
Bokmanus: 

Rätten till Jorden
Ett frihetligt försvar av medborgarlön

Av Robert Wensman



Titel: 
Rätten till Jorden - Ett frihetligt försvar av medborgarlön

Datum:
Februari 2010

Författare och upphovsrättsinnehavare: 
Jag som är författare till detta bokmanus heter Robert Wensman (770705-1459). Jag är till yrket 
programmerare, men är sedan en lång tid tillbaka politiskt aktiv och bland annat grundare till 
detdirektdemokratiska riksdagspartiet Aktiv Demokrati.

Om den här distributionen:
Det är tillåtet att kopiera och sprida detta bokmanus i ickekommersiellt syfte. Det är dock inte 
tillåtet att utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd använda detta bokmanus i direkt kommersiellt 
syfte. 

Kontakt:
För frågor eller kommentarer rörandes detta bokmanus kan du använda följande adress:
robert.wensman@gmail.com

Blogg:
http://robertwensman.wordpress.com/

mailto:robert.wensman@gmail.com
http://robertwensman.wordpress.com/


Förord

Detta är mitt första försök till att skriva politisk filosofi och ekonomisk sakprosa. Det är nu över ett 

halvår sedan jag färdigställde detta bokmanus, och redan nu upplever jag att det är vissa saker jag 

skulle ha lyft fram eller betonat annorlunda om jag skrivit boken idag. Till exempel hade jag i 

avsnittet som behandlar de monetära systemet omnämnt framstående tänkare på området som Bill 

Still och Ellen Hodgson Brown. I avsnittet som beskriver naturresursdelningen så hade jag kanske 

också knutit an till ekonomiska tänkare som jag nu insett förespråkar en liknande inställning. Det 

finns nämligen en tankesmedja på YouTube kallad TheRenegadeEconomist som också betonar höjd 

skatt på land, och sänkt skatt på arbete. Jag borde också naturligtvis ha gjort historiska hänvisningar 

till geolibertarianism, Henry George och hans ”one tax movement” samt Thomas Paine som även 

han hade ett och annat att säga om ägandet av land. Då boken skrevs var jag helt enkelt omedveten 

om dessa tänkare. 

       

Bokens tar  i huvudsak avstånd från marknadsliberalismen och utmålar denna ideologi som det 

huvudsakliga problemet i dagens samhälle. Eftersom det delvis är oklart i vilken grad denna 

ideologi kan sägas vara ansvarig för utformningen av dagens monetära system, så vet jag inte riktigt 

om detta är helt rättvist. 

I bokmanuset så uppehåller jag mig även vid utsagor från den liberale debattören Johnny 

Munkhammar som senare kom att kämpa emot den cancer som drabbat honom. Jag vill understryka 

att mitt ordfäktande till trots, så önskar jag honom all lycka och välgång i hans tillfriskande. Liv är 

viktigare än ideologisk tuppfäktning.  

Över lag så hade jag gärna gett boken ännu mer kött på benen i form av fler anekdoter och citat från 

olika tänkare. Detta hade också kunnat tona ner bokens nuvarande tonläge som är något 

debattinriktat. Men boken i dess nuvarande form är i alla fall ett resultat av vad den här 

förvärvsarbetande småbarnspappan har mäktat med på lediga stunder, så jag är på det hela taget 

ganska nöjd över min insats ändå.   

Detta till trots och mot bättre vetande, så väljer jag ändå att släppa bokmanuset i dess ursprungliga 

form. Det är i alla fall min förhoppning att detta bokmanus skulle kunna väcka tankar och idéer.    
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Inledning

I en artikelserie i Expressen 2009 försöker reportrarna Lotta Gröning och Monica Sandberg att 

beskriva den ekonomiska situationen för människor som lever på ekonomiskt bistånd, det vill säga 

socialbidrag. Till exempel beskrivs situationen för barn till socialbidragstagare som kan uppfatta 

hämtpizza som lyxmat, eller ungdomar som bara har råd med ett par jeans. Det kanske bör påpekas 

i sammanhanget, att människor som inte har råd med hämtpizza, kanske inte heller har råd med 

näringsriktig kost, som till exempel färska grönsaker eller fisk. Detta kan därför betraktas som en 

angelägen frågan.

    Ämnet är dock inte helt okontroversiellt, och det finns vissa människor i kommentatorsfältet som 

attackerar vad de menar är överdrivna snyftreportage. De menar att socialbidragstagare borde vara 

nöjda med vad de får, eftersom de lever på andras arbete. För att illustrera sitt synsätt fullt ut, gör 

till exempel signaturen "Bankok by night" följande parafrasering av Wikipedia: 

"Bladlöss (sossar) blir vanligen cirka 2 till 3 millimeter stora och lever av att suga näring ur (alla  

vi som arbetar). De är till exempel gröna eller nästan svarta och har en päronformad kropp med  

tre par ben (oftast två). Eftersom bladlössen lever på att suga näring från växter (vi som arbetar),  

kan de orsaka stor skada i en trädgård.(samhället) En frisk planta kan oftast klara ett mindre  

bladlusangrepp (skönt att höra) men vid större angrepp kan växtens näringsbrist påverka  

tillväxthastighet."

Att jämföra bidragstagare vid parasiter är förvisso något som man bara lär bevittna i Internets 

vildvuxna retorik, men är samtidigt helt i linje med det budskap som framförs i marknadsliberala 

tankesmedjor. Johan Norberg är en tongivande marknadsliberal förespråkare, som blev känd genom 

sin bok Till Världskapitalismens Försvar, och utsågs av en panel på 300 journalister och författare 

som Sveriges 19:e viktigaste opinionsbildare 2003. I sin bok "Fullständiga Rättigheter, Ett försvar 

för de 21 första artiklarna i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna", så argumenterar Johan 

Norberg om varför de sista deklarationerna, de så kallat välfärdsdeklarationerna, borde strykas. 

Ingen människa borde enligt honom ha rätt till saker som bostad, mat eller sjukvård. Johan Norberg 

är nämligen förespråkare av ett frivillighetsideal, och eftersom den enes rättighet blir den andres 

skyldighet så hotar dessa välfärdsrättigheter friheten hos de som tvingas bidra till andra genom 

skatteinbetalningar. Ingen ska tvingas till att arbeta åt någon annan menar han. Johan Norberg är 

förvisso skickligare med orden, men han tycks också mena på att bidragsberoende människor 
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genom tvång lever på andra människors bekostnad. Ett sorts parasiterande alltså. Det 

marknadsliberala motståndet mot "snyftreportaget" tycks alltså komma ifrån rättfärdiga människor 

som bara vill behålla frukten av sitt arbete, och man kan lätt känna en viss modfälldhet över en 

journalists försök att försvara ett barns rätt till hämtpizza inför dessa människor.

    Även om ideologiska förkämpar på vänsterkanten försvarar de utsattas rätt till bidrag, så har 

deras synsätt en avgörande likhet med den marknadsliberala analysen. Nämligen att 

bidragsberoende människor lever på andra människors bekostnad, och att de därför är beroende av 

andra människors välvilja. Eller som Mona Sahlin uttryckte det i Uppdrag Granskning angående 

gamlas rätt till att vistas utomhus: "Man måste våga säga att det kostar". Skillnaden är bara att de på 

vänsterkanten ger uttryck för en större välvilja i frågan om att bekosta andra människors liv och 

uppehälle. Välfärdsstaten gör det förvisso möjligt för människor i utanförskap att överleva, men 

under det behovsprövade biståndets förmynderi. De bidragssökande tvingas exponera sina privatliv 

och visa upp vartenda kvitto, och även födelsedagspresenter och gåvor dras av ifrån 

Försäkringskassans riksnorm för att garantera att ingen får mer än de behöver. Individens integritet 

och sociala liv får stå tillbaka inför välfärdsstatens ovarsamma räddningsaktion. För vem törs 

ifrågasätta en räddare i nöden?

    Människor i utanförskap tycks alltså ha hamnat i en ideologisk kniptångsmanöver, där de 

antingen betraktas som parasiter, eller som vårdfall. Överallt i samhället finns människor som anser 

att de borde känna tacksamhet gentemot samhället som låter dem överleva. Men samtidigt är det 

många människor i utanförskap som inte själva har valt sitt öde. De kanske till och med är 

kompetenta eller arbetsföra, men betraktas ändå av samhället som överflödiga, och de förhindras 

därigenom att tjäna sitt eget leverbröd. Är det då rimligt att tacksamhetsskulden bara är enkelriktad, 

när samhället ger sig i kast med att hjälpa dessa människor? Jag vill härmed ifrågasätta detta 

synsätt.

Alla människor, oavsett deras samhällsposition eller kompetens, har nämligen gett något till 

samhället som måste ges ett större erkännande än så. Innan det existerade något juridiskt samhälle, 

eller någon marknadsliberal äganderätt för den delen, så var det fritt fram för alla människor och 

djur att ströva fritt i naturen och nyttja jordens naturresurser efter bästa förmåga. Det var till 

exempel fritt fram för vem som helst att etablera ett småskaligt jordbruk på mark som tycktes vara 

ledig, plocka de frukter som naturen bjöd på eller jaga de djur som fanns i naturen. Man skulle 

kunna se detta som en sorts ursprunglig arbetsrätt, nämligen rätten till naturresurser att arbeta med.

    Detta skulle kunna anses vara en ursprunglig rättighet som människor tvingas ge upp för att ingå 

och bli en del av det moderna samhället. Men denna uppoffring kan inte ha skett utan något pris, 
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eller utan något motåtagande från samhällets sida. Eller omvänt, människors rätt att kunna äga 

godtyckligt stor del av denna jord, kan inte ha kommit utan någon som helst mot ansvar. Allt som 

kan ses och vidröras i det moderna samhället är nämligen tillverkat av naturresurser, och all 

produktion sker med dessa som bas, så detta pris måste även kunna specificeras i reda ekonomiska 

termer, och inte bara vaga löften och attityder.

    I den här boken tänker jag därför argumentera för ett synsätt, där varje människa på denna jord 

anses berättigad till sin beskärda del av den, eftersom den existerade innan människorna och ingen 

människa har skapat något av den, så det ekonomiska värde som kommer ur denna del måste 

tillfalla varje enskild individ. För det finns bara en jord, och man kan inte gärna mena att människor 

som inte äger någonting ska kunna tvingas flytta härifrån.   

Det senaste decenniet har pirater på Internet visat upp allt mer sofistikerade system för att låta 

människor dela datafiler med varandra, även kallat fildelning. Med hjälp av den så kallade Bit 

Torrent tekniken bryts filer upp i fragment, som sedan sprids ut bland datorerna, för att sedan sättas 

samman på destinationsdatorn. I samma anda tänker jag i den här boken visa på att man skulle 

kunna dela upp värdet av jordens naturresurser på dess innevånare, utan att faktiskt behöva dela upp 

naturresurserna rent fysiskt. Detta är förresten inte alls olika hur ägarfördelningen sker i ett 

aktiebolag. I praktiken skulle detta kunna vara ett försvar av skatt på naturresurser samt 

medborgarlön, men uppdelningen skulle också kunna ske mer konkret, och troligen mer rättvist 

genom ett system baserat på så kallade naturresursväxlar. Vad jag förespråkar skulle helt enkelt 

kunna kallas för "naturresursdelning" och kommer få en mer utförlig beskrivning senare i boken.

 

Naturresursdelningen som presenteras i den här boken går på tvärs mot marknadsliberalismens 

heligaste principer om äganderätt, men den kan inte heller beskrivas som en socialistisk ideologi 

eftersom jag inte förespråkar någon uppdelning av förädlade produkter eller tjänster. Vad jag 

förespråkar är att människor borde få göra vad de önskar med sitt naturresursandelsvärde. Man 

skulle kunna säga att naturresursdelningen representerar en tro på en marknadsekonomi, men där 

alla människor startar från lika förutsättningar, och har ett eget startkapital att utgå ifrån. En 

marknadsekonomi där det finns en utjämnade faktor som motverkar ojämlikheten på ett naturligt 

och rättvist sätt.

