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Skotsk upplysning och naturforskning 
 

Introduktion till Nationernas Välstånd (The Wealth of Nations) 
 

Björn Hasselgren, PhD1 
 
 
Adam Smith (1723 – 1790) verkade i upplysningens tidsålder och anda. Han var del av 

det breda och ämnesmässigt mångomfattande vetenskapliga sammanhang som be-

nämns Scottish Enlightenment, den skotska upplysningen. Smith verkade vid universite-

tet i Glasgow och senare i den intellektuella miljön i Edinburgh. Den skotska upplys-

ningen hade sin storhetsperiod under 1700-talets senare decennier, men var livskraftig 

ett antal decennier in på 1800-talet. Det är mot denna bakgrund och denna tid som 

Smith bäst förstås.   

Uppdraget för vetenskapen, som det uppfattades av forskarna och vetenskapsmännen 

utanför akademien, var att genom empiriska studier belysa mänsklighetens utveckling 

genom olika tidsåldrar och under varierande geografiska förhållanden. De fakta man på 

detta sätt samlade underkastades ett systematiskt filosofiskt studium. Ur denna analys 

strävade man efter att identifiera generella mönster och förhållningssätt som individer 

och samhällen följde genom mänsklighetens historia. 

Vad som låg till grund för framväxten av en så livaktig forskningsmiljö som Skottland 

erbjöd under denna period har diskuterats i många olika sammanhang. Helt klart är att 

Skottland efter enandet med England 1707 och det omskakande upproret mot England 

1745 slog in på en mer utvecklingsorienterad bana. Stabilitet vad gäller institutioner och 

en god utveckling av handel och kommersiella förhållanden, i kombination med att tidi-

gare utvecklingshämmande feodala strukturer i jordbruket ersattes av mer moderna 

förhållanden, brukar framhållas.  

En annan viktig faktor var en bildningstradition med rötter i den katolska tiden. Från 

denna era härstammar universiteten i St. Andrews (1411) och Glasgow (1453), som i sig 

var en kanal från Skottland till kontinenten och universitet i andra viktiga medeltida stä-

der. När så unionen 1707 med England gav stabilare förhållanden förstärktes denna hu-

manistiska tradition med ett för tiden ovanligt livaktigt forskningssamhälle.   

Ursprunget till den forskningsmiljö som växte fram under den skotska upplysningen 

kan antagligen bäst beskrivas som knuten till klassiskt antik politisk filosofi, 
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naturrättsläran hos Samuel von Pufendorf och Hugo Grotius och den samtida forsk-

ningen inom området Natural history, som mer kan uppfattas som ett metodologiskt 

angreppsätt, baserat på empiri och faktaanalys, än en särskild ämnesdisciplin. Det finns 

kanske inte någon entydig översättning till svenska av detta begrepp, men naturforsk-

ning eller naturkunskap kan vara termer som komma nära i betydelse. 

I denna tradition kan innefattas både studiet av växter och djur, där Carl von Linné var 

en av periodens viktiga personer också i ett internationellt sammanhang. I naturforsk-

ning/naturhistoria kan dock även innefattas studiet av samhällen och samhällsutveckl-

ingen sett över tid, ofta med paralleller till antikens kulturer och samhällen som ett vä-

sentligt inslag. Det är rimligt att anta att kategorierna och definitionerna var flytande 

under detta skede i vetenskapshistorien. 

En ytterligare aspekt i den skotska upplysningen var den specifika situationen i Skott-

land, med den skillnad i utvecklingsnivå mellan Högländerna (the Highlands) och Låg-

länderna (the Lowlands), som gav upphov till möjligheten att studera samhälleliga och 

sociologiska aspekter på det egna samhället som utgångspunkt för teoretiserande om 

samhällsutveckling och mänsklig organisation. Skinner (1967) hänvisar till Duncan For-

bes, som framställt situationen som att de mer underutvecklade högländerna kunde ses 

som ”ett sociologiskt museum inom räckhåll för Edinburghs bakdörr”. Det fanns således 

gods möjligheter att även på hemmaplan studera samhällsliv och institutioner för fors-

karna i den skotska upplysningstraditionen. 

