglene 
er abstrakte og generelle, tilpasset kjente og ukjente situa-
sjoner som vi ikke engang kunne vite om før vi står overfor 
dem. Når vi tar valg i nye situasjoner, trekker vi på våre 
erfaringer gjennom en fornemmelse av hva som er rett og 
galt. Disse normene kan styre våre handlinger uten at vi 
engang er klar over det. 

Smith sammenlikner de abstrakte moralske reglene med 
språkregler. Regler for rettferd («justice») er som gramma-
tikk; de er «presise, nøyaktige, og uunnværlige».  Mens 
resten av reglene er «uklare, vage og ubestemte» og likner 
på kritikeres vurdering av «sublimitet og eleganse» i tek-
ster.  Et eksempel: 

Et tankeeksempel fortalt av Milton Friedman:9 Fire ven-
ner spaserer på et fortau i New York. En av dem finner 
en 20-dollarsseddel (om lag 1000 kroner i dag). Hva 
bør finneren gjøre? Beholde alt selv eller dele med de tre 
andre? Anta at finneren beholder alt selv. Vil de tre andre 
gå sammen mot finneren og kreve en lik deling eller i det 
minste at finneren spanderer en drink på dem? Friedman 
tror at de fleste av oss verken ville kreve at finneren skulle 
dele likt, eller at hun skulle spandere en drink på de tre 
andre. 

Adam Smith ville trolig vært enig. De tre andre kan ikke 
tvinge finneren til å være generøs ved å dele med dem. 
Mangel på generøsitet kan ikke straffes:  

Beneficence is always free, … , the mere want of it expo-
ses no punishment; because the mere want of benefice-
nce tends to do no real positive evil. Even the most ordi-
nary degree of kindness and beneficence, … , cannot, 
among equals, be extorted by force (TMS s. 95).

Selv om ikke folk kan tvinges til å være generøse, kan man-
gel på generøsitet utløse negative sentimenter. Intensiteten 
på disse sentimentene avhenger av situasjonen. Dersom 
finneren er rik og de tre vennene fattige, kan de fattige 
oppfatte den rike som gnien om hun ikke deler med dem. 
Og om finneren spanderer en drink, er det greit nok men 
ikke noe mer. Men om finneren er fattig og de tre vennene 

9  Eksempelet er fra Sugden (2002, s. 92), som igjen har det fra Fried-
man (1962). 

rike, ville de tre vennene kanskje akseptere at finneren 
beholder alt selv.  Og om den fattige spanderte en drink på 
dem, vil de rike kanskje tenke på det som generøst.  

Reglene endres dersom pengeseddelen ligger i en lomme-
bok med identitetskort. For mange vil det riktige da være 
å levere lommeboka med pengene til nærmeste hittegods-
kontor. En forklaring på ulike regler i de to situasjonene er 
at vi vet fra erfaring at det er vanskeligere å finne rettmessig 
eier til en pengeseddel på gata enn om seddelen ligger i ei 
lommebok. 

En annen tenkt situasjon. To kollegaer, Kari og Ola, er på 
kafe. Dersom Ola tar Karis kaffekopp og drikker av den, vil 
de fleste mene at det er feil. Hvis det deretter blir oppklart 
at det er en feiltagelse, kan vi tilgi Ola. Men om han fort-
setter og insisterer på å drikke Karis kaffe, vil de fleste av 
oss oppfatte dette som brudd på takt og tone. Reglen blir 
aktivisert når situasjonen oppstår; det er få som ville ha 
tenkt gjennom en slik mulighet på forhånd. Å ta kaffekop-
pen er  brudd på Karis eierrett til kaffekoppen. Kari eier 
kaffekoppen, i alle fall så lenge det er kaffe i den. Etter at 
kaffekoppen er tømt, er den implisitte reglen at eierretten 
går tilbake til kafeeieren. Få reagerer om en tom kaffekopp 
blir ryddet bort av personalet. I begge situasjoner er det 
noen som tar kaffekoppen fra Kari. I den første situasjonen 
er det et brudd på regler, i den andre er det ikke det.

De moralske reglene er abstrakte og situasjonsbestemte 
med unntak av reglene for rettferd («justice») som er 
«presise, nøyaktige og unnværlige». Ifølge Smith range-
res urettene: Den verste uretten er å drepe og utøve vold 
mot andre. Den nest verste uretten er å frarøve og ødelegge 
eiendom og eiendeler. Den tredje verste er å bryte løfter 
som det å bryte en kontrakt eller la være å betale tilbake 
det en skylder. 