    Marknadsliberala förespråkare brukar till exempel mena på att kapitalismens mångfald står som 

garant för fortskridande och utveckling, men i en allt mer ojämlik och monopoliserad västvärld 

tycks denna mångfald lysa med sin frånvaro. Man skulle rentav kunna tala om en enfaldig 

kapitalism som tänker allt mer kortsiktigt och ytligt än någonsin. Samhället som en gång i tiden 
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skapade de stora katedralerna var på många sätt orättvist, men dessa monument står i alla fall som 

vittne för en tid, då människan hade förmågan att planera flera hundra år framåt i tiden. I dagens 

värld är det istället kvartalsrapporterna som tycks sätta takten för all utveckling. 

Naturresursdelningen skulle kunna ses som en ambition att vitalisera marknaden och sprida ut 

samhällets såddkapital på ett sätt som motverkar marknadens egen centralisering. 

Utöver detta är det en rad relaterade ämnen som jag tänkte ta upp i den här boken. I åtskilliga 

finanskriser har vi sett de moderna ekonomierna haverera, och centralbanksystemen pekas av allt 

fler ut som möjlig bakomliggande orsak. Inte ens marknadsliberaler tycks längre ha särskilt stort 

förtroende för dessa system, och i sin senaste bok "En Perfekt Storm" bjuder Johan Norberg in till 

diskussion om vad som skulle kunna tänkas ersätta dessa system. Det tycks också allt mer absurt att 

en klass av anonyma banktjänstemän styr utlåningen, och därmed pengarnas värde utan någon insyn 

eller jämlik påverkan. Ett system där människors besparingar jagas av en ständig inflation, en 

inflation som med jämna mellanrum tycks blåsa upp spekulationsbubblor. I kapitel 8 kommer jag 

därför att presentera ett alternativ till dessa centralbanksystem, ett alternativ som utgår ifrån varje 

persons rätt till räntefri belåning av deras framtida arbete, baserat på så kallade arbetskrediter.   

Men dagens problem måste också ses i ljuset av demokratin tycks bli allt svagare. Den 

globaliserade marknaden har kunnat spela ut länder mot varandra, och demokratiska parlament i 

enskilda länder har tvingats anpassa sig till en allt mer marknadsliberal värld. Det är därför inte 

konstigt att marknadsliberalismens självförtroende har nått oanade höjder, och när demokratiska 

stater försöker klamra sig fast vid socialistisk omfördelningspolitik, så ironiseras det över "hur 

människor i en demokrati tillåts att stjäla, bara de är i majoritet". Den marknadsliberala synen på 

äganderätt, har på så vis kommit att sprida ett misstro gentemot demokratiskt fattade beslut.

    Därför är det kanske viktigare nu än någonsin, att rusta demokratin för att den ska kunna möta 

framtidens utmaningar i en allt mer global värld. Demokratins rättvisa och effektivitet utgår ifrån 

dess form, och den kan endast bli bättre genom att förändra formen. Vissa människor anser att 

demokratin är en farlig kraft, som måste mildras genom representativitet, och många betraktar 

direktdemokratin som idealistisk, men opraktisk. Men vad många då tycks förbise, är att dessa 

system mycket väl kan förenas, i ett försök att vinna fördelarna med båda dessa demokratiska 

former. I centrum för denna idé, finns idén om att varje medborgare måste kunna få representera sig 

själv i landets högsta beslutande organ, om han eller hon så önskar. För intresset för demokratin kan 

nämligen endast räddas om människor får en realistisk möjlighet att påverka, och när behovet av en 

global demokrati blir allt större, så måste avståndet mellan den enskilda medborgaren och makten 
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bli så kort som möjligt. I kapitel 9 argumenterar jag för denna demokratiska modell, samt ger några 

idéer om hur det skulle kunna fungera i praktiken.

Detta är några av de saker jag tänker ta upp i den här boken, men framför allt handlar den här boken 

om att återupprätta ideologiskt och ekonomiskt nedslagna människors värdighet. Om att presentera 

ett system som skulle kunna sätta ett pris på den uppoffring som människor gjort då de frånsade sig 

rätten att fritt och direkt utnyttja jordens naturresurser. Om att förespråka naturresursdelning. Vi 

börjar med att titta på vad som har gått snett i dagens samhälle
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Från demokrati till marknadsliberalism

Kalla krigets slut

Det är nu drygt 20 år sedan det hände. Jag hade precis börjat i högstadiet när TVn en dag visade 

bilder av hur stora och nedklottrade betongsektioner av berlinmuren lyftes bort till människors 

jubel. Berlinmurens fall 1989 så kännetecknade det slutet på kalla kriget i allmänhet, och 

Sovjetunionen i synnerhet. Detta var en tid innan människor visste vad Internet var för något, men 

där min Amiga 500 på mitt pojkrum vittnade om den digitala revolution som var på väg. När man 

ser tillbaka, så var det nog en ganska bra tid att växa upp på.

    Att muren föll var ett tecken på att demokrati och marknadsekonomi hade vunnit över diktatur 

och kommunism. Världen låg nu till synes öppen för västvärdens ideologi av frihet, och framtiden 

verkade te sig ljust. Detta var en tid då en nyliberalistisk trend svepte över världen, ledd av personer 

som Ronald Reagan, USA:s dåvarande president och Margaret Thatcher, Storbritanniens dåvarande 

premiärminister. På den här tiden var det många som var positivt inställda till den marknadsliberala 

utvecklingen av världen som tycktes utlova välstånd och teknikutveckling. Det var en frisk fläkt av 

individualism, i vad många personer upplevde som ett företagarfientligt och förkvävande 

socialdemokratiskt samhälle här i Sverige. Men även om det fanns en entusiasm inför att försöka 

skapa ett starkt näringsliv, och främja teknikutvecklingen, så var den svenska kulturen ändå formad 

av decennier av socialdemokrati. De flesta skulle nog ändå se det som en självklarhet att staten har 

ett ansvar i att ta hand om de som är ekonomiskt svaga i samhället. De sjuka, de handikappade eller 

de bara hopplöst inkompetenta. Men det skulle visa sig att detta synsätt skulle komma att utmanas 

allt mer både i den politiska verkligheten och i den politiska filosofin. 

Kanske var det avgörande vad som hände efter berlinmurens fall, eller rättare sagt vad som inte 

hände. Västvärlden och marknadsliberalismen hade vunnit en seger över den totalitära socialismen, 

och kanske detta borde ha varit en tidpunkt för världens intellektuella att börja konsolidera 

innehållet i dessa motstridiga ideologier, och öst och väst hade kunnat försöka lära sig av varandra i 

det klimat av avspänning som hade uppstått. Att socialismen en gång i tiden fötts som en 

motreaktion på vad som upplevdes som en brutal marknadsekonomi hade kanske varit värt att 

beakta. De skandinaviska skandinaviska välfärdsstaterna utgjorde dessutom redan en tredje väg, en 

väg som förenade en svagare sorts socialism med en begränsad marknadsekonomi, och kanske hade 

detta kunna vara en ny utgångspunkt för världsutvecklingen. Michail Gorbatjov var sovjetunionens 



siste exekutiva president, och hans önskan vid Sovjetunionens nedmontering var just att Ryssland 

skulle utvecklas i en riktning mot de skandinaviska socialdemokratiska staterna. I en alternativ 

historia så hade kanske också ett USA befriat från kommunistskräck ha kunnat närma sig Europa.

    Men inget av detta skedde, istället skulle värden de kommande decennierna dras in i en 

accelererande utveckling mot den mer renodlade marknadsliberalismen. Efter Sovjetunionens 

upplösning så verkade istället Rysslands president Boris Jeltsin för en chockartad omvälvning av 

Ryssland ifrån planekonomi till extrem marknadsliberalism. Statliga företag styckades upp och 

såldes ut i rasande takt. Statliga välfärdssystem motnerades ner och landet öppnades för utländska 

investeringar. Alla dessa reformer påhejade av Internationella valutafonden och Världsbanken, 

institutioner som sedan länge varit starkt influerade av chicagoekonomer, förespråkare av den 

renodlade marknadsliberalismen. Över resten av världen följde en liknande våg av ekonomisk 

globalisering som satte press på världens stater att avreglera sina marknader, öppna dem för 

utländska investeringar och nedmontera sina välfärdsstater. Vi fick se blonda amerikanska 

actionhjältar dricka Coca Cola i öknen under två Gulfkrig, vilket i slutändan ledde till att även Irak 

förvandlades till en experimentplats för extrem marknadsliberalism.

    Men denna utveckling har inte bara försvagat socialismen, utan även demokratin självt. Det vill 

säga de politiska institutioner som en gång i tiden stod som garanter för rättvisa och frihet. Genom 

att skapa en global ekonomi under avsaknaden av en global demokrati, så har enskilda 

demokratiska stater kunnat spelas ut emot varandra och deras folkvalda har i praktiken fått allt 

mindre att säga till om. Det har skapats en värld där produkter och värdepapper fritt kan röra sig 

över nationers gränser, men inte människor. En värld där internationella affärsavtal måste 

respekteras, samtidigt som det inte finns någon internationell demokrati att tala om. Det något 

tabloida ordet "globalisering" gör inte heller mycket för att tydliggöra denna skevhet, och man hade 

kunnat önska sig ett begrepp som mer tydligt beskriver denna förändring, som till exempel "global 

marknadsliberalisering" eller "hyperkapitalism" som Björn Elmbrant skriver om i sin bok med just 

detta namn. 

    Där demokrati utlovar en lika stor rätt att påverka samhället för alla medborgare, så låter 

marknadsliberalism människors inflytande bero på deras rikedom. Frågan gäller valsedelns makt, 

gentemot pengarnas makt. Den inneboende filosofiska motsättningen mellan demokratin och 

marknadsliberalismen har egentligen alltid funnits där, alltsedan USAs grundare tog avstånd ifrån 

vad de upplevde som Frankrikes vilda och totalitära demokrati som följde efter den franska 

revolutionen. Motsättningen har bara blivit allt mer tydlig på senare tid. Marknadsliberalistiska 

förespråkare erkänner förvisso demokratin som ett grundläggande fundament i uppbyggnaden av en 

rättsstat, men vill samtidigt begränsa statens och därmed demokratins inflytande så att den inte 



längre kan spela någon avgörande roll i människors liv. Framför allt får demokratin inte störa 

marknaden. En gång i tiden var marknadsliberalism och demokrati enade krafter i kampen mot 

totalitarismen, men vi börjar nu komma till en tid då vi tvingas välja mellan två. Med detta i åtanke 

framstår det inte längre som någon slump att USAs båda dominerande partier heter just 

Republikaner och Demokrater. Kanske är detta en förebådelse om en av de stora politiska kamperna 

för nästa århundrade.    

    Tillsist så bör även miljön nämnas. Det tycks allt mer uppenbart att jordens begränsade resurser 

inte kan exploateras i nuvarande takt, och att miljöförstöringen kan komma att få allvarliga 

konsekvenser. Marknadsliberlismen tycks helt sakna mekanismer för att ta hänsyn till detta 

problem. Eftersom viktiga naturresurser betraktas som personliga ägodelar som kan förstöras för 

personlig vinning, kan marknadsliberalismen i bästa fall beskrivas som en "låt gå" filosofi vad 

gäller miljön, i värsta fall en målmedveten och vinstdriven förstörelseprocess. Ett allmänt spridande 

av misstro gentemot statliga regleringar av alla de former, har dessutom lämnat miljön utan 

tillräckligt skydd under många decennier.    

