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Förord 

Människan har sedan urminnes tider funderat kring det sam-
hälle hon lever i. Hur fungerar vi tillsammans? I vilka sam-
manhang uppstår samarbete? Vilka principer gäller för byte 
och handel? Hur uppstår val och preferenser? Påverkas vi av 
andra och i så fall hur? Är vi konsekventa när vi väljer i en situ-
ation av begränsade resurser? 

Vi har längs vägen kommit upp med olika ideer och lösning-
ar för att svara på sådana frågor. Vi har försökt förstå hur den 
ekonomi vi lever inom – med byte och handel, produktion och 
konsumtion, pengar och kapital – hålls samman och föränd-
ras. Vi har långt ifrån tyckt lika och till och med definitionen 
av vad vi avser med begreppet ekonomi har skiftat kraftigt 
över tiden.

I denna bok kan vi följa hur det ekonomiska tänkandet ut-
vecklats och förändrats under de senaste två tusen åren. Det 
är visserligen inte förrän under de senaste två hundra åren 
som tänkandet kring ekonomin utvecklas till en egen veten-
skap med anspråk på att förstå hur ekonomin fungerar – det 
ämne som på svenska brukar kallas nationalekonomi och på 
engelska rätt och slätt economics. Men det hindrar inte att 
män ni skor långt tidigare kunnat göra skarpsinniga iakttagel-
ser och formulera ekonomiska teorier.

Frågan är förstås om det är av värde att veta vad man tidi-
gare tyckt och tänkt om ekonomiska ting. Räcker det inte med 
att konstatera att vi idag vet mycket mer om ekonomiska pro-
cesser och förlopp? Har inte de gamla idéerna övergivits för att 
de helt enkelt var dåliga? Men så enkelt är det faktiskt inte. För 
det första ger kunskap om ekonomiämnets historia insikt om 
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Inledning 

Denna bok handlar om de ekonomiska idéernas historia. Mer 
koncist ges här en historik över människans försök att förstå 
ekonomiska fenomen. Boken tar sålunda inte upp de ekono-
miska fenomenen i sig, utan hur vi under olika tidsepoker och 
platser har förstått och beskrivit dessa. På så vis är boken ett 
bidrag till intellektuell historia.

En historik av detta slag ska givetvis omfatta en rad olika as-
pekter. För det första måste vi säga något om individerna i sig 
– det vill säga ekonomerna och deras idéer. För det andra be-
höver vi ta hänsyn till det bredare historiska ekonomiska och 
politiska sammanhanget. Inom kemi är det möjligt att anta att 
vatten bestod av väte och syre även under antiken. Inom eko-
nomi kan vi inte göra samma antagande. Enbart under de sis-
ta hundra åren har världen förändrats dramatiskt, för att inte 
tala om de förändringar som har skett sedan Aristoteles tid. 
Eftersom det historiska sammanhanget påverkar vår förståel-
se av ekonomiska problem, måste detta vävas in i berättelsen. 
För det tredje är det nödvändigt att även förändringar inom 
vetenskapen och det intellektuella klimatet i övrigt inklude-
ras. Ekonomers sätt att tänka har oundvikligen formats av 
strömningar i deras samtid, varför faktorer som religion, teo-
logi, filosofi, matematik och naturvetenskap också berörs.  

Att konstatera betydelsen av olika aspekter är emellertid 
enklare än att visa exakt hur deras inbördes relation ser ut. 
Vilka händelser i samhället är det som påverkar ekonomisk 
 teori? Och vilka teorier härrör från vilka händelser? Något en-
tydigt svar på denna fråga finns inte. Ekonomiska idéer kan 
påverka politiken, men det kausala förloppet kan lika gärna 

att dagens sanningar snabbare än vad man någonsin tror kan 
vara utbytta mot nya. Teoriutvecklingen formas inte bara av 
skarpsinnigt tänkande utan också av hur den verkliga ekono-
min förändras, av kriser och snabba perspektivförskjutningar. 
För det andra ger oss sådan kunskap perspektiv på de grun-
dantaganden som ekonomiska teorier vilar på och hur de har 
formats. För det tredje kan vi kanske också lära oss något av de 
idéer som övergivits längs vägen – eller förstå varför de läm-
nats åt sidan. Det kan till och med göra oss en smula mindre 
säkra på vår egen förträfflighet när vi analyserar komplicerade 
ekonomiska processer.