Hvorfor? (1) «Desto større skade og desto vanskeligere det 
er å reparere uretten som er gjort, desto større er hevnen 
fra de som er utsatt for uretten» (TMS s.203).  (2) Alle par-
ter vil være enige i denne rangeringen.  i) De som er utsatte 
for uretten, vil være enige.  ii) De som begår uretten, vil 
være enige. iii) Tredjeparter som ikke er direkte berørt, vil 
være enige i rangeringen.  

Hvorfor bryr tredjeparter seg? Sympati og gjensidig sym-
pati. Tredjepart sympatiserer med de som blir utsatt for 
uretten. Denne sympatien demper skadene og bitterheten 
til de som blir utsatt for uretten. Denne gjensidigheten er 
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også en egen glede for tredje part. Tredjepart kan også for-
stå den som har begått urett, noe som gjør at man i straffen 
kan ta hensyn til formildende omstendigheter. 

9 ADFERDSØKONOMI VERSUS ADAM SMITHS 
MORALTEORI  
Det kan se ut som om adferdsøkonomi har gjenoppdaget 
elementer av Adam Smiths moralteori siden det er flere 
funn i laben som også Adam Smith observerte (Ashraf m. 
fl. 2005).  Et eksempel er eierskapseffekten: Adam Smith 
observerte: «We suffer more,…, when we fall from a better 
to a worse situation, than we ever enjoy when we rise from 
a worse to a better» (TMS s. 251). Dette er eierskapseffek-
ten (også kalt tapsaversjon) gjennomdaget av Kahneman 
og Tversky (1979, s. 273) og senere bekreftet i en rekke 
eksperimenter (Kahneman og Tversky 1992, s. 298). 
Hvordan passer Adam Smith moralteori til hovedstrøm-
ningene i adferdsøkonomi?

Hovedstrømningen i adferdsøkonomi modifiserer kjerne-
antagelsene i faget økonomi for å kunne gjøre bedre pre-
diksjoner (Rabin 2013, s. 617; Laibson og List 2015, s. 
385). For eksempel modifiseres nyttefunksjonen slik at 
den reflekterer hyperbolske tidspreferanser eller sosiale 
preferanser, mens resten av kjerneantagelsene som mak-
simering av nytte og fullstendig informasjon ligger fast. I 
så måte kan en si at adferdsøkonomi er innenfor kjernen 
av nyklassisk økonomisk teori. Den metodiske kjernen i 
Adam Smiths moralteori er forskjellig fra standard økono-
misk teori og dermed også adferdsøkonomi. 

I Adam Smiths moralteori utvikles moralske regler i en evo-
lusjonær prosess. Reglene er ikke intenderte. De er skapt 
av mennesker, men ikke konstruert med et bestemt for-
mål. Teorien er induktiv i natur mens standard økonomisk 
teori er deduktiv. Moralske valg i et deduktivt rammeverk 
er resultat av beviste og målrettede valg; det er en form for 
konstruert rasjonalitet i motsetning til Adam Smiths øko-
logiske rasjonalitet (Smith 2003, 2008).  

Siden den metodiske kjernen er grunnleggende forskjel-
lig kan forklaring på samme observasjon være forskjellig. 
Begge observerer eierskapseffekten men forklaringen er 
forskjellig.  Adam Smiths forklarer eierskapseffekten som 
et resultat av en evolusjonær prosess med utgangspunkt i 
gjensidig sympati. Adferdsøkonomi observerer eierskapsef-
fekten i laben men forklaringen preges av etterrasjonalise-
ring; Daniel Kahneman og Amos Tversky (1992, s. 298) 

endrer nyttefunksjonen slik at den reflekter eierskapseffek-
ten, og utvikler derved sin prospektteori.10

Et uttalt mål i adferdsøkonomi er å gjøre antagelsene i den 
økonomiske modellen mer realistiske og på den måte forbe-
dre prediksjoner og politikkforslag.11 I følge Alexander W. 
Cappelen og Bertil Tungodden (2012, s. 29) har adferds-
økonomi modifisert standardantagelsen om motivasjon ved 
å dokumentere at de fleste diktatorene deler penger med 
andre.  De mener at dette «har bidratt til å utfordre stan-
dardmodellen i økonomisk teori». Er observasjoner som 
at folk bryr seg andre en utfordring for standardmodellen?  
Det avhenger av formålet av med standardmodellen.   

Standardmodellen i økonomisk teori er en tautologisk 
sammenheng av antagelser som at agentene «maksimerer 
nytte», «har rasjonelle forventinger» og «perfekt informa-
sjon». Antagelser er selvsagte ikke realistiske. En test på 
realismen i antagelser er heller ikke en test på selve model-
len. I følge Milton Friedman (1953, s.15) er: «(T)he rele-
vant question to ask about the «assumptions» of a theory 
is not whether they are descriptively «realistic», for they 
never are, but whether they are sufficiently good appro-
ximation for the purpose in hand. And this question can be 
answered only by seeing whether the theory… yields suf-
ficiently accurately predictions» (min kursiv).  