    

I idéhistorien så brukar man ibland tala om att idéutvecklingen ofta följer liknande mönster. Ett 

sådant mönster är tes, antites och syntes. Principen innebär att tankar ofta utvecklas som en 

motreaktion på tidigare föreställningar, och att extremism därför ofta slår över i en motsatt 

extremism innan någon form av balans kan uppnås. Till exempel hur upplysningens förkärlek till 

förnuftet övergick i romantikens starka betoning på känslolivets betydelse, eller hur det tidiga 

nittonhundratalets nationalism ersattes med en stark tro på världssamfundet. Den verkliga 

utvecklingen går ofta sedan vidare först då någon lyckas hitta en balans eller formulera en idé som 

förenar kärnvärden hos två motsatta extrema ideologier, det vill säga skapa en syntes.

    Men en syntes inte vara en ljummen kompromiss mellan två oförenliga system. Man skulle till 

exempel kunna försöka skapa en legering eller blandning mellan järn och aluminium, om vi för 

diskussionens skull antog att detta vore möjligt rent metallurgiskt. Denna legering kanske skulle 

vara lättare än stål, och starkare än aluminium, men ändå inte riktigt lika starkt som stål, och inte 

lika lätt som aluminium. En dålig kompromiss helt enkelt. Istället kan en syntes i många fall vara 

kan vara någonting helt nytt. I ingenjörsvärlden brukar man tala om att hitta en lösning som 

kombinerar fördelar hos flera olika saker. Till exempel, kolfiberväv kan förena styrkan hos stålet, 

med aluminiumets lätthet. I relevanta aspekter så överträffar detta material både stålet och 

aluminiumet, och om det inte vore för priset så skulle man med fördel kunna byta ut stål och 

aluminium mot kolfiber på alla tänkbara applikationer.    

    Kanske var den Skandinaviska socialdemokratin aldrig någon riktigt lyckad syntes mellan 



socialism och marknadsekonomi, och att den därför aldrig fick någon större spridning. Från ett 

marknadsliberalistisk perspektiv kanske den inte var tillräckligt fri, samtidigt som det privata 

ägandet skiljde den markant ifrån socialism. Kanske var det därför som det aldrig blev någon 

socialdemokrati i Ryssland efter Sovjetunionens fall, och att världen i övrigt utvecklades som den 

gjorde. En ambition med den här boken är i alla fall att presentera vad som skulle kunna sägas vara 

en syntes mellan marknadsliberalismen och socialismen. Jag tänkte därför diskutera vidare kring 

marknadsliberalismen som ekonomiskt system och som filosofi för att visa på vilka kärnvärlden 

som jag anser är relevanta att innefattas av en sådan syntes. Men vi börjar med att titta närmare på 

en allt vanligare förekomst av krascher.    



Krissamhället

Strandade förhoppningar

Ganska snart efter Berlinmurens fall samtidigt som Sovjetunionens Upplösande upplevde jag mitt 

livs första lågkonjunktur, sedemera känd som 90 talets Svenska fastighetskris. Efter ett avskaffande 

av riksbankens lånetak, i kombination med en rad andra olyckliga reformer blåstes en 

spekulationsbubbla upp kring fastigheter, och när den sedan brast så upplevde Sverige vad många 

senare kom att kalla för en mindre depression. Jag var gymnasist på den tiden, och påverkades själv 

inte nämnvärt den gången, även om jag kände kompisar vars föräldrar blev av med jobben. 

Händelsen satte i alla fall en grundton för hur jag och många i min och efterkommande generationer 

skulle uppleva den politiska och ekonomiska utvecklingen framöver.    

    Nästa gång ekonomin kom rejält i gungnig var under IT kraschen i det tidiga 2000-talet. 

Entusiasmen inför den nya tekniken och ett fortsatt frikostligt långivande på andra sidan Atlanten 

hade skapat en stämning där företag med namn med bara så en antydan om IT var föremål för 

spekulation. När bubblan brast var krisen ett faktum, och stora mängder personal sparkades från 

dessa företag. Vid den här tiden kunde det vara flera hundra sökande på varje nyutlyst IT-tjänst. Jag 

var precis nyutexaminerad datavetare under den här perioden. Jag och de flesta ur studentkretsen 

ville arbeta och påbörja vår yrkesroll, men det var ingen som behövde oss. Vi började allvarligt 

fundera över sundheten hos ett samhälle där unga och entusiastiska människor inte gavs någon 

möjlighet alls att visa sin förmåga. Eller som filmskaparen Roy Anderssons karaktärer malande 

uttrycker det i den dystopiska samtidsbilden Sånger ifrån andra våningen: "Det är mycket svårt, 

nästan omöjligt att förstå varför vi inte har råd att arbeta".

    Vårt missnöje riktade sig bland annat mot det politiska systemet som vi tyckte var allt för 

stagnerat och passivt i bemötandet av dessa kriser, och jag tillsammans med några vänner bildade 

partiet Aktiv Demokrati som verkade för något vi kallade för representativ direktdemokrati över 

Internet. Vi drömde om att kunna föra fram vår egen röst direkt i riksdagen i de fall då vi inte var 

nöjda med hur politikernas sätt att representera oss väljare, och på så vis skulle vi vitalisera 

demokratin genom modern teknik. Det politiska system vi har idag hade ju trots allt sitt ursprung 

från en tid då häst och vagn var den snabbaste kommunikationsformen. Men ganska snart upptäckte 

vi att vägen dit var mycket lång, och att människor tycktes upptagna av andra mer påtagliga 

problem än att fundera över hur ny teknik skulle användas i demokratin. Ekonomin var nog en 

betydligt viktigare fråga för de flesta, och det är först det senaste året, inte minst med Obamas seger 



i presidentvalet som Internets betydelse för demokratin har börjat visa sig.

    Nu i skrivande stund så upplever jag efterdyningarna av mitt livs tredje finanskris som av de allra 

flesta bedömare riskerar att bli mycket värre än alla jag tidigare har varit med om. Den tycktes 

komma som en blixt ifrån klar himmel dessutom, i alla fall för de som likt mig bara försökte 

koncentrera sig på sitt liv. Jag har nu familj och ett barn, och man kan undra hur dessa kriser kan 

komma att påverka hans liv. Den tro på en bättre framtid som väcktes med Berlinmurens fall verkar 

i alla fall ha kommit på skam.

Alla dessa kriser kan alltså var och en för sig te sig nog så bekymmersamma, men gissningsvis så är 

det nog många med mig i min generation, som bildat sig uppfattningen om att dessa kriser tycks 

vara symptom på någonting mer grundläggande och olycksbådande problematik i det moderna 

samhället, snarare än enskilda händelser. Det verkar nu också som att varje ny generation har något 

snävare marginaler än den föregående. Gustav Fridolin skriver till exempel i sin bok "Blåsta" om 

hur det var att växa upp under de nedskärningsåren som följde 90 talets fastighetskris, och det är till 

större delen en berättelse i moll. Med statistik visar han på de faktiska försämringar i 

levnadsstandard som den yngre generationen tvingats acceptera redan innan den sista i raden av 

kriser. Men detta tycks inte bara gälla Sverige utan även större delen av västvärlden. I Frankrike 

bränner ungdomarna bilar i förorterna, och i Turkiet hotar ständigt kravallerna.

    Även om man kan spekulera kring många fler orsaker till dessa kriser, så faller onekligen 

misstankarna på marknadsliberalismen som varit den tydligaste trenden i världen under de senaste 

fyra decennierna samtidigt som problemen blivit allt större. Att ojämlikheten tycks ha ökat, och 

speciellt i de rikare länderna som kriserna tycks ha utgått ifrån är ytterligare en tydlig trend som bör 

betraktas med misstänksamhet. Men jag har ännu inte hunnit presentera tillräckligt med argument 

för att kunna hävda detta samband, så låt oss istället titta närmare på några av de direkta orsakerna.

Ojämlika människor vågar!

De omedelbara orsakerna till alla dessa kriser är spekulationsbubblor, det vill säga stora mängder av 

kortsiktiga investeringar. Idealistiskt sett när människor investerar pengar, så förväntars 

avkastningen komma utifrån en ökad nytta av något slag. För att den ökade nyttan ska uppstå, måste 

till exempel ett företag skapa produkter som människor efterfrågar, eller så måste människors 

intresse för att nyttja existerande egendom öka. Det kan dock uppstå en psykologisk rundgång, där 

människors förväntningar om avkastning i själva verket baserar sig på andra människors 

förväntningar om avkastning, vilket kan skapa en investeringsbubbla. Mekanismerna bakom detta 



är välkända, och denna rundgång kan pågå under en viss tid tills verkligheten gör sig påmind. Men 

vad som ytterst krävs för att spekulationsbubblor ska bli möjliga, är många människor som är villiga 

att ta relativt stora risker. 

    Men om alla dessa kriser har sin grund i ett för stort risktagande, så kan man fundera över varför 

människor nu har blivit mer riskbenägna, än jämfört med under efterkrigstiden, och i så fall varför? 

Den liberale debattören Johny Munkhammar har försett oss med en ledtråd. I en radiointervju där 

han försvarade Sveriges utveckling mot större ojämlikhet ville han visa på hur detta främjade 

entreprenörskapet. Han menade att rejäla inkomstskillnader ökar incitamenten för människor att ta 

risker. "Ojämlika människor vågar!" som han uttryckte det. Vad han dock kanske inte tänkte på, är 

att detta i så fall lika gärna kan gälla då någon ska till att göra en spekulativ investering för lånade 

pengar. Vi kan därmed ana ett sätt som ojämlikheten och marknadsliberalismen skulle ha kunnat 

bidra till ett spekulationssamhälle. Tog människor allt större risker, då de upplever att avståndet till 

toppen blivit allt större? Då skillnaden mellan deras hus, och vad som kunde beskådas i TV MTV 

Cribs, programmet där kända artister visade upp sina drömpalats, hade blivit allt för stor? Eller kan 

det också ha varit så att avståndet till fattigdom och misär hade blivit allt för litet? Människor som 

lånade pengar för att "flippa hus", det vill säga köpa ett hus, eventuellt rusta upp det och sedan sälja 

dyrare, kanske gjorde så för att de såg den typen av vågspel som enda vägen ur en allt mer pressad 

ekonomisk tillvaro? 

    Johny Munkhammar har inte heller fel i att ojämlikheten i världen har stigit, speciellt vad gäller 

västvärlden verkar väldigt mycket peka på att så är fallet. I USA tjänade 1976 de högst avlönade 1% 

av populationen 8,9% av landets inkomst före skatt. 2005 var samma siffra uppe i 21,8%. Mellan 

1979 och 2005 ökade medelinkomsttagarna sin inkomst med 15%, medan den högst avlönade 

femtedelen av befolkningen ökade sin inkomst med 53%. Den lägst avlönade femtedelen av 

befolkningen minskade under samma period sin inkomst med -1%. Sett till kapital så äger den 

rikaste 1% av USAs befolkning 34% av landets samlade tillgångar. Om man ser till den rikaste 

tiondelen av USAs befolkning så äger de så mycket som 71,2% av landets samlade tillgångar. 90% 

av befolkningen tvingas alltså att dela på 28,9% av landets tillgångar, så det är kanske inte så 

konstigt att de upplevt situationen som allt mer pressad. I Sverige har vi nu de största 

inkomstklyftorna på 30 år enligt statistiska centralbyrån, och 1% av befolkningen äger mellan 30% 

och 40% av landets rikedom. 

    I västvärlden har ojämlikheten ökat speciellt bland de länder som anpassat sig mest till 

marknadsliberalism, vilket kan ses i de uppgifter som ekonomen Daniel Ankarloos pekat ut i Johan 

Norbergs rapport Världens välfärd: Fyra decennier som förändrade planeten, Globaliseringsrådets  



rapport nr 1. och som inkluderar Finland, Norge, Sverige, Danmark, Irland, Kanada, Storbrittanien, 

Australien och USA. 