Ekonomhistorikern Martin Kraghs översikt av den ekono-
miska teorins idéhistoria som föreligger här fungerar väl som 
en översikt, men också som vägledare om man vill tränga dju-
pare ned i det myller av ekonomiska idéer och tankar som satts 
på pränt över tiden. Med något undantag när är detta även den 
första ordentliga översikten på svenska på mycket länge. Här 
presenteras ekonomer och teorier men också den tid som for-
made dem. 

Vid läsningen inser man att mycket av denna materia förtjä-
nar att lyftas fram ur historiens glömska. Inte minst slås man 
av att många av de debatter som vi idag för knappast är nya. Då 
som nu förundras vi över hur ekonomiska kriser uppstår och 
försöker hitta vägar för att avhjälpa dem. Vi ställer frågan om 
varför inflation uppstår och hur skadlig den är. Liksom tidi-
gare funderar vi på hur institutioner formar ekonomiskt bete-
ende eller hur ekonomiska val görs. Vi kan utan tvivel lära oss 
mycket av att ta del av hur dessa diskussioner förts och med 
vilka teoretiska verktyg. Om vi inte förmår inse detta kom-
mer vi utan tvivel att bli sämre ekonomer men även ha mycket 
svårt att orientera oss i vår egen ekonomiska nutid.

Lars Magnusson
professor i ekonomisk historia
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att någonsin anses tillfredsställande eller tillräckligt uttöm-
mande. Adam Smith betraktade ekonomi som »en vetenskap 
för statsmän och lagstiftare«, det vill säga principer för att sty-
ra nationen.1 En något bredare definition gavs av Alfred Mar-
shall, som vid slutet av 1800-talet beskrev ekonomi som »en 
studie av människan i livets ordinarie aktivitet«.2

Problemet med dessa definitioner, även om vi förstår unge-
fär vad som avses, är att de definierat ekonomi i termer av vad 
som studeras. En mer analytisk definition gavs av Lionel Rob-
bins, som 1932 beskrev ekonomi som »vetenskapen som stu-
derar mänskligt beteende som ett förhållande mellan mål och 
knappa medel som har alternativa användningsområden«.3 
Allt beteende som involverar val mellan knappa resurser kun-
de sålunda anses höra till ämnets tänkbara sfär. Fördelen med 
Robbins definition är att den inkluderar alla fenomen vi van-
ligtvis associerar med ekonomi – som priser, pengar, mark-
nader, handel, produktion och distribution. Om vi väljer att 
betrakta även tid som en knapp resurs, kan definitionen inklu-
dera i princip all form av mänsklig aktivitet. Detta reser vikti-
ga frågor om avgränsningarna i denna bok.

Utgångspunkten
För att undvika gränsdragningsproblem har jag valt en så in-
kluderande definition av ekonomi som möjligt. Utgångspunk-
ten, något förenklat, har varit att inkludera de idéer som eko-
nomer idag mer eller mindre anser tillhör ämnet. För att förse 
läsaren med ett historiskt djup börjar denna bok i Kina och an-
tiken, eftersom det är där vi hittar de tidigaste kända skrif-
terna om ekonomi. Människan har givetvis resonerat i eko-
nomiska termer långt innan dess, men vi är av naturliga skäl 
begränsade till de skrifter som faktiskt efterlämnats. Arkeo-
logiska fynd har demonstrerat att det babyloniska samhället 
hade en för tiden avancerad handel och statsapparat, varför 

vara det omvända. Alternativt finns där inget synbart sam-
band över huvud taget. Isaac Newton påverkade hela vår syn 
på vetenskapen som sådan, och sålunda även den ekonomiska 
forskningen. På samma vis hämtade många ekonomer inspira-
tion i evolutionsteorin, samtidigt som Charles Darwin i sin tur 
influerades av en ekonom, Thomas Malthus. Alla har i sin tur 
varit en del av större filosofiska rörelser, som kristendomen, 
islam, upplysningen och positivismen. Ekonomiska idéer, en-
kelt uttryckt, är del av ett större kulturellt sammanhang. 