Dersom formålet med den økonomiske modell er å forklare 
markeder så demonstrer markedseksperimenter at teorien 
predikerer ganske bra i mange situasjoner (Smith 1962, 
1982). Dette til tross for at de fleste eksperimentdeltakere 
fra den samme populasjonen deler penger med fremmede i 
diktatoreksperimenter, og derfor tilsynelatende bryter med 
kjerneantagelsene. 

Hva er forskjellen mellom Adam Smiths markedsteori og 
standard markedsteori? I dag defineres faget samfunnsø-
konomi som en teori for allokering av knappe ressurser 
til konkurrerende formål. Første velferdsteorem etable-
rer perfekte markeder som en normativ målestokk for 
optimal allokering av ressurser. Avvik fra den optimale 
allokeringen (ineffektivitet) spores tilbake til brudd på 

10 Denne tilnærmingen er også brukt til å tilpasse nyttefunksjoner til 
sosiale preferanser med utgangspunkt i resultater fra eksperimentelle 
spill: preferanse for likhet (diktatorspillet), negative og positiv resipro-
sitet (ultimatumspillet og tillittsspillet), tillitt, (tillittspillet) og betinget 
resiprositet (kollektivgodespill).

11  Se for eksempel Cappelen og Tungodden (2012, s. 26), Thaler (2015, 
s. 5-7) og Laibson og List (2015, s. 389).



36  //  SAMFUNNSØKONOMEN NR. 6 2015 TJØTTA

forutsetninger som ufullstendig informasjon, markeds-
makt og eksternaliteter. 

Kjernen i Adam Smiths markedsteori er frivillig bytte av en 
ting for en annen; den er studiet av interaksjonen mellom 
folk med sin spesifikke kunnskap, erfaringer og begren-
sede ressurser.  De forbedrer sine situasjoner gjennom fri-
villig bytter. Lokal informasjon og kunnskap er en viktig 
kilde for frivillige bytter men også et resultat av markeds-
prosessen. Markedsprosessen er en måte å oppdage fakta 
på som ellers ikke ville ha blitt oppdaget. Noen ganger 
kommer vi ut av butikken med produkter som vi ikke 
viste eksisterte da vi gikk inn i butikken. Selv om standard 
markedsteori og Adam Smiths markedsteori er forskjellig 
så viser markedseksperimenter at standard markedsteori 
predikere ganske bra selv om deltakerne har ufullstendig 
informasjon (Smith 1963, 1982; List 2004; Kimbrough 
m.fl. 2008, 2010).

10 ADAM SMITHS TEORIER ER HØYST RELEVANT   
(1) Adam Smith regnes som grunnleggeren av faget men 
hans teorier og idehistorie generelt har liten plass på 
dagens pensum i samfunnsøkonomi. Å kjenne til røttene 
bidrar til å forstå dagens rådende tankemåter i faget.   

(2) Standard markedsteori har i en viss forstand beveget 
seg bort fra Adam Smiths markedsteori. Adam Smiths 
fokus på frivillig bytte og prosessene utenfor likevekt bidrar 
til å utfylle standard markedsteori. I Adam Smiths mar-
kedsteori kommer det tydelig frem at perfekt informasjon 
ikke er en nødvendig forutsetning for at virkelige marke-
der skal fungere. Tvert i mot er nettopp det at informasjon 
er ufullstendig og kunnskap er lokal som gir opphav for 
markedet.  

(3) Moral ser ut til å være på vei tilbake i økonomifaget. 
Adferdsøkonomi har prisverdig bidratt til å sette fokus på 
moral. Det samme har empirisk velferdsforskning som stu-
derer sammenhengen mellom normer og velferdsordninger 
(Rege m.fl. 2012; Bratberg m.fl. 2015; Markussen og Røed 
2015). I teoriene som ligger under disse empiriske arbei-
dene er normene antagelser; i den forstand at nyttefunksjo-
nene modifiseres slik at de tar høyde for at det kan være 
for eksempel stigma knyttet det å bruke velferdsordninger 
(Moffitt 1983; Lindbeck m.fl. 1999). Noen ganger er det 
en god tilnærmingsmåte. Andre ganger kan det være hen-
siktsmessig å analysere opprinnelse til normer.  Siden Adam 
Smiths moralteori forsøker å forklare utvikling av normer 

tror jeg at hans moralteori kan bidra til å forstå sammen-
hengen mellom moral, økonomi og velferdsordninger. 
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