Land         50% av medianinkomsten *    <11 $ om dagen **

Finland 5,4 4,8

Norge 6,4 4,3

Sverige 6,5 6,3

Danmark 9,2

Irland 12,3

Kanada 12,8 7,4

UK 12,5 15,7

Australien 14,3 17,6

USA 17,0 13,6

Källa: UNDB

*) procent av befolkningen, 1999-2000, med disponibel inkomst mindre än 50% av 

medianinkomsten.

**) procent av befolkningen, 1994-95, med disponibel inkomst på 11 USD om dagen eller mindre. 

Förvisso så hävdar Johan Norberg att marknadsliberalismen har skapat större jämlikhet i den övriga 

världen om man ser till jämlikheten inom varje land. Men framförallt så har världens finanskriser 

haft sitt ursprung i den rika världen, varför det i detta sammanhang är av mindre intresse att betrakta 

ojämlikhet i övriga världen, om den får ursäkta. Än så länge har i alla fall inte upplevt någon 

"Afrikansk finanskris" som sopat undan benen för världsekonomin.    

    Huruvida man kan ha ökad marknadsliberalism utan ökad ojämlikhet som följd, lär vara ett 

aktuellt debattämne framöver och vi är inte klara med det än. Men om det skulle finnas ett samband 

mellan ökad ojämlikhet, och ett ökat riskbetende så finns det definitivt skäl att vara bekymrad över 

den snabba utvecklingen de senaste fyra decennierna mot en allt mer ren marknadsliberalism. Man 

kan också fundera över varför Johan Norberg trots allt betraktar jämlikhet som någonting 

eftersträvansvärt, i den bemärkelsen att han gärna framhåller det som resultatet av ökad 

marknadsliberalism. Kanske har han insett någonting som Munkhammar inte har gjort vad gäller 

sundheten i ett samhälle med en till synes skenande ojämlikhet? Men vi ska återkomma till denna 

tankegång och dessa frågor senare.



Spekulation för lånade pengar

Teoretiska resonemang kring ekonomiska system kan vid första anblicken tyckas skrämmande och 

komplicerade. Kanske för att många upplever sin privatekonomi som stressande, och överför dessa 

känslor på diskussioner som rör samhället som helhet. Men med tanke på hur viktiga dessa system 

är för människors liv, så kan man ändå tycka att de förtjänar ett visst mått av allmänhetens tålamod. 

Vi ska nu fördjupa oss något mer i de mekanismer som ligger bakom dessa kriser, men jag ska 

försöka uttrycka mig så enkelt och kortfattat som möjligt.

    För att bygga upp katastrofala spekulationsbubblor så är enbart psykologiska faktorer inte 

tillräckliga. Det behövs även pengar, mycket pengar, så en given fråga blir varifrån de kommit. En 

del av dessa pengar har onekligen varit människors svårt förvärvade sparpengar och pensioner som 

kastats in i spekulationer, men det är inte hela sanningen. För att uttrycka det enkelt, så kommer 

många av pengarna som spekulerats med direkt från sedelpressen. Det kan tyckas konstigt, men låt 

mig förklara. När människor lånar pengar från banken, så är det nämligen inte säkert att dessa 

pengar är någon annans besparing. Pengarna kan nämligen vara lånade direkt från landets 

centralbank. Fastighetskrisen på 90-talet möjliggjordes till exempel av att lånetaket avskaffades, 

och banker plötsligt kunde låna hur mycket de ville från landets centralbank. En centralbank är ett 

lands centrala organisation som har till uppgift att skapa nya pengar, och sedan lånas dessa pengar 

ut till ränta. Faktiskt, även pengar som sparats av individer är från början lånade av centralbanken, 

så på så vis är alla pengar skapade genom lån från centralbanken, och omvänt så 

ökar penningmängden om människor börjar låna mer pengar.

    Vad som sedan styr denna process är centralbankens styrränta. Den avgör i slutändan hur snabbt 

pengar måste betalas tillbaka till centralbanken, och och kan därigenom påverka hur mycket pengar 

som finns totalt ute i samhället. I vardagsspråk brukar inflation ofta betyda ökning i pris på varor 

och tjänster, men det egentliga måttet på inflation handlar istället om hur många pengar som det 

finns totalt av ett visst lands valuta.    

    Det finns många orsaker att ifrågasätta de moraliska föresatserna för ett system där anonyma 

banktjänstemän tillsammans med låntagare tillåts urvattna människors besparingar genom att på 

detta sätt driva upp inflationen. Man kan också ifrågasätta sundheten i ett system där alla pengar 

som existerar måste betalas tillbaka, inklusive en ränta. En slags "hela havet stormar" konstruktion 

där man redan på förhand vet att någon kommer att misslyckas med att betala sin ränta, såvida det 

inte tas nya lån. Men vi ska återkomma till båda dessa frågor senare, och vi fokuserar istället på 

centralbankens mera uppenbara betydelse för spekulationer. 

    Det finns nämligen tecken som tyder på att det ofta har funnits ett samband mellan inflation och 



investeringsbubblor de senaste decennierna. 90-talets Svenska fastighetskris uppstod till exempel 

när riksbankens lånetak avskaffades, vilket ledde till att människor tog lån som de sedan använde 

för spekulativa fastighetsinvesteringar. USAs bolånekris föregicks också av flera års låg ränta med 

kraftig inflation som följd, då penningmänden ökade ganska kraftigt. Det förekommer förvisso att 

människor spekulerar med sina spar- och pensionspengar, men tycks vara lån som kan blåsa upp 

investeringsbubblor till riktigt katastrofala volymer. För den enskilde kan det också vara mycket 

farligare att spekulera för lånade pengar, eftersom en förlust inte bara innebär att spekulanten blir 

renskrapad, utan även skuldsatt, såvida det inte ingår i lånevillkoren att banken ta över 

investeringen i de fall lånet inte kan betalas. USAs bolånemarknad fungerar delvis på det sättet, 

men det hör till undantagen.

    Vad gäller människors risktagande så har även centralbankernas räntepolitik en central roll att 

spela. Eftersom räntan avgör hur dyrt det är att låna, så kan den påverka risktagandet i hela 

samhället. Om räntan är för låg, kan det motivera människor att ta stora lån som sedan används för 

spekulation. 

    Vi ska också komma ihåg att världen inte alltid har haft detta system av ständig inflation. För 

länge sedan, i början av 1900 talet fanns vad som kallades för "guldmyntfoten". Guldmyntfoten 

innebar en garanti om att alla pengar kunde växlas in emot guld i centralbanken för det land som 

utfärdat pengarna. Därmed var centralbanken tvungen att inneha en viss mängd guld för de pengar 

de tryckte upp, och det fanns därmed en sorts begränsning för inflationen, och därmed även 

spekulationen eftersom det bara finns en ganska begränsad mängd guld. Världen över lagrades 

därför stora mängder guld i centralbankernas tungt bevakade bankvalv. Men av olika orsaker så 

kom detta system att uppfattas som inflexibelt och i början av 1900 talet avskaffades guldmyntfoten 

i världens alla länder. I början av 70-talet så avskaffades även Bretton Woodsystemet vars syfte var 

att återskapa effekten av guldmyntfotssystemet. Kvar fanns nu bara centralbankerna med deras 

styrräntor och eventuella lånetak, som enda kontroll av pengarnas värde. Men samtidigt som detta 

gav möjligheten att bemöta recessioner med stora lån, så har det utgjort en möjlighet till storskalig 

spekulation och varit en ständig källa till inflation.

Marknadsliberalismen och centralbankerna

Marknadsliberalismen tycks ha en komplicerad relation till centralbanksystemen. Det är onekligen 

praktiskt för handeln i ett land om alla landets innevånare använder samma valuta, men för detta 

ändamål krävs en gemensam centalbank som har till uppgift att utfärda denna valuta enligt någon 

princip. Samtidigt förespråkar den marknadsliberala ideologin att enskilda människor i första hand 



ska fatta alla beslut, snarare än centrala organisationer, så centrala organisationer måste enligt deras 

synsätt alltid betraktas med en grundläggande misstänksamhet. Ur en marknadsliberal synvinkel 

står alltså det praktiska i motsättning till det ideala vad gäller centralbanker. 

    Eftersom många bedömare också ger inflation skapad av USAs centralbank en stor del av 

skulden för den senaste i raden av finanskriser, så är det heller inte särskilt förvånande att 

marknadsliberala debattörer nu försöker fjärma sig ifrån dessa organisationer och de principer som 

de arbetat efter. Johan Norberg skriver till exempel i sin bok En Perfekt Storm angående människor 

som ställde sitt hopp till centralbankschefens förmåga att fatta rätt beslut i utformandet av 

räntepolitiken.

"Det är drömmen om planekonomin som denna beundran ger uttryck för - föreställningen om att en  

upplyst man i ett badkar ska förstå marknaden bättre än alla miljoner aktörer på den och utifrån  

det kan styra dem rätt. Givetvis var Greenspan ovanligt begåvad när det gällde att läsa av  

ekonomin, men eftersom han anförtroddes en väldig makt gjorde det också väldiga misstag  

möjliga"

Mannen i badkarets namn var givetvis Alan Greenspan, USAs centralbankschef som enligt de flesta 

bedömare lade grunden till den lågräntepolitik som visade sig vara katastrofal. Den till synes 

liberala skribenten Susan Lee vid Tidningen Forbes skriver en artikel med det talande namnet "It 

Really Is Greenspans fault". Såhär i efterhand tycks det i alla fall finnas många förståsigpåare som 

anser sig veta hur marknadens förste styrman borde ha gjort.

    Vad Alan Greenspan anses ha gjort för fel var att han behöll en låg ränta allt för lång tid efter IT-

krashen och den begynnande recessionen som följde den elfte september. Detta orsakade en dold 

inflation i form av ökad spekulation kring bostäder. I och med detta, tillsammans med en rad andra 

faktorer som finns beskrivna i Johan Norbergs bok, var bolånekrisen ett faktum. 

    En tydlig underton i Johan Norbergs bok är att många av de misstag som begicks, utgick ifrån 

någon form av missriktad välvilja, eller förment social hänsyn. Han skriver till exempel angående 

Feds lågräntepolitik. 

"I grund och botten var denna vilja att hjäpa ekonomin i enlighet med det uppdrag som kongressen  

har givit den amerikanska centralbanken. Till skillnad från de flesta andra centralbanker världen  

över ska Fed inte bara upprätthålla pristabilitet, den ska också se till att arbetslösheten är så låg  

som möjligt och att de långsiktiga räntenivåerna är så låg som möjligt. Många politiker i Europa  

har av detta skäl betraktat Fed som en förebild"



Det tycks vara en vanlig föreställning bland marknadsliberala förespråkare, att små recessioner, och 

perioder med hög arbetslöshet kan vara nödvändiga för att marknaden ska ställa om sig efter 

förändringar. De anser att även om dessa kriser är obehagliga, så utgör de en nödvändig del av 

samhällsutvecklingen. Om om man försöker förhindra dessa kriser på konstgjord väg som Alan 

Greenspan anses ha gjort, så kommer det istället att bara leda till en ännu större kris längre fram. I 

första numret 2009 av den liberala tidskriften Neo så skriver Johan Norberg i artikeln "Imorgon 

Kapitalism" att kriser av detta slag ger samhället en möjlighet att rensa ut olönsamma och därmed 

oönskade verksamheter. Ronald Fagerfjäll har i samma nummer skrivit en artikel med titeln "Kriser 

kommer kriser går" vilket blickar tillbaka över gångna kriser, och konstaterar att de i efterhand inte 

var så farliga trots allt. 