Ett viktigt skäl till att denna bok betonar relationen mellan 
ekonomiska idéer och andra faktorer som politik och intellek-
tuellt sammanhang är att ekonomi traditionellt inte var ett 
ämne som studerades av en specifik grupp, »ekonomer«. Natio-
nalekonomi uppstod som en separat disciplin under 1800-ta-
let, och vår tids ämnesuppdelning har inte existerat dessför-
innan. Tidiga bidrag till vårt ekonomiska tänkande gjordes av 
filosofer, teologer, jurister, affärsmän och statsanställda. Flera 
författade sina verk i en miljö och för ett syfte som var väldigt 
annorlunda än de principer som styr akademiskt arbete idag. 
Adam Smith, som av många anses vara ämnets kanske vikti-
gaste förgrundsgestalt, var exempelvis professor i moralfilo-
sofi. En av hans efterföljare, David Ricardo, var aktiemäklare 
och parlamentariker. Men det innebär inte att deras idéer är 
ointressanta för oss idag – tvärtom är en viktig del av ämnets 
historia hur olika idéer förts vidare i nya sammanhang och för 
annorlunda syften. 

En definition av ekonomi
De flesta anser sig nog ha en ungefärlig uppfattning om vad 
som menas med ordet ekonomi. Ordet har sina rötter i grekis-
kans oikos (οἶκος), som betyder hushåll, och nomos (νομός), 
som betyder lag. Ämnet förstods under antiken sålunda som 
principerna för hushållet. Definitionerna har sedan varierat 
från det ena århundradet till det andra, men till synes utan 
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att begränsa användningen av matematikens språk till ett mi-
nimum och i stället referera den läsare som vill ha vidare för-
djupningar till originaltexterna.

Redan här bör något sägas om metodologi. Kunskap kan nås 
på olika sätt, och genom att studera vetenskapens historia får 
vi en bra uppfattning om vilka metoder som finns och vilka 
som har prövats. De ekonomiska idéernas historia utgör fer-
til grund för den som vill fördjupa sig i metodologiska problem 
och utmaningar: Vad kan vi veta? Och hur kan vi avgöra vilka 
idéer som är korrekta? Vi ska här inte uppehålla oss vid det-
ta oerhört omfattande ämne, utan endast konstatera att det 
finns olika sätt att bedriva forskning. Däremot måste vi för-
klara några av de grundläggande termerna som används i den-
na bok.

Två centrala termer är induktiv respektive deduktiv metod. 
Induktiv metod är empirisk och rör sig från observationer till 
slutsatser. Ett exempel på en induktiv slutsats är att »ebb och 
flod förefaller variera med månens och solens relation till jor-
den«. Vi kan givetvis inte säkert veta att månen utövar den-
na kausala kraft på jordens hav, men vi kan säga att det med 
en viss sannolikhet förefaller stämma. Deduktiv metod å an-
dra sidan är logisk och härleder slutsatser från givna premis-
ser. Dessa premisser kan vara grundade på empiriska obser-
vationer, men de behöver inte vara det. Men slutsatserna i en 
deduktiv analys är alltid sanna per definition.

I praktiken existerar varken den induktiva eller dedukti-
va metoden i någon ren form, och som regel tillämpas inom 
forskningen en kombination av båda två (vilket ibland be-
nämns abduktiv metod). Skälet är att människan inte bara gör 
iakttagelser av enskilda fenomen – hon söker också finna lo-
giska samband mellan dem. Debatten brukar därför handla 
mer om vilken den optimala kombinationen är. 

Två andra viktiga termer för oss är positiv respektive norma-
tiv ekonomi. Positiv ekonomi berör frågor om ekonomiska fe-
nomen: Hur fungerar ekonomin? Hur uppstår marknadspri-

det vore förhastat att anta att man skulle ha saknat förståelse 
för ekonomiska fenomen. Men tyvärr finns inga kvarlämnade 
skrifter på dessa frågor från den tiden. 