Adam Smith, som innehade en professur vid Glasgows universitet från 1751 till 1764, 

var initialt verksam inom området moralfilosofi. Smiths första bokframgång var The Mo-

ral Sentiments (1759), som sammanfattade hans syn på en uppsättning moralprinciper 

som kunde anses vara positiva både för den enskilda individen och i förhållandet till 

andra individer och grupper, men också omfattande reflektioner kring samhällslivet i 

allmänhet. Den enskilda individens förmåga till sympati inför sina medmänniskor i olika 

situationer är en avgörande aspekt av denna filosofi.  

Hur relationen mellan medmänniskor och mellan en överordnad och en underställd 

social nivå i samhället kan bedömas och arrangeras är en huvudsaklig del av analysen. 

Denna djupt filosofiska och sammanhängande syn på mänskligt liv som individ och i 

grupp är avgörande för att på ett rimligt sätt relatera Nationernas välstånd (1776) till 

Smiths samlade skriftställande. 

Nationernas välstånd tillkom således i ett skede när Adam Smith lämnat sin formella 

akademiska karriär. Förarbeten till boken hade han samlat under många år dessförin-

nan, men trots allt är det en bok som ska ses i relation till The Moral Sentiments, som 
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ger den moralfilosofiska grunden till det senare, mer ekonomi-inriktade arbetet. Nat-

ionernas välstånd blev en omedelbar framgång och har sedan dess levt vidare i flera 

utgåvor. Redan under Smiths livstid kom fem utgåvor med successiva kompletteringar.  

Rent biografisk är det intressant att Smith efter att boken gavs ut tillträdde en tjänst 

som Commissioner of Customs i Skottland, att likna vid ledamot av den exekutiva styrel-

sen för Tullverket. Om Smith gjorde detta av rena försörjningsskäl, om han ombads ta 

arbetet som något av en expert på området eller av andra skäl är omdiskuterat. Det är 

dock uppseendeväckande att en person som så högprofilerat kritiserat höga tullar och 

handelshindrande regleringar åtog sig detta uppdrag. Frågeställningen återkommer i 

diskussioner kring Adam Smiths person och verksamhet.  

Efter en noggrann genomgång av protokoll och andra handlingar från Smiths tid i den 

skotska tullen drar Anderson et al (1985) slutsatsen att det mest troliga är att Smith helt 

enkelt uppskattade sitt arbete som tjänsteman i staten. Han var nitisk och hängiven i 

sitt värv. Kanske var han, menar Anderson et al, helt enkelt rätt nöjd med sin akademiska 

verksamhet vid den tid han tog arbetet i tullen. 

I den miljö Adam Smith verkade, både före och efter hans anställning vid Glasgows 

universitet, fanns således en livaktig intellektuell gemenskap. Smith var nära vän och 

bekant med flera av de mest omtalade forskarna under perioden, exempelvis David 

Hume, Lord Kames, William Robertson och Adam Ferguson. Samtliga var engagerade i 

ett utbyte av idéer och tankar kring samhällsfrågorna och den samtida, historiska och 

framtida utvecklingen av ekonomin. Ett tema var att skriva Englands, Skottlands, Roms 

eller hela världens historia. 

Edward Gibbons epokgörande verk om den romerska republiken, The History of the 

Decline and Fall of the Roman Empire, som också började ges ut år 1776, var en given 

referenspunkt för Smith. Gibbons var för övrigt en av dem som gratulerade Smith till 

hans nya arbete i tullverket i ett brev från 1778. David Humes The History of England, 

som kom ut några årtionden före Gibbons verk, tecknar på ett liknande sätt som Gib-

bons när det gäller Rom, Englands historia från romersk invasion till ingången av 1700-

talet, och var minst lika inflytelserik. Adam Fergusons An Essay on the History of Civil 

Society från 1767 baserar sin syn på samhällets utveckling mer i civilsamhället kollektiva 

strukturer än Hume och Smith, och resonerar också kritiskt kring relevansen av deras 

vetenskapliga paradigm. 

Nationernas välstånd skrevs således inom ramen för ett brett intellektuellt nätverk. 

Man var engagerad i en djuplodande diskussion om Skottlands historia, nutid och fram-

tid. Intresset riktades mot samhällssystemens funktioner och hur dessa borde 
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organiseras för att förväntas ge positiva utfall. Det är i balanspunkten mellan moralfilo-

sofi och ekonomisk teori man finner Nationernas välstånd. 