Men kritiken mot Federal Reserve går längre än att bara kritisera dess räntepolitik. På YouTube kan 

man se en trend där marknadsliberala gräsrötter i USA har fått tillbaka smaken för guld. De vill ha 

tillbaka sin "greenback", det vill säga ett dollarsystem som återigen bygger på en guldmyntfot. 

Personer som förtjänat epitetet "survivalists" visar stolt upp sina skinande guld- och silverförråd 

inför den dollarkollaps som de förväntar sig. Drömmen om en mer stabil valuta har även nått in i 

politiken, och den liberale presidentkandidaten Ron Paul talar om "sound money". Även Johan 

Nordberg vill öppna för en allmän diskussion om centralbankernas utformning, han skriver.

"Jag tror att det är helt nödvändigt att återupptäcka diskussionen om alternativ till ett politiserat  

monetärt system. Vi kankse borde återinföra guldmyntfoten eller ersätta centralbanken med en  

dator som automatiskt räknar upp penningmängden med tillväxten? Eller bör vi rent av privatisera  

valutorna och se till att konkurrensen håller utgivarna i schack, som Hayek föreslog? För de flesta  

framstår en sådan diskussion som lätt bisarr, men det beror på att den har varit frånvarande  

medan pappersvalutor kontrollerade av oberoende centralbanker såg ut att fungera relativt bra."

Vad gäller en tillbakagång till guldmyntfoten finns det dessvärre en del praktiskta problem. Det 

finns numera så mycket pengar i jämförelse med guld, samtidigt som guld redan har ett visst värde i 

dollar. En tillbakagång skulle därför innebära att guldpriset steg till såpass höga nivåer att 

tandläkare och ingenjörer inte längre skulle kunna använda det i samma utsträckning, vilket kan 

tyckas lite synd. Att basera en valuta på något så godtyckligt som värdet på en viss sorts metall 

tycks ändå kunna få vissa bisarra konsekvenser. Förslaget om att ersätta centralbankerna med en 

datoriserad autopilot har viss samklang med förra sommarens actionfilm Terminator Salvation. 



Maskiner och enkla regelsystem kan ju som bekant aldrig göra fel, om man bara lyckas 

programmera dem rätt från början.

    Vad man än kan ha för åsikt i frågan om penningsystemens utformning, så kan man i alla fall 

konstatera att marknadsliberalismen tycks ha gått vilse, och dess förespråkare kämpar med att 

försöka se åt vilket håll den ideologiska kompassen pekar. Undertecknad håller i alla fall med Johan 

Norberg om nödvändigheten i att återuppliva en allmän diskussion kring detta ämne, och ett av 

syftena med den här boken är just att presentera ett alternativ till dagens centralbanksystem, men vi 

ska inte gå händelserna i förväg.    

    

Genom att lägga skulden på närmast socialistiska tendenser inom penningsystemen, och olycklig 

statlig inblandnig så lyckas Johan Norberg genom sin bok till synes rentvå marknadsliberalismen 

som orsak till denna kris. Man kan tolka budskapet i hans bok som att en ännu friare marknad och 

en strängare penningpolitik hade kunnat undvika många av de direkta problem som orsakade 

bolånekrisen. Klassisk marknadsliberal retorik. 

    Men även om man kan anse att Johan Norbergs redogörelse för hur den senaste finanskrisen 

uppstod kan på det hela taget anses trovärdig, oklanderlig och till och med mycket läsvärd, så 

beskriver hans bok bara ena sidan av historien. Ungefär på samma sätt som att ett pussel kan vara 

korrekt ihopsatt, trots att hälften av alla bitar saknas. Vad jag saknar är en djupare analys av 

orsakskedjorna, som inte bara konstaterar att en rad människor gjorde fel utifrån givna 

förutsättningar, utan som också ställer frågan om vad som orsakade dessa förutsättningar till att 

börja med. Så istället för att bara visa hur fattiga människor som tog för stora lån bidrog till 

skapandet av en stor kris, så måste man inte bara fråga sig varför de tog för stora lån, utan även 

varför det fanns så många fattiga till att börja med. Krisen orsakades bland annat eftersom politiker 

från alla politiska läger i USA ansåg att det var viktigt att uppmuntra ägandet av den egna bostaden, 

men varför fanns en enighet kring detta? Eller när man konstaterar att centralbankens ambition om 

att hålla arbetslösheten nere i själva verket gjorde mer skada än nytta, så måste man fråga sig varför 

en allt större del av befolkningen hotades av arbetslöshet till att börja med. Man måste därmed ställa 

den vidare frågan kring varför varför låg arbetslöshet och låg inflation i många fall tycks omöjliga 

att förena i det marknadsliberala samhället. 

    Detta föranleder frågan om det kan finnas något fenomen i det marknadsliberala samhället som 

av människor skulle uppfattas som mycket värre än inflation och spekulation. Jag vill här väcka 

tanken om att kanske så är fallet. Detta är att jämföra med hur man resonerar kring en person som 

rusar ut för ett stup och faller handlöst. Man kan förvisso göra bedömningen att personen i fråga 

gjorde så utifrån irrationalitet och förvirring, en förklaring som ofta kan verka rimlig. Men om man 



inte låter sig förledas av det till synes uppenbara så måste man också fråga sig om personen inte 

istället var jagad av någonting, någonting som på det hela taget upplevdes som mycket otrevligare 

än det fria fallet ner i fördärvet. Samma fråga måste ställas angående hur vår ekonomierna av vår tid 

ständigt förvrids mot inflation och spekulation, nämligen, vilket ekonomiskt fenomen är värre än 

dessa? 



Inflation eller naturresursmonopol

Ojämlikhetens slutdestination

Vi ska nu återvända till den av Johny Munkhammar påtalade ojämlikheten. Om det nu förefaller så, 

att ojämlikheten i västvärlden alltjämt ökar, så måste man ställa sig frågan om vad som är dess 

slutdestination. Vi nämnde tidigare att en tiondel av USA:s befolkning ägde så mycket som 70% av 

landets rikedom och i Sverige ägde en procent 30-40% av rikedomen, vilket är siffror som tål att 

upprepas, men vad betyder det egentligen, och vad skulle det betyda om ojämlikheten fortsatte att 

öka helt ohejdat? För att få en idé om vilken framtid som väntar om så skulle ske ska vi ta och 

betrakta ett extremt exempel som faktiskt inträffade i verkligheten, även om ojämlikheten i detta 

fall uppstod under tämligen artificiella omständigheter.

Vem äger regnet?

Vem kan egentligen äga regnvattnet i ett marknadsliberalt samhälle? Detta hör nog inte till de mer 

vanliga politiska frågorna, men 1999 så ställdes denna fråga på sin spets för Bolivias innevånare. 

Landet hade under en tid befunnit sig under ekonomisk press, och på inrådan av Världsbanken så 

hade landet försökt sälja ut sina vattentillgångar på en internationell marknad. Det Amerikanska 

företaget Bechtel gav ett anbud, och mot en garanterad vinst på 15-17% skulle de verka för att 

bygga ut landets vattenledningsnät. Snart stod landets vattentillgångar under företagets kontroll. 

Redan två månader efter övertagandet så höjdes vattenavgifterna kraftigt, och företaget 

proklamerade nu att alla som själva ville samla in regnvatten för eget bruk, var tvungna att betala 

avgift. Bechel menade nämligen att de även hade laglig rätt till det regnvatten som föll över 

landet. Men om någon i ett marknadsliberalt samhället tillåts äga samtliga naturresurser som andra 

människor är beroende av, så uppstår en rad besvärliga frågor. Vad skulle till exempel hända om 

den som ägde allt vatten, plötsligt valde att stänga av kranen? 

Tanken om att ett företag eller en person skulle tillåtas äga allt vatten i ett land förefaller absurd, 

men är helt i linje med den marknadsliberala filosofin som menar på att äganderätten under alla 

omständigheter bör betraktas som oinskränkbar. En allt större ojämlikhet skulle därmed kunna 

tänkas resultera i någonting liknande vad gäller en resurs som alla människor är beroende av.



    Utan särskilt stor fantasi kan man dock inse att en person som äger allt vatten i ett land skulle 

närapå ges makten av en diktator. Detta eftersom monopol på vissa nyckelresurser ger ett i 

praktiken ointagligt ekonomiskt överläge, och all form av konkurrens slås ut. Då alla människor i 

ett land är beroende av vatten för sin överlevnad, och kan överleva högst någon vecka utan tillgång 

till vatten, är de tvungna att betala vilket pris än vattenägaren begär. I ett fullständigt 

marknadsliberalt samhälle skulle vattenägaren i fråga kunna ställa vilka krav som helst på de övriga 

människorna i utbyte mot vatten. Kraven kan röra sig om allt ifrån att utföra tjänster till att ge upp 

egendom, vilket skulle låta vattenägaren utvidga sin makt ytterligare. Personer som vägrar att lyda 

skulle helt enkelt inte få något vatten, vilket i förlängningen är ett effektivt dödshot. Det är också 

högst logiskt att tala om att de övriga människorna har förslavats. Det enda 

som vattenägaren behöver bekymra sig över är att behålla en tillräckligt bra relation till de övriga 

medborgarna, så att fullskaligt väpnat uppror kan undvikas. Ett dilemma som varje diktatur ställs 

inför. Det kan nämnas att Bechel inte lyckades särskilt väl ur denna aspekt, och i samma stund de 

höjde vattenpriserna tog befolkningen till gatorna i vad som inte kan beskrivas som annat än en 

fullskalig revolt. Bolivias försök att privatisera sina vattentillgångar är numera avslutat.

Låt oss sätta ett namn på detta scenario, och kalla det för naturresursmonopol, ett tillstånd som drar 

den marknadsliberala äganderätten till sin spets. Även om detta onekligen utgör ett extremt 

exempel, så kan man ändå dra lärdomar ifrån detta. För även om detta 

beskriver civilisationens förfall när en ekonomisk part lagt beslag över samtliga nyckelresurser i ett 

land, så kan man misstänka att det finns många stadier på vägen dit som inte är så särskilt angenäma 

heller. Naturresursmonopolet ger oss även en inblick i vad som skulle bli konsekvensen av en helt 

ohejdad utveckling mot allt större ojämlikhet. Vi ska nu titta närmare på några av 

naturresursmonopolets mer specifika effekter. 

    En tydlig effekt skulle kunna vara kronisk arbetsbrist hos de egendomslösa. Deras möjlighet till 

att få arbeta beror helt på om naturresursägaren anser sig behöva dem, vilket i en tid av 

automatisering och effektivisering blir allt mindre troligt. Man kan tycka att människor liv borde 

betraktas som ett ändamål i sig, men enligt naturresursmonopolets sjuka logik så har människors liv 

bara ett ändamål, så länge de med naturresurser anser sig behöva dem. Ett konstaterande som har en 

kuslig samklang med tongångar i vår samtid, då människor kämpar om att behövas på en allt mer 

pressad arbetsmarknad.

    Vi kan också konstatera att naturresursmonopolet effektivt tar död på alla föreställningar om att 

människor alltid belönas efter deras förmåga i ett marknadsliberalt samhälle som utvecklats enligt 

vårt exempel. Vattenägarna i detta exempel kan också "gå med vinst" utan någon som helst 



prestation, helt enkelt genom att utnyttja sin dominanta position. Omvänt spelar det inte heller 

någon roll hur intelligent eller utbildad någon av de egendomslösa är, om han eller hon inte ges 

någon chans eller möjlighet att utnyttja sina färdigheter. Detta har också vissa likheter med dagens 

verklighet där företagens ledningar plockar ut löner och bonusar som inte tycks ha någon relation 

alls med deras prestation.    