Det är oundvikligt att vi betraktar historien ur nutidens per-
spektiv och med nutidens synsätt. När man skriver en histo rik 
görs ett urval, och denna urvalsprocess formas delvis av sam-
tiden. På detta följer emellertid inte att tidigare perioder be-
döms utifrån någon föreställning att vi idag skulle besitta den 
slutliga »sanningen«. En sådan typ av historieskrivning skulle 
riskera att snart bli daterad, allt eftersom även nutidens »san-
ning« blir dåtidens »misstag«. En hypotetisk historiebok, skri-
ven 1930 utifrån uppfattningen att författaren hade sista or-
det i alla frågor, skulle antagligen framstå som väldigt märklig 
för en nutida läsare. Vi kan givetvis inte utesluta att vår för-
ståelse i någon mening blivit förfinad, men historisk erfaren-
het visar att sådana omdömen bör användas med försiktighet. 
I denna bok har jag försökt beskriva de ekonomiska idéerna i 
sitt eget historiska sammanhang, mot bakgrund av de frågor 
och utmaningar som var viktiga vid denna tidpunkt.

Bokens terminologi
Så långt som möjligt har materialet i denna bok framställts på 
ett sätt som bör vara tillgängligt även för en icke-ekonom el-
ler nybörjare. Samtidigt har detta ställts mot ett annat vik-
tigt övervägande, nämligen att vara så trogen de ursprungliga 
idéerna och teorierna som möjligt. En viktig del i en levan-
de framställning är att låta människorna »tala för sig själva«, 
snarare än att sammanfattas rakt av. När det gäller de äldre 
och klassiska bidragen är detta kanske inget problem – tänka-
re som Adam Smith och Karl Marx hade ett spänstigt språk-
bruk som är spännande att ta del av. Men i mer modern tid 
har ekonomers universella språk tenderat att vara matematik, 
och inte sällan avancerad sådan. Valet i denna bok har då varit 
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De frågor som adresseras inom ekonomi beror på problem och 
utmaningar som är relevanta i samtiden, vilka inte behöver 
vara beständiga över tid. Under 1930-talet var den stora po-
litiska och sociala frågan massarbetslöshet, fyrtio år  senare 
var utmaningen i många länder inflation. Men i det längre per-
spektivet förändras också hela ekonomins struktur. Vi kan 
inte ens anta att människans beteende är konstant, då nya 
oförutsedda möjligheter kan uppstå vilket i sin tur påverkar 
våra handlingsmönster. På grund av detta är ett historiskt per-
spektiv viktigare inom ekonomi än naturvetenskap.  

För det tredje kan vi genom att studera olika alternativa 
angreppssätt bli bättre ekonomer. Att bekanta sig med pro-
blem som tidigare generationer har brottats med, och stude-
ra hur olika idéer har växt fram, ger oss perspektiv på vår egen 
samtid. När vi ser historiska exempel på vägval som slutat i 
återvändsgränder, lär vi oss att våra egna uppfattningar kan 
komma att utmanas och överges i framtiden. Vi blir sålunda 
ödmjuka och mer kritiska, vilket höjer vår förmåga att tänka 
självständigt. Historia, som det har påpekats, är skeptikerns 
främsta verktyg.

För det fjärde, slutligen, är det möjligt att använda historia 
som en nästan outsinlig källa till inspiration för nya idéer. Vi 
är sällan så originella som vi vill tro, och blickar vi bakåt kan vi 
upptäcka att frågeställningar liknande våra egna har behand-
lats långt tidigare. I vilket fall som helst gäller samma princip 
för det ekonomiska tänkandets historia som för militär histo-
ria – vinnarens verkliga förmågor kan inte uppskattas om vi 
inte noggrant studerar också den förlorande sidan.

ser? Varför finns pengar? Det enda syftet med dessa frågor är 
att skaffa sig en förståelse för de ekonomiska fenomenen som 
sådana. Normativ ekonomi å andra sidan handlar explicit om 
hur saker borde vara, det vill säga involverar ett etiskt värde-
omdöme: Hur bör handeln organiseras? Vilken räntenivå är 
förenlig med samhällets moraliska rättesnören? De flesta eko-
nomer anser att normativa aspekter ska hållas borta från ana-
lysen så långt det är möjligt, med hänsyn till att forskningen 
bör vara värdeneutral. Det är omdiskuterat huruvida någon 
helt värdeneutral ekonomi verkligen finns – och framöver ges 
flera exempel på denna diskussion – men de flesta anser att 
ekonomer bör sträva efter en så hög grad av neutralitet som 
möjligt och endast bedriva positiv forskning. 