 

Nationernas välstånd – bokens innehåll 

 

Boken består av fem delar. Den första boken ger ramen för förståelsen av ekonomiska 

förhållanden genom att beskriva hur arbetsdelningen som princip och realitet gett un-

derlag för effektivisering och ökad produktivitet. Smiths förmåga att beskriva den ut-

vecklingen i träffsäkra bilder och metaforer är omtalad. Beskrivningen av arbetsdelning-

ens fördelar utifrån målande bilder från produktionen av nålar i industriell miljö är 

mycket träffande. Just denna förmåga att beskriva komplexa samband med enkla bilder 

hör till bokens kännetecken och förklarar till stor del dess framgång. 

Den andra boken behandlar kapitalets betydelse i ekonomin: hur det uppstår, acku-

muleras och fördelas mellan olika användningsområden. Också relationen mellan kapi-

talet och arbete som insatsresurs i produktionen diskuteras. Flera begrepp, som sedan 

använts brett inom forskning och debatt, rörande kapitalet och dess användning etable-

ras av Smith. 

Den tredje boken skildrar uppkomsten av olikheter i välståndsutveckling mellan länder 

regioner, och mellan stad och land. Smith är överhuvudtaget en effektiv skildrare av 

denna klassiska motsättning mellan å ena sidan jordbruk och tillverkning (manufaktur), 

å andra sidan handel, som präglar också vår tids debatt. Organiseringen av jordbruket 

med dess olika inslag av feodala strukturer ges en relativt omfattande behandling. Sla-

veriets effekter och funktion analyseras, där Smith förhåller sig kritisk till denna organi-

sationsform.  

De tre första böckerna ger en utgångspunkt för resonemanget i bok fyra, som ger 

bokens huvudsakliga budskap. Här kommer kritiken mot det rådande ekonomisk-poli-

tiska synsättet, som Smith ser som en form av merkantilism som tillåtits breda ut sig till 

snart sagt alla samhällsområden. Frågor om handel, import och export ges stort ut-

rymme. Tullar, handelsmonopol, exportpremier och andra regleringar kritiseras hårt. 

Smith visar hur den typen av regleringar närmast genomgående leder till sämre tillväxt, 

snedfördelningar av ekonomiska resurser och ofta höga inhemska priser. Hur reglering-

arna gynnar vissa intressegrupper och missgynnar andra är en effektiv del av analysen.  

Frågan om växelkurser och hur man ska bedöma ett lands finansiella ställning i relation 

till ett annat land ges en omfattande behandling. Slutligen går Smith igenom de euro-

peiska ländernas kolonisering, dess bakgrund, drivkrafter och resultat. Länder som 
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förmått satsa på jordbruk och handel har i allmänhet varit framgångsrika, de som prio-

riterat att samla guld och silver har i allmänhet misslyckats eller nått relativt sämre re-

sultat. 

Bok fem, avslutningsvis, behandlar inom vilka områden offentligt engagemang i sam-

hällsfunktioner kan vara motiverat och hur dessa engagemang lämpligen finansieras. 

Det är i princip viss infrastruktur, rättskipning, försvar och utbildning som Smith anser 

kan bedrivas med skattefinansiering. Så ofta det går bör dock principen gälla att bruka-

ren betalar för den infrastruktur som behövs. Det är exempelvis fallet med vägar, som 

kan finansieras med vägtullar, och kanaler, som kan finansieras med kanalavgifter.  

Skatter bör vara enhetliga, utformade med bärkraft som princip, förutsägbara och inte 

för höga. Smith poängterar möjligheten att överhuvudtaget samla in skatter med låga 

omkostnader och på ett sätt som inte onödigtvis stör enskilda och den ekonomiska ak-

tiviteten. Skatter bör tas ut på ett sätt som underlättar för skattebetalaren, exempelvis 

när likviditeten är god i en verksamhet, som efter och inte före skörden. 

Rent allmänt innehåller detta kapitel och hela boken många betraktelser som är förvå-

nansvärt moderna. Vår samtida debatt kring olika ekonomiska förhållanden förs ofta i 

samma termer som de som återfinns hos Smith. 

 

Samhällsutveckling i tid och rum – ett analysschema 

 

I enlighet med det vetenskapliga paradigm han tillhör använder Smith ett antal givna 

beskrivningsvariabler, som återkommer i boken som sorteringsinstrument. De kan sägas 

löpa genom både tid och rum. 

  Ur ett tidsperspektiv diskuteras således utvecklingen av samhällen och förhållanden 

för enskilda individer med start i de tidigaste civilisationer som vi känner; olika jägar-

kulturer. Mänsklighetens utveckling beskrivs sedan i de tre följande stegen, boskapsfö-

rande ”herdekulturer”, jordbrukande kulturer och sist, men också högst på utveckl-

ingsskalan, den moderna mer kommersiella kulturen och ekonomin, där handel och 

manufakturer dominerar som ekonomisk organisation och som samhällsprincip. 

Denna syn på mänsklighetens utveckling i fyra steg är konsekvent genomförd i Nat-

ionernas välstånd. Enligt Oz-Salzberger (1995) är det en syn som har sin grund i Pufen-

dorfs teorier om samhällets uppbyggnad och utveckling. En integrerad del av denna 

teori är också den enskilda äganderätten och, i vart fall hos Hume och Smith, synen att 

individen är utgångspunkten för den samhälleliga samvaron och utvecklingen.  
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Den enskildes handlingsutrymme och möjligheter definieras således genom den in-

stitutionella och produktionsmässiga ram inom vilken individen är placerad. Den suc-

cessiva rörelsen ”uppåt” i utvecklingstrappan är med detta synsätt deterministisk. 

Mänskligheten kommer att röra sig mot alltmer avancerade samhällsformer, som också 

överensstämmer med olika produktionsförhållanden. Genom en mer framgångsrik in-

stitutionell ram, som tillåter lärande och successiv utveckling, kan stegen upp i trappan 

gå olika fort i olika geografiska sammanhang, men det råder inget tvivel om att en suc-

cessiv utveckling mot högre nivåer är att förvänta. 

De fyra givna utvecklingsnivåerna överensstämmer också med fyra sociologiska orga-

nisatoriska grundmodeller: den primitiva, den lantliga, den pastorala och den kommer-

siella. Smith bär en stark övertygelse att endast i det högsta av dessa utvecklingssteg, 

det kommersiella, sker en successiv utveckling av en god samhällsordning med en väl 

fungerande samhällsstyrelse, frihet och säkerhet för medborgarna, även utan att dessa 

som i tidigare steg måste finna skydd hos en stamhövding, feodalherre eller godsägare. 

Det är intressant att se denna starka determinism hos Smith, en syn som han delar 

med flera andra i den skotska upplysningstraditionen. Flera har påpekat att det är en 

samhällssyn och utvecklingstro som ligger nära den historiematerialism som Marx ut-

vecklar nära ett sekel efter Smith. Här finns samma betoning av en historiskt given ut-

vecklingsväg för mänskligheten, genom olika sociala och ekonomiska strukturer där 

ekonomiska förhållanden och produktionsförhållanden avgör samhällsordningens ba-

lans. 

Smith gör också vid flera tillfällen mycket noggranna iakttagelser av den sociala och 

ekonomiska organisationen och kapitalanvändningen. Stort intresse fästs vid hur olika 

feodala strukturer har etablerats i samhällen och hur man kunnat ta sig ur dessa ofta 

förlamande produktionsförhållanden. Det blir ett sätt att förhålla sig till olika samhällen 

och länder, exempelvis genom en jämförelse mellan Kontinentaleuropa och England 

över tid.  

Smith är genomgående kritisk till samhällsorganisation och ekonomiska system som 

bygger på ofrihet. Det gäller feodala förhållanden, som bygger på en ofrihet för de un-

derställda, som ofta är bönder. Inte nog med att dessa lever under slutna förhållanden 

inom feodalherrens ägor. Arbetsorganisationen är också ineffektiv och mindre full-

gången än i det kommersiella utvecklingsstadiet. Slaveri är som sagt något som Smith 

kritiserar, även om han också ägnar sig åt en relativt ”objektiv” analys av olika pro-

duktionsförhållanden och slavanvändning i olika situationer. Men bara i ekonomier 
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som präglas av lägre utvecklingsnivåer förekommer sådana ofria relationer mellan en-

skilda i samhällen. 

Det är intressant att läsa dessa delar av Smiths redogörelse som i så hög utsträckning 

liknar den framställning av de breda dragen i mänsklighetens historia som återfinns i 

Erik Gustaf Geijers essä från 1818 Feodalism och republikanism (2019). Hos Geijer sätts 

Europas hela utveckling in i en ram där republikanska och feodala samhällsformer stått 

i en ständig strid med varandra, och endast i England efter The Glorious Revolution 

1688 kommit till en harmonisk lösning i förenandet av principerna. Geijer läste Smith 

och alla de andra centrala företrädarna för den skotska upplysningen. Ibland är det 

nära mellan Uppsala och Edinburgh. 

Det var nära mellan Uppsala och Edinburgh också i ett annat avseende under denna 

tid. Det gällde naturhistoren, botaniken och biologin, som var en nära integrerad del 

av begreppet Natural history. Carl von Linnés verk hade, även om de inte var oemot-

sagda eller oomtvistade, ett påtagligt inflytande på den skotska upplysningen. Anders-

son Burnett & Buchanan (2018) framhåller att Linnés vetenskapssyn, både inom medi-

cin och botanik, men också med bredare influens inom vetenskapen i Skottland vid slu-

tet av 1700-talet, påverkade både angreppssätt och metoder på ett djupare plan än 

vad man ofta föreställer sig. 

Linnés empiriska angreppssätt där studier på plats av växter och djur men också av 

olika världsdelar, där ett brett antropologiskt material hämtades in, representerade 

något som låg nära och inspirerade den skotska upplysningen. De omfattande insam-

lingsresor som gjordes i Linnés regi av hans utsända ”lärjungar” bidrog t.ex. till att 

skapa en bild av att mänskliga civilisationer existerade men på synnerligen olika ut-

vecklingsnivåer. Det var en empirisk information som det fungerade väl att sortera in 

under en stegvis utvecklingssyn. Flera av de kulturer som man kom i kontakt med be-

fann sig på Smiths samlar- och jägarstadium, medan andra rest sig till högre nivåer. 

Linné hade själv besökt London år 1736 för att marknadsföra sin bok Systema Naturae 

och knutit kontakter i den engelska botaniska vetenskapskretsen. Flera av hans ut-

sända medarbetare kom att verka som medresenärer och senare som arkivarier i den 

omfattande naturhistoriska samlingar, som kom att byggas upp i London hos Joseph 

Banks från 1770-talet och framöver. Den empirism som Linné förespråkade inspire-

rade också framstående personer inom den skotska upplysningen att organisera 
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naturhistoriska expeditioner till Skottlands högländer och lågländer. Fyrstegsprincipen 

för mänsklig organisation var utan tvekan en stabil föreställning. 

Den rumsliga dimensionen i Smiths Nationernas Välstånd är bred. Återkommande tas 

exempel på olika nivåer av mänsklig organisation från olika världsdelar och länder. En 

återkommande jämförelse görs mellan Skottland och England. Det kan gälla historien, 

samhällsorganisationen eller relationen till andra länder inom handel och kultur.  

En annan viktig relation är den till Englands dåvarande kolonier. Det kan gälla Norda-

merika och Indien (”Hindustan”), eller Västindien. Alla dessa länder befinner sig på 

olika utvecklingsnivåer, i allmänhet på lägre sådan än England enligt Smith. Kina be-

handlas återkommande och värderas positivt av Smith. Det är ett land som utifrån sina 

förutsättningar nått en hög utvecklingsnivå. Man får intrycket att Smith inte riktigt kan 

sluta sig till en sammanfattande bedömning av landet. 

När det gäller kolonisation i övrigt ger Smith ofta träffande beskrivningar av den por-

tugisiska och spanska kolonisationen av Sydamerika. Denna har i alltför hög utsträckning 

präglats av önskan att samla ädla metaller, vilket i sig är ett av kännetecknen på den 

felaktiga inriktning som följer av merkantilistiska föreställningar. Man har i dessa länder 

blivit rik på ädla metaller, men fattig på nästan allt annat. Det är bara genom handel och 

utbyte med andra kulturer välstånd formas och växer, något Smith visar i flera överty-

gande passager. 

Också antikens Rom är föremål för flera betraktelser. Det gäller politik, ekonomi, han-

del och frågor om hur en civilisation förmått att gå igenom olika utvecklingssteg. Att 

relatera till Rom och romerska förhållanden var som nämnts populärt vid denna tid. Vid 

sidan av de klassiska verken fascinerade och kanske skrämde samtida framställningar av 

det romerska rikets nedgång och fall. En högtstående kultur som Rom kunde under en 

historiskt sett relativt kort period hamna i en successiv nedgångsfas som ledde till för-

fall. Ferguson hade beskrivit stora rikens nedgång och fall i sin History of Civil Society, 

Smith följde här i en tradition.  

Ett ytterligare rumsligt perspektiv är det mellan stad och land. Det kan gälla hur stä-

derna kunnat växa fram beroende av landsbygden och jordbruket, men att det ofta 

också uppstått en spänning mellan dessa. Den urbana kulturen och produktionsförhål-

landena har under långa tider låsts i regleringar och begränsningar som skrån eller pri-

vilegier som hämmat utveckling och produktivitet. Landsbygden och jordegendomarna 

har tenderat att lämnas vind för våg av sina traditionella ägare, som hellre velat leva 
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stadsliv. Samtidigt har dessa ägare, enligt Smith, haft något av en plikt att löpande ut-

veckla och förmera sina tillgångar. 

 

Avslutande reflektioner 

 

Den fysiokratiska, ekonomiska teoribildningen ges ett särskilt avsnitt i boken. Här är 

Smith något ambivalent. Å ena sidan delar han i mångt och mycket synen att jorden och 

avkastningen, jordräntan, är vad som sätter grunden för den ekonomiska utvecklingen, 

också i en utvecklad ekonomi. Å andra sidan är han starkt kritisk till att fysiokraterna 

underskattar värdet av handel och köpenskap. Smith anser att man i fysiokratin gjort ett 

väsentligt misstag i detta senare avseende, även om det på det hela taget är en god 

teori, t.o.m. ”kanske den bästa approximation av sanningen som hittills publicerats i 

ämnet politisk ekonomi”. 

I detta sammanhang, och lite oväntat, kommer Smith fram till en intressant slutsats 

som är något av bokens samlade budskap. I ett system där särskilda restriktioner och 

förmåner avskaffas, som t.ex. stöd till jordbruket eller regleringar till skydd för städernas 

hantverkare,  

”[…] slår […] den naturliga frihetens enkla och begripliga system igenom 

av sig självt. Var och en tillerkänns full frihet att, under förutsättning att 

han inte bryter mot rättvisans regler, söka sitt eget intresse på sitt eget 

sätt och investera både sitt arbete och sitt kapital i konkurrensen med det 

arbete och kapital som investeras av varje annan människa eller klass av 

människor.”  

 

Staten kommer i en sådan situation att befrias från uppgiften att övervaka och styra 

enskilda och samhället på ett sätt som den ändå aldrig kan ha tillräcklig kunskap eller 

förmåga att utföra. Kvar blir då tre väsentliga uppgifter för staten: 

- Att skydda samhället mot våld och intrång från andra samhällen 

- Att skydda varje samhällsmedlem mot orättvisor och förtryck från andra samhälls-

medlemmar samt 

- Att uppföra vissa offentliga anläggningar, som vägar och kanaler, och att driva 

vissa offentliga institutioner som är svåra att driva i privat regi, det kan t.ex. gälla 

utbildning.       
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När Smith sedan går igenom dessa områden mer noga visar det sig, som ovan berörts, 

att han ofta uttalar sig för system med brukarfinansiering snarare än skattefinansie-

ring. Dvs att de som utnyttjar vägar, kanaler och utbildning bör betala för dessa tjäns-

ter, eftersom det ofta ger bäst styrning av verksamheten. Här förutser Smith en omfat-

tande problemställning kring hur vi bäst organiserar och finansierar infrastruktur och 

andra gemensamma tillgångar i våra moderna samhällen som alltjämt står i centrum 

för debatt och politiska strider. 

Nationernas välstånd är en ovanligt läsvärd bok trots att det är nästan 250 år sedan 

den gavs ut första gången. Den ger en sammanhållen skildring av samhället sådant det 

uppfattades av Adam Smith och andra inom den skotska upplysningen, som del av ett 

vidare vetenskapligt paradigm. Boken innehåller flera ovanligt pedagogiska liknelser och 

framställningar av komplicerade samhällsfenomen och sociologiska förhållanden. 

Merkantilismen, den dominerande ekonomisk-politiska doktrinen vid Smiths tid, ges en 

obarmhärtig behandling. Regleringar, handelshinder, tullar och exportpremier, mono-

pol och privilegier: allt ges rättfärdig kritik. Men Smith pekar också på fall då regleringar 

och statliga insatser kan vara välmotiverade. 

Nationernas välstånd är också ett flammande försvar för och uppvisning i Smiths tro 

på värdet av en liberal samhällsordning med fria individer som frivilligt verkar för att nå 

sina mål, och sluter sig samman i samhällen för att öka sitt gemensamma välstånd. 

Boken är alltjämt en god marknadsliberal lektion, men också en bred historieteckning 

av människans utveckling med individen i centrum. 
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