    Det finns ytterligare en sak vi bör notera. Vanligtvis så hävdar många förespråkare av 

marknadsliberalism att detta system system höjer rikedomen för alla människor om de tillämpas, 

även om ojämlikheten ökar. Med uttryck som "en tidvåg höjer alla båtar" vill de mena att även de 

fattigaste blir rikare. Men på vilket sätt är det relevant att diskutera rikedomen för en slav? Även om 

vi skulle anta att konsumtionen för de förslavade kunde öka under detta system, så förblir deras 

rikedom alltid på den absoluta nollpunkten om de sätts under tillräcklig ekonomisk press. Slavar 

blir inte mindre slavar bara för att de lever i ett fint och på alla sätt välordnat palats som till och med 

erbjuder bra levnadsstandard för slavarna. De romerska slavhandlarna skulle dessutom ha tittat med 

avund på detta system, där slavarna i praktiken tar hand om sin egen logi och uppehälle rent 

praktiskt.    

    I bakgrunden finns ett djupt störande filosofiskt problem med detta scenario som är värt att 

belysa. Marknadsliberalister brukar ju till exempel framhålla tvång och våldsfriheten i deras 

politiska filosofi. Det är till exempel därför som man inte får beskatta någon, eftersom indrivandet 

av skatt utgör en form av tvång. Men utifrån vårt enkla exempel, kan vi notera det paradoxala i att 

människor i detta samhälle ändå kan dela ut dödshot, trots att samhället är i grunden våldsfritt. 

Orsaken till att dödshot ändå blir möjliga är helt enkelt eftersom döden kan inträffa, inte bara som 

en konsekvens av våldshandlingar, men som en konsekvens av otillräcklig tillgång till naturresurser. 

Den mänskliga kroppen är till sin natur en ständigt fortlöpande process som inte kan pausas. Vi 

behöver en ständig tillförsel av energi, näring och vatten, och vi behöver dessutom skyddas från 

väta, sol, värme och kyla. Vi klarar oss på sin höjd någon vecka utan vatten, och någon månad utan 

mat. Genom att kunna kontrollera människors tillgång till dessa resurser, kan de hotas med döden 

och därmed kontrolleras. Den Franska författarinnan Viviane Forrester använde det slagkraftiga 

begreppet ekonomisk terrorism för att beskriva detta fenomen i hennes bok om detta ämne som gavs 

ut redan 1996.    

    Det kanske bör påpekas att det rent naturligt finns risker som inte ska förväxlas med denna form 

av hot. Ett djur som befinner sig i naturen måste till exempel hitta föda och vatten själv för att 

kunna överleva och lever därför under en risk, men i kapitalismens fall så kan denna risk användas 

medvetet av en människa för att tvinga en annan människa att göra någonting, och därmed blir 

därmed fråga om ett hot, det vill säga ett maktinstrument. 



    Det kan noteras att den här typen av hot rent språkligt kan omformuleras som positiva utsagor, 

eller behöver inte yttras alls. Om monopolisten också vill få vänner och bli respekterad av de 

förslavade människorna så gör han eller hon kanske klokast i att försöka trivialisera och dölja sitt 

faktiska överläge på olika sätt. Till exempel genom att försöka framställa sig själv som "en modig 

entreprenör, vars kloka satsningar på vattentillförsel, har gett livsförnödenheter och arbete åt de 

övriga människorna". Så precis som för många andra totalitära skräckvälden kan 

naturresursmonopolet försöka skapa sig en vacker fasad, till exempel dekorerad med löften om 

frihet och frivillighet. En monopolist av det här slaget behöver alltså inte hota någon rent verbalt, 

utan bara ge människor "erbjudanden som de inte kan motstå" för att citera en känd maffiafilm.

Räcker 30 miljoner kungar?

Bolivias situation var ett extremfall, uppkommet ur en rad speciella och delvis artificiella 

omständigheter inte bara beroende på marknadskrafter. Men framför allt så väcker detta frågan om 

hur nära den övriga världen befinner sig detta stadium av förslavning. Det är svårt att hitta såpass 

uppenbara exempel på ekonomisk dominans, men vägen dit är kanske inte så lång som man skulle 

kunna tro. I USA äger alltså en tiondel av befolkningen 70% av landets tillgångar, och i Sverige 

äger 1% av befolkningen 30-40% av rikedomen. Det betyder att i runda slängar så är det 30 

miljoner Amerikaner som äger större delen av landets tillgångar. Det kan tyckas att detta är långt 

ifrån den situation som var i Bolivia, där en aktör ägde hundra procent utav en av landets 

nyckelresurser. 

    Jag skulle dock vilja mena på att skillnaden åtminstone delvis bara är en optisk synvilla. Det 

finns nämligen någonting med stora tal som mycket lätt förvillar det mänskliga sinnet till att dra 

felaktiga slutsatser, och antagligen beror det på att vi inte riktigt kan förstå dessa siffror på en 

intuitiv nivå. Om man till exempel utgår ifrån en mycket stor befolkning, säg en triljon människor, 

så kan man lätt få för sig att till exempel ett pyramidspel, det vill säga en investeringsbluff, skulle 

kunna fungera. En triljon människor är så pass många, att investeringsbluffen tycks kunna 

expandera och hitta nya offer under en avsevärd tid. En tränad matematiker inser naturligtvis snabbt 

innebörden av exponentiell tillväxt, och inser därmed att oavsett hur stor befolkningen är så behövs 

inte särskilt många led i pyramidspelet för att det inte längre ska finnas någon grund för fortsatt 

expansion. Men vid köksbords resonemang kan detta lätt förbises. För att alla enkelt ska kunna 

förstå innebörden av den här typen av problem, så är det enklast att betrakta små exempel.

    För USA:s del så skulle man kunna tänka sig att fler naturresursägare till exempel skulle kunna 

ge upphov till någon form av konkurrens som skapar någon form av maktbalans gentemot den 



övriga befolkningen. Naturresursägarna skulle då tvingas konkurrera om arbetskraften, vilket skulle 

ge de egendomslösa någon form av makt. Men jag vill argumentera för att detta bara är en optisk 

synvilla och att det absoluta antalet med naturresursägare egentligen egentligen saknar betydelse, 

och det är istället hur stor del av befolkningen som är egendomslösa som är relevant. Att 

naturresursägarna skulle behöva konkurrera om arbetskraften förutsätter att det finns ett intresse av 

att anställa alla dessa människor, vilket inte alls behöver vara fallet. 

    För Europas innevånare på medeltiden fanns det till exempel ett hundratal kung- och 

furstendömmen att välja mellan, men var någon av dessa annat än diktaturer? Varför skulle någon 

tro att en miljon naturresursägare är bättre? På samma sätt kan man argumentera för att det inte 

spelar någon roll om det finns en naturresursägare, eller en miljon sådana.

Mot ökad ojämlikhet?

När man odlar lax så kan man få en population av tusentals yngel att växa till sig till matfisk som är 

flera kilo tunga. Försök att odla aborrar däremot har lett till nedslående resultat. Aborrarna börjar 

nämligen äta upp varandra, tills endast en jättestor abborre återstår. Den abborre som redan från 

början får ett förstprång, blir snabbare och starkare och får allt lättare att äta upp sina bröder. När 

man betraktar marknadsaktörer i konkurrens med varandra, så kan man undra huruvida de är att 

jämföra med laxar, eller abborrar? 

    Liknelsen med fisk är förresten historisk och redan Karl Marx, världens kanske mest kända 

socialistiska förespråkare, beskrev stora fiskar som äter mindre fiskar. Även om jag på inga sätt vill 

påstå att jag skulle vara anhängare av Karl Marx övriga politiska idéer, så tycks frågan som hans 

liknelse väcker högst aktuell i dagsläget.

    Med tanke på naturresursmonopolets otrevliga egenskaper, och eftersom det sätter 

marknadsliberalismens egna politiska filosofi ur spel, så är det inte undra på att Johan Norberg 

gärna vill tro att marknadsliberalismen inte leder till allt för stor ojämlikhet. Marknadsliberaler 

hoppas nog i allmänhet på att ojämlikheten uppnår en viss nivå, för att där inte bli större, kanske 

även John Munkhammar. Men frågan är om det existerar ett sådant läge där ojämlikheten slutar att 

öka? Vad är det som skulle kunna hindra rika människor att bli ännu rikare och uppkomsten av 

monopol i ett helt marknadsliberalt samhälle? 

    Tvärtom, så finns det många argument för att rikedom skulle skapa ännu större rikedom. I 

ekonomiska termer brukar denna process beskrivas som rikedomskondensering. Vilket betyder att 

någon som redan äger ett kapital, har lättare att utvidga sitt kapital jämfört med någon som börjar 

från noll. Bara i vardagen kan man se många exempel på detta, då till exempel hyresgäster ofta 



betalar mera per månad, än någon som för ärvda pengar köpt en lika stor bostadsrätt där 

månadsavgiften ofta är mindre. Genom att äga sitt boende kan man alltså spara in på den löpande 

boendekostnaden, och öka sitt sparande. En tillräckligt rik person skulle till exempel bara kunna 

leva på räntorna, och låta alla intjänade pengar därutöver gå till nya besparingar. 

Barbara Ehrenreich skriver i boken Barskrapad, konsten att hanka sig fram, om hur lågavlönad 

servicepersonal i USA bor på motell, istället för en egen bostad som skulle kunna vara betydligt 

billigare. Detta till synes ekonomiska vansinne får sin förklaring av att det helt enkelt är det som 

fungerar bäst rent praktiskt och vardagsekonomiskt för dessa människor utan kapital. Genom att ha 

pengar kan man helt enkelt tjäna pengar, och den som inte har några alls, kan få det svårt att ta sig 

uppåt. I upptakten till USAs bolånekris var det många politiker som ville uppmuntra människor att 

äga sitt eget boende eftersom de menade att detta var vägen ur fattigdom.    

    Dessutom verkar stordriftsfördelar för att marknaden tenderar att organisera sig i allt större 

ekonomiska enheter. I rent vardagsekonomisk bemärkelse brukar man till exempel prata i positiva 

ordalag om vinsterna med företagsfussioner, vilket förväntas skapa så kallade synergieffekter. När 

man till exempel diskuterar bilbranschen så brukar man höra det sägas att antalet bilmärken vi har 

idag är för många för en mogen marknad. Det är för dyrt för små biltillverkare att själva ta fram 

nyare bilmodeller, så därför är det bra med ökat samarbete. Det är onekligen så att större företag har 

potential att skapa ett effektivare samhälle.

    Detta kan till och med påvisas på en rent fysisk nivå. Ett fraktfartygs lastkapacitet ökar i kubik 

med dess dimensioner, samtidigt som vattenmotståndet bara ökar kvadratiskt. Därför lönar det sig 

både ekonomiskt och miljömässigt att bygga så stora lastfartyg som möjligt. Vad gäller 

framtagandet av enhetliga standarder kan också storskalighet ha fördelar. När det till exempel gäller 

mjukvara till datorer, så grymtar vi ibland åt en begränsad valfrihet till exempel vad gäller 

operativsystem och ordbehandlare, men ser samtidigt positivt på att ha standardiserade program 

som kan kommunicera med varandra. 

    Även om större företag och maskiner inte behöver betyda att ägandet koncentreras, så är det inte 

heller särskilt svårt att föreställa sig hur så kan ske. Att chefer tar för sig i syltburkarna är ingen 

nyhet, och ju större syltburkar det finns, desto mer kan de ta för sig. I ett företag som omsätter 

miljarder kan det plötsligt fås att framstå som rimligt för ledningen att försvara några tiotal miljoner 

i ett bonusprogram. Sammantaget tycks det alltså finnas mycket som talar för att ojämlikheten 

skulle öka i ett marknadsliberalt samhälle.