Varför studera ekonomisk idéhistoria?
Där finns flera goda skäl till att studera de ekonomiska idéer-
nas historia. På ett grundläggande plan ger ämnet oss samma 
typ av tillfredsställelse som alla historiska studier: vi studerar 
historia för att förstå vår nutid och hur vi har hamnat där vi är. 
Det är ett faktum att ekonomiska idéer – på gott och ont – har 
förändrat vårt sätt att tänka, och de har påverkat regeringars 
politik i vittgående utsträckning. När politiker och beslutsfat-
tare anammar en viss ekonomisk teori kan detta ha vittgående 
konsekvenser för individer, nationer och världen i sin helhet. 
En bonde i Kenya kan upptäcka att hans eller hennes tillgång 
till kredit bestäms av Världsbankens nya regler, som i sin tur 
är påverkade av någon ekonomisk teori. Nivåerna på inflation 
och arbetslöshet kan visa sig bero på centralbankers räntepoli-
tik, i sin tur påverkad även den av olika teorier om ekonomiska 
fenomen. Ekonomiska idéer är sålunda del av ett mycket stör-
re sammanhang.

För det andra arbetar ekonomer till skillnad från fysiker och 
kemister med ett studieobjekt som är i konstant förändring. 
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seras mot slutet av boken (men en ansats har även gjorts för 
att lyfta fram de skickliga kvinnliga ekonomer som trots allt 
funnits).

Slutligen kan inget verk göra anspråk på att täcka alla områ-
den, debatter och diskussioner i alla tider. Men utgångspunk-
ten har varit att göra rättvisa åt såväl välkända som bortglöm-
da tänkare i den mån detta varit möjligt samt att lyfta fram 
svenskt ekonomiskt tänkande.

Om bokens urval
Denna bok är skriven för alla som är intresserade av de eko-
nom iska idéernas historia och utveckling. Några specifika för-
kunskaper är inte nödvändiga, även om en viss bekantskap 
med grundläggande begrepp givetvis är ett stöd. När specifi-
ka ter mer dyker upp har jag i den mån utrymmet tillåtit för-
klarat dem antingen i brödtexten direkt, alternativt i en fot-
not. Alla tit lar refereras på originalspråk, om de inte författats 
på ett för mig främmande språk (som kinesiska, grekiska och 
ara biska), då jag i stället konsulterat tillgänglig översättning. 
Tit lar som existerar i svensk översättning refereras i original-
språk med hänvisning även till svensk källa.

Där finns oceaner av litteratur som ingen enskild individ 
kan tillägna sig under sin livstid, och historikern måste där-
för göra ett urval. Detta problem blir större ju närmare vår 
egen tid vi kommer. De tidigaste skrifterna nedtecknades på 
ömtåliga lertavlor och papyrusrullar, där endast en mindre 
del har överlevt till våra dagar. Idag kan en ekonom genom en 
knapptryckning publicera mer text än vad som författades un-
der hela antiken. Detta återspeglas i bokens struktur, där näs-
tan halva utrymmet ägnas åt idéer från 1900-talet och fram-
åt. Men urvalsprocessen kan förstås även i andra dimensioner.

Ett problem med mycket tidigare historieskrivning har varit 
det eurocentristiska perspektivet. Utrymme har ägnats åt an-
tiken och kristendomen men varit tyst om förvecklingar i an-
dra delar av världen. På ett sätt har det varit fråga om att kun-
skap faktiskt inte har funnits – men det har även berott på ett 
genuint ointresse. En ansats har därför gjorts i denna bok att 
inkludera ekonomiskt tänkande från Kina och inom islam. 

En annan viktig aspekt är den näst intill totala dominansen 
av män i det ekonomiska tänkandets historia. Kvinnor var un-
der århundraden exkluderade från de akademiska miljöerna, i 
likhet med hur diskriminering funnits också inom andra om-
råden. Effekterna av detta märks än idag, en fråga som adres-
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