
CINEBOX
En del av Swedish Film AB

Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-509 025 63 • Fax: 08-445 25 60 
info@cinebox.se • www.cinebox.se

Speltid:  7 min

Från:  13 år

Ämne: Samhällskunskap,  
Historia, Ekonomi, Filosofi,  
Värdegrund, Religion 

Produktionsland:   
Storbritannien

Svensk version:
© Cinebox, 2016

Ansvarig utgivare:
Ann Nordström

Filmnr:  1695

För ytterligare  
källinformation: 
Kontakta Cinebox
08-445 25 50

Tänkvärt - Politisk teori - Adam Smith

Tänkvärt - Politisk teori - Adam Smith
Adam Smith föddes 1723 i Skottland och är känd som en 
framstående tänkare inom ekonomi men också för idéer 
utanför det ekonomiska. Smith funderade redan då på nutidens 
dilemma om hur en ekonomi både ska kunna generera vinst 
och vara civiliserad.

Serien ”Tänkvärt” tar upp välkänd idéhistoria genom tiderna. 
Ämnet idéhistoria omfattar i princip alla idéer i historien. Där 
samsas bland annat filosofins historia, de politiska idéernas 
historia och vetenskapshistoria. Den underhållande serien är 
producerad av filosofen, historikern och författaren Alain de 
Botton. De korta programmen och användbara teorierna kan 
hjälpa oss att bättre förstå oss själva och omvärlden.

Politisk teori - Adam Smith
Adam Smith föddes 1723 i staden Kirkcaldy i Skottland. Han var 
moralfilosof, och skrev tidigt i sin akademiska karriär en bok 
om sympati. Smith blev med tiden mer och mer intresserad av 
ekonomins betydelse för människors välbefinnande. Han fascinerades 
av det kapitalistiska systemet, och försökte förstå hur det fungerade. 
Förutom sin berömda beskrivning av den osynliga handen som 
metafor för marknadsekonomins förmåga att fördela välstånd gjorde 
sig Smith även känd för flera andra tankar om kapitalismens sätt att 
fungera.  
 Smith noterade att den kapitalistiska ekonomin präglades av 
specialisering. Det innebär att produktionen av en vara eller tjänst 
styckas upp i många moment, som olika människor specialiserar 
sig på. Han såg också att detta gjorde att många människor 
upplevde sina jobb som tråkiga och meningslösa. Men det var 
också den främsta förklaringen till att nationer blev rikare. Därför 
tyckte Smith att chefer hade ett ansvar gentemot sina anställda att 
uppmärksamma det meningsfulla i deras arbete och ge dem en 
bra lön. Ju fler som arbetade och ju mer som producerades, desto 
mer kunde konsumeras, och inte bara av de allra rikaste. Smith 
kallade det för konsumentkapitalism, och han tyckte inte att det var 
något fel med medelklassens ökade konsumtion av lyxprodukter. 
Tvärtom ledde överflödet till ett samhälle som hade råd att ta hand 
om sina svagaste. Smith menade att kapitalismen skulle ses som 
en god kraft, eftersom den ledde till goda saker. De allra rikaste kan 
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likaså vara en resurs eftersom de i utbyte mot ära 
och respekt kan driva skolor och sjukhus till förmån 
för de som har det sämst ställt. Det kapitalistiska 
systemet var enligt Smith en kraft som kunde styras 
och användas av medborgarna i ett samhälle. Det 
som människor efterfrågar kommer att produceras av 
marknaden, och därför ligger det yttersta ansvaret för 
samhället hos konsumenterna. Adam Smiths teorier är 
inflytelserika än idag, och utgör grunden för modern 
nationalekonomi. 

Nyckelord
Adam Smith, kapitalism, nationalekonomi, liberalism, 
politisk teori, marknadsekonomi, ekonomisk historia, 
konsumtionssamhället, ekonomi.  

Diskussionsfrågor
1. Vad menas med specialisering?
2. Vad tyckte Smith om specialisering?
3. Vad menade Smith med begreppet 

konsumentkapitalism? 
4. Varför trodde Smith att medelklassens 

lyxkonsumtion gynnade de fattigaste?
5. Hur förhöll sig Smith till de rikaste i samhället?
6. Vilket ansvar har konsumenterna, enligt Smith?
7. Hur skulle du beskriva Smiths syn på kapitalismen?
8. Smith är också känd för sin metafor om den 

osynliga handen. Vad ville han säga med den 
metaforen?

9. Inom liberalismen finns ett känt uttryck som kallas 
Laissez faire. Vad innebär det?

Här kan du hämta mer information
http://urskola.se/Produkter/179637-Bildningsbyran-
ekonomi-Adam-Smith-moralen-och-girigheten - UR-
serien Bildningsbyrån om Adam Smith. 
http://www.frihetsfronten.se/liberalismen/smith.
shtml - Frihetsfronten om Adam Smith. Bakom sidan 
står bland andra skribenten Johan Norberg. Sidan är 
ideologiskt vinklad. 
http://www.svd.se/osynlig-hand-var-bara-halva-
budskapet - Essä om Adam Smith i Svenska Dagbladet. 
http://www.so-rummet.se/kategorier/
samhallskunskap/politiska-ideologier/liberalism - SO-
rummet om liberalism. 
http://sverigesradio.se/sida/
avsnitt/267504?programid=793 - SR-programmet 
filosofiska rummet om Adam Smith och hans teorier. 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=5
03&artikel=4727068 - Kritik av Adam Smiths liberalism 
på Sveriges radios hemsida.    
www.ne.se - Nationalencyklopedin
https://duckduckgo.com/ - En sökmotor som inte 
spårar dig
http://factlab.com/#lo=1 - Dagens nyheters skolsajt
http://www.cinebox.se/ - Cinebox hemsida
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Tänkvärt: Filmen om Adam Smith passar bra för undervisning i grundskolans och gymnasiets 
samhällsorienterande ämnen. Här enligt det centrala innehållet i Lgr11 och Gy11, se www.skolverket.se:

I årskurs 7-9, historia, Lgr11
• Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700–1900:  ”Industrialiseringen i 
Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika 
samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. 
Migration inom och mellan länder” och 
”Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier”

I årskurs 7-9, samhällskunskap, Lgr11
 • Beslutsfattande och politiska idéer:  ”Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet 
har utvecklats”

I årskurs 7-9, religion, Lgr11
• Etik:  ”Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till 
exempel dygdetik”

I gymnasiet, samhällskunskap 1b, Gy11
”Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier” 
”Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, 
tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar” 

I gymnasiet, filosofi 1, Gy11 
”Värdefilosofi, dels olika värdeteoretiska ståndpunkter och normativa etiska teorier som handlar om vad 
som är rätt och orätt samt vad som utmärker ett gott liv, dels samhällsfilosofi som handlar om vad som är 
rättvist och vad som utmärker ett gott samhälle. Exempel på teoriernas tillämpningar hämtas från privatliv, 
samhällsliv, kulturliv och vetenskap”