Utan återvändo

Bolivias naturresursmonopol skapades förvisso när staten sålde ut landets vattentillgångar till ett 

företag. I rättvisans namn måste man därför vara försiktig när man tar upp detta i en diskussion som 

rör marknadsliberalismens räkenskaper. Men det finns ändå en sak som är värd att notera. Nämligen 

att det visar på hur monopol kan existera i en så kallat fri marknad, som marknaden själv saknar 

förmåga att bryta på något sätt. Marknaden kan inte bryta dessa monopol, eftersom den övriga 

befolkningen kan hållas fångna under ett implicit dödshot. Detta betyder att om ojämlikheten 

utvecklats till en viss nivå, så finns det inte längre någon återvändo. 

Den tunga bevisbördan

Men resonemang av dessa slag tycks göra något större intryck hos marknadsliberala förespråkare. 

Även i sin bok Till Världskapitalismens Försvar framför Johan Norberg istället den motsatta idén 

om att så kallad ekonomisk frihet, istället skulle ge en större jämlikhet. Denna gång så hänvisar han 

till ekonomen G W Skully, och den svenske nationalekonomen Nicklas Berggrens empiriska studier 

som påstås visa detta samband.    

    Vad som dock lyser med sin frånvaro är en mer utförlig förklaringsmodell. Antingen så saknar 

dessa källor en sådan, eller så är det helt enkelt så att Johan Norberg inte ville vidareförmedla den. 

Modern vetenskapsfilosofi, som till exempel framförts av Imre Lakatos eller Thomas Kuhn, har 

nämligen sedan länge insett betydelsen av ett teoretiskt ramverk som grund för empiriska studier. 

Utan någon dupare teori, så skulle man till exempel lätt kunna göra en empirisk studie som stödjer 

tesen "att bygga en swimingpool påverkar inte privatekonomin negativt", helt enkelt eftersom de 

flesta människor som har en swimingpool på sin tomt redan från början har det ganska bra ställt. Så 

länge det inte finns något tidsperspektiv med i en studie, så det därför vara svårt att utifrån empiri 

endast visa på att en större ekonomisk frihet ökar jämlikheten, eftersom man inte vet vad som kom 

först. En förklaringsmodell hade i så fall kunnat hjälpa att dra de kausala sambanden i rätt riktning. 

    Ett annat problem med empiriska studier, är också att det kan vara mycket svårt att bedöma deras 

allmängiltighet och utesluta irrelevanta faktorer. Bara för att ett visst förhållande gäller under en 

viss tid i historien, på en viss plats, eller under vissa speciella förhållanden. Så betyder det inte att 

det alltid gäller. För precis som Johan Norberg pekar på empiriska studier som visar på att ökad 

ekonomisk frihet skapar jämlikhet, så finns det andra studier som pekar på det rakt motsatta. Det 

data som Daniel Ankarloos hämtat ur Johan Norbergs rapport till Globaliseringsrådet och som vi 



tidigare presenterade vad gäller några rika västländer, tyder till exempel på att ojämlikheten är som 

störst i de i länder som har störst ekonomisk frihet. 

    En förklaringsmodell hade kunnat hjälpa till att förstå vilka andra faktorer som kan påverka de 

empiriska studierna till att visa på olika tendenser, så att man hade kunnat försöka utesluta dessa 

faktorer. Till exempel så vore det väldigt intressant att försöka förstå vilken roll som 

centralbankerna spelar i dessa sammanhang, nu när marknadsliberala förespråkare söker fjärma sig 

ifrån dessa konstruktioner. En relevant fråga blir då vilken tendens mot ojämlikhet man skulle 

kunna se i en fri marknad, om man kunde utesluta centralbankernas påverkan genom inflation och 

räntor i dessa undersökningar. 

    Kanske är det så att Johan Norberg inte presenterar någon närmare förklaringsmodell, helt enkelt 

eftersom det är väldigt svårt att förklara varför människor skulle bli mer ojämlika, av att det 

omfördelades rikedom från de rika till de fattiga. Hur skulle en utjämnande effekt kunna skapa 

större ojämlikhet? Detta kanske är svårt att förklara, helt enkelt för att det kanske inte är sant. 

    Huruvida marknadsliberalism leder till ökad ojämlikhet eller ej, tycks i alla fall vara en omtvistad 

fråga, men utan att sticka ut allt för mycket kan man nog ändå säga att Johan Norberg företräder en 

relativt ovanlig åsikt i frågan. Han medger till och med detta själv, och pekar just på att både 

förespråkare och motståndare till marknadsliberalism, burkar anse att ökad ekonomisk frihet, också 

medför ökad ojämlikhet. Han skriver:

Både liberaler och socialister brukar säga att individuell [marknadsliberal-] frihet och ekonomisk  

jämlikhet står i motsats till varandra, för att förklara varför de går emot ett av dessa värden, som  

många uppskattar. Det må vara korrekt på det viset att man väljer att fokusera på den ena av dessa  

i sin politik. Men det är inte sant att de är motstridiga. Tvärtom, tyder mycket på att jämlikhet i  

[marknadsliberal-] frihet även ger en förhållandevis hög grad av ekonomisk jämlikhet. Äganderätt,  

näringsfrihet, frihandel och minskad inflation ger både tillväxt och jämlikhet. 

Men det är en tung bevisbörda som Johan Norberg har att axla då han vill hävda detta. Speciellt 

eftersom man i ljuset av den senaste tidens katastrofala finanskriser mer noggrant behöver redogöra 

för och eventuellt försöka utesluta centralbanksystemens eventuella påverkan då detta analyseras.    

    För om det skulle vara så att den marknadsliberala friheten ger upphov till en skenande 

ojämlikhet, så innebär det en kris för hela det moderna samhället, där nationer kommer att tvingas 

välja mellan extrem ojämlikhet och i slutändan förslavning av större delen av befolkningen, 

inflation och finanskriser, eller att stå utanför en internationell marknad som är byggd på 



marknadsliberala ideal. Det är mycket som står på spel, så jag beundrar Johan Norbergs förtroende 

för dessa studier han hänvisar till.

Drömmen om det oändliga kapitalet

Jag kallade mitt exempel för naturresursmonopol. Men marknadsliberalister, och deras motståndare 

för den delen, för sällan någon ekonomisk diskussion kring något så konkret som naturresurser. 

Istället för naturresurser, används begreppet "kapital", som utöver naturresurser kan syfta på 

betydligt vagare resurser som till exempel kunskap, immatrielrätt, patent, eller anställda. Men 

framför allt annat så syftar ordet kapital på pengar eller krediter. Kapital är därmed en resurs som 

genom sin vida definition blir outtömlig och oändlig. Naturresurser däremot någonting ändligt, 

vilket har blivit allt mer påtagligt för mänskligheten det senaste århundradet. Det finns till exempel 

bara en viss begränsad mängd land, vatten eller olja etc på denna jord, och rent hypotetiskt skulle 

det gå att räkna dessa resurser molekyl för molekyl.

    Det ska visa sig att denna skillnad är avgörande. Om man utgår ifrån ett kapital som är oändligt 

och tillgängligt för alla människor, så blir det inte längre möjligt att förslava människor genom 

monopol, eller skapa orättvisor genom ojämlikhet. Om vi till exempel hade antagit att landet i vårt 

tidigare exempel på naturresursmonopol var oändligt stort, med oändligt mycket vattentillgångar 

och där Bechel bara ägde landets redan exploaterade vattenresurser, så skulle tidigare resonemang 

inte fungera. Människor utan tillgång till vatten, skulle då helt enkelt kunna bosätta sig en bit bort 

ifrån den tidigare etablerade civilisationen, och på så vis undgå att förslavas. Man skulle alltså 

kunna säga att ett oändligt kapital utgör ett skydd emot ojämlikhetens oönskade konsekvenser. Men 

i verkligheten finns inga oändligt stora länder. Möjligen kan man säga att Nordamerika var att 

jämföra med en oändligt stor ö en gång i begynnelsen då dess population var försvinnande liten i 

förhållande till dess storlek. Men tiden då världen kunde betraktas som oändlig är nu tveklöst förbi. 

Eftersom världen är ändlig, så kan man också fråga sig hur rimligt det är med ett ekonomiskt system 

som utgår ifrån kapitalets oändlighet?    På motsvarande sätt kan man betrakta det oändliga kapitalet 

som en marknadsliberal fiktiv abstraktion, ett begrepp designat att bortse ifrån och förneka viktiga 

egenskaper hos verkligheten.    

    

Vad som finns är istället en oändlig tillgång på pengar, tack vare utformningen av dagens 

centralbanksystem, och man kan här ana hur detta system skapats för att överskyla brister hos det 

marknadsliberala samhällets inbyggda mekanismer. Att ge alla människor möjlighet att låna pengar 

på banken givet deras löfte om att betala tillbaka lånet samt räntor, kan tyckas vara en ersättning för 



oändligt med naturresurser. En egendomslös skulle då i vårt exempel kunna undvika att förslavas 

genom att ta ett lån, använda detta lån för att köpa naturresurser och därigenom starta sin egen 

oberoende verksamhet. Låter förresten detta bekant om vi drar oss till minnes situationen före 

bolånekrisen i USA? Detta skulle möjligen kunna hålla ojämlikheten inom kontroll. Det skulle till 

och med kunna fungera till viss del i praktiken, och kanske är det därför som diskussioner kring 

monopol eller förslavning helt försvunnit ur samhällsdebatten kring marknadsliberalism. När 

marknadsliberala förespråkare talar om människors "möjligheter" i diskussioner som rör absoluta 

fattigdomsbegrepp, så får man gissa att lån ifrån banken är en av dessa möjligheter. Men kan en 

oändlighet av pengar verkligen ersätta en oändlighet av naturresurser?    

    Pengar som substitut för naturresurser har tydliga svagheter. Till att börja med skapas alla pengar 

hos centralbankerna, och slussas ut i samhället via banksystemen. Vem som då tillåts låna pengar 

kommer att ha betydelse för dess påverkan på jämlikheten. Till att börja med kan man inse att 

människor som redan besitter kapital i olika former får lättare att låna. Det är till exempel tveksamt 

om en egendomslös skulle kunna gå till banken och låna några miljoner för att starta upp ett nytt 

företag, men kanske mer sannolikt att en miljonär eller ett stort företag skulle kunna göra det tack 

vare att de kan säkra lånet genom egendomar. Personernas förmåga att bedriva de ekonomiska 

verksamheterna behöver dock inte skilja sig åt. Även om alla människor i teorin kanske har lika stor 

möjlighet att få lån från banken, så kanske det inte är så i praktiken. 

    Bill Clinton anklagas av vissa för att ha bidragit till bolånekrisen genom att ha tvingat banker att 

låna ut pengar till svaga marknadsaktörer, då han upplevde att ojämlikheten blivit allt för stor. 

Förvisso kan detta ha bidragit till att bolånebubblan skapades, men samtidigt kan man fråga sig i 

vilken mån man bör klandra en person som vidtar desperata åtgärder för att försöka skaka liv i ett 

system som tycks ha slutat att fungera. Bill Clinton insåg antagligen att något inte stod rätt till med 

den skenande ojämlikheten. Tack vare USA:s marknadsliberala kultur, var det kanske omöjligt med 

en social omfördelningspolitik för att hjälpa människor ur fattigdom, så att hjälpa dessa människor 

att ta lån var kanske det enda socialt acceptabla under de rådande omständigheterna.

    Pengar som ersättning för naturresurser har en annan betydligt mer avgörande svaghet som vi 

diskuterat tidigare. En oändlighet av pengar kan bara ersätta oändligt med naturresurser i den mån 

som pengar har ett värde gentemot naturresurser, och ju fler människor som lånar pengar från 

centralbankerna och ju mer pengar som skapas, desto mindre är de värda. Vi kan betrakta pengarnas 

latenta impotens vid inflation, men den blir kanske som tydligast vid hyperinflation. Hyperinflation 

uppstår då centralbankerna försöker stimulera en avstannad marknad genom att drastiskt sänka 

räntorna, och ge stora billiga lån. Förhoppningen är att lånade pengar ska användas för att starta 

någon form av produktiv verksamhet, dit människor och naturresurser kan allokeras för att göra 



nytta. Vid vanlig inflation kan naturresursägare känna sig överväldigade av att kunna sälja sina 

naturresurser för mycket mer pengar än de köpte dem, och lånade pengar kan verkligen användas 

för att flytta om samhällets faktiska resurser så att de gör nytta. En sorts defibrillering av 

ekonomin. Men det kan hända att naturresursägarna genomskådar inflationen. Genom att helt enkelt 

höja sina priser i samma takt som inflationen kan de bibehålla sin dominans över både naturresurser 

och pengar. Detta kan leda till en sorts kapplöpning där låntagare försöker överrumpla 

naturresursägarna med allt större lån, i hopp om att dessa ska imponeras av den stora 

penningmängden. Hyperinflationen kan därför beskrivas som "pengarnas desperata sista och 

spasmiska försök att ta makten över naturresurserna, som i slutändan misslyckas".

Den bittra medicinen

Men även om det finns begränsningar, så skulle man kunna fundera över om inte 

inflationsekonomierna med sitt oändliga kapital har motverkat ojämlikheten till viss del, även om 

det har visat sig vara till ett mycket högt pris. Man kan ju ändå inte förneka, att det var genom 

billiga lån som många fattiga i USA kunde köpa sig en bostad, och kanske var det rentav en och 

annan fattig som lyckades med att "flippa hus", och på så sätt ta sig ur fattigdomen. USAs 

inflationsdrivna ekonomi har dessutom hållit många människor i arbete även om det inte varade så 

länge. Nog har det också funnits många företagare som har kunnat bygga upp sina ekonomiska 

verksamheter genom lån. 

    Marknadsliberaler har också länge pekat på USA som exempel på hur ökad marknadsliberalism 

gör att även de fattiga blir rikare, ett exempel på hur "tidvågen höjer alla båtar". Men då det nu 

uppdagas att det mesta av detta bara var lånade pengar, så tvingas de nog att hitta ett nytt exempel 

på detta. Så när marknadsliberala förespråkare nu pekar ut inflationsdrivande lågräntepolitik som 

huvudorsak till den senaste finanskrisen, och efterfrågar ett mer strängt penningsystem, så måste 

man ändå fråga sig hur situationen hade sett ut utan denna möjlighet till billiga lån. 

    Frågan är om marknadsliberalisternas fria marknadsekonomi, eller lassiez-faire ekonomi som de 

kallar den, skulle klara sig utan inflationen? Eller skulle en inflationsfri marknadsliberalism 

utvecklas till ett naturresursmonopol mycket snabbt? Kanske kan man betrakta inflationen som den 

beska och stundtals livsfarliga medicin som behövs för att hålla liv i ett i grunden sjukt 

marknadsliberalt samhälle, som självmant tycks förfalla mot extrem ojämlikhet och i slutändan 

slaveri.

    Personligen är jag inte heller anhängare till utformningen av dagens centralbanksystem, men 

samtidigt presenterar jag i den här boken ett alternativt ekonomiskt system som är baserat på 



naturresursdelning och som därmed eliminerar risken för den potentiellt skenande ojämlikhet som 

här beskrivits. Därför är det rimligt för mig att förespråka ett avskaffande av dessa 

centralbanksystem.

Anpassning till icke-existens?

Marknadsliberala förespråkare brukar alltså hävda att vi behöver små recessioner för att ge 

marknaden en chans att ställa om sig, och ett strängt penningsystem bör inte förhindra att så sker 

med jämna mellanrum. En form av sträng men nödvändig "rättvisa" som håller ekonomin vital, likt 

en elitidrottare som späker sin kropp för att nå resultat. Men i ljuset av att en allt mindre grupp 

människor äger en allt större del av världen, så kan man undra vad det är som marknaden ställer om 

sig till? Hur ställer ett samhälle om sig till att en allt större grupp av människor blir "överflödiga"? 

Den påhittade riddaren Don Quiote i Miguel de Cervantes starkt ironiska riddarroman med samma 

namn, hade en åsna som han försökte träna så att den inte skulle behöva äta någon mat. Han gav 

åsnan mindre och mindre att äta, men tyvärr så dog åsnan innan den hade lärt sig hur man överlever 

utan mat. Är detta hur marknadsliberalister menar att de fattiga och arbetslösa i västvärlden ska 

ställa om sig till ett samhälle där de inte längre tycks behövas eller där de får leva på nåder av 

naturresursägarna? För det kan ju faktiskt vara så, att när det ekonomiska maskineriet stannar av, 

och passiviteten lägger sin döda hand över samhället och arbetslösheten tilltar, så är det kanske 

ingen slump, eller något missförstånd som marknadens signaler behöver rätta till. Marknadens 

signalsystem kanske fungerar alldeles utmärkt, de bara har ett väldigt otrevligt meddelande att 

framföra, nämligen: "Vi behöver inte er andra människor längre, och står likgiltiga inför er 

undergång". Vad som beskrivs som ekonomisk stagnation kanske bara är naturresursägarna som har 

"stängt av vattenkranen", och ämnar låta det förbli på det sättet. Sådan är den ekonomiska 

terrorismen.

Åka till mars eller rädda planeten?

En gång hade jag möjlighet att sitta tillbords med en dollarmiljardär. Efter en rad tursamma och 

märkliga händelser så arbetade jag på hans ambitiösa mjukvaruprojekt, och vi befann oss på hans 

över 70 meter långa lyxjakt i karibien. Samme man är sedan dess känd som rymdturist. Han hade 

fått i uppdrag av någon känd tidning att skriva en artikel om bemannade färder till mars, eller rättare 

sagt varför det var nödvändigt. Han var ute efter inspiration, och undrade någon av oss fyra 

programmerare som satt där hade några reflektioner att dela med oss kring ämnet. En Ungrare 



yttrade något om att det ligger i människans natur att utforska, och att vi därför måste åka till mars. 

Det blev tyst en liten stund, kanske försökte alla hämta andan efter denna Star-trek floskel, jag 

gjorde det i alla fall. Då kom jag att tänka på de kåkstäder av korrugerad plåt som fattiga svarta 

bodde i, alldeles intill den hamn i Antigua där lyxjakter för åtskilliga miljoner dollar låg förankrade. 

Typisk svensk som jag var kunde jag inte motstå frestelsen, så lite försynt frågade jag om man inte 

också kunde fundera över om det fanns bättre saker att göra för pengarna. Inget specifikt nämnt. 

Mannen blev märkbart irriterad, och sa något i stil med "vaddå, det där är så tråkig attityd, så där 

kan man alltid säga. Ska vi lägga pengarna på den redan smällfeta nationella sjukförsäkringen?". 

Jag vet inte om han var medveten om det, men vid tidpunkten så stod historiskt många Amerikaner 

helt utan sjukförsäkring. Hur som helst, vid något annat tillfälle hade han mycket stolt sagt "när jag 

var ung och kom till Amerika, så hade jag ingen sjukförsäkring. Jag klarade genom att helt enkelt 

inte bli sjuk". 

    Vid den perioden hade jag mycket svårt att förstå hur någon som själv hade upplevt en trång 

ekonomi, kunde uppvisa en sådan oförståelse gentemot andra människor som nu befann sig i denna 

situation. Samme person gav förvisso mer till välgörenhet än vad som de Amerikanska 

skatteavdragen krävde, bland annat till en filharmonisk orkester, men jag tyckte ändå att han tog 

något lätt på andra människors sjukdom. Man hade också kunnat tro att så mycket pengar skulle 

göra vem som helst generös och ödmjuk. Något senare när jag kommit hem till Sverige, och 

diskuterade liknande frågor med några landsmän, så råkade jag träffa på mer än en person som 

ansåg att skatt var att likställa med stöld, och att samhället inte alls borde ha några förpliktelser 

gentemot de svaga. Att den här typen av åsikter inte tycktes helt ovanliga kom som en överraskning 

för mig, men det tycktes säga någonting om den värld vi lever i. När man betraktar hotet från 

naturresursmonopolen, och marknadens instabilitet så kunde jag helt enkelt inte förstå hur dessa 

människor så kategoriskt kunde avfärda all form av rikedomsfördelning. 

    Jag lovade också att presentera en syntes mellan socialism och marknadsliberalism som förenar 

kärnvärden hos de båda, men för att kunna göra detta så behöver jag identifiera vad man skulle 

kunna säga utgör kärnvärdena hos marknadsliberalismen, och vissa av dessa som är viktigast. Om 

vi antar att det egentliga målet för marknadsliberalismen trots allt inte är slaveri eller diktatur, så 

måste vi fråga oss vad det i så fall är som de försöker åstadkomma. För att ge svar på dessa frågor är 

det nödvändigt att studera olika moralfilosofier som ligger till grund för marknadsliberalismen. Till 

det ändamålet finns en rad tillgängliga källor att studera. Vi har till exempel rättighetsliberalismen 

som förespråkas av med Ingermar Nordin, som beskriver marknadsliberalismen utifrån 

grundläggande rättigheter. Neoaristotiklerna med Johan Norberg i spetsen som har kanske gjort en 

ännu mer tydlig redogörelse av en moraliska standard som kan sägas ligga till grund för 



marknadsliberalismen. Både Rättighetsliberalismen och Neoaristotiklerna är intressanta på så vis att 

de    räknar upp en rad moraliska principer, snarare än en komplicerad ekonomisk teori om balans 

och välstånd, vi ska ha orsak att återkomma till dem senare, men för den här bokens syfte har jag 

istället valt att fokusera på en filosofi som ibland citeras av ovanstående, och som kommer från det 

land som i högre utsträckning än något annat kan sägas vara marknadsliberalismens högborg, 

nämligen U.S.A.



Objektivismen och Ayn Rand

Hon reste till frihetens land

Vi ska här ta och titta närmare på en filosofisk lära kallad Objektivismen, vilket kan sägas vara 

författarinnan Ayn Rands stora livsverk. Det speciella med Objektivismen är att den överfört 

kampen för marknadsliberalismen till ett rent moraliskt plan. Där Milton Friedman har förespråkat 

fullständig marknadsliberalism på grund av dess förmodat överlägsna förmåga att skapa välstånd, så 

tar Ayn Rand till argument av en helt annan kaliber. Om man skulle betrakta den politiska kampen 

som ett slagfält där Milton Freidman var högerns pansargeneral, så skulle Ayn Rand vara att 

jämföra med det tunga havsbaserade artilleriet. Alla avsteg ifrån den rena marknadsliberalismen blir 

i hennes lära inte bara fel ur ett samhällsekonomiskt perspektiv utan också rent omoraliska. Ayn 

Rand betraktade nämligen all form av statlig omfördelning av rikedom som stöld eftersom det 

innebär att man måste ta resurser ifrån någon med tvång. Detta är ett resonemang vi ska återkomma 

till. Där Milton friedman förespråkade det rationella egenintresset på ett rent ekonomiskt plan, ville 

Ayn Rand låta det genomsyra livets alla områden, i allt ifrån vänskap, äktenskap eller sex. På så vis 

skulle man kunna säga att Marknadsliberalismen som sådan är en förlängning av Objektivismens 

grundsatser, eller vice versa om man så vill. Så även om långt ifrån alla marknadsliberalister ser sig 

som Objektivister, eller ens känner till denna ideologi, så skulle man kunna säga att den mer än 

någon annan filsosofi utgör en moralisk grund för marknadsliberalismen. När en möjlig moralisk 

grund för marknadsliberalismen tydliggörs på det här sättet, så blir det plötsligt möjligt att förhålla 

sig till den på ett mer personligt plan.

Ayn Rand föddes den 2:a februari 1905 i Sankt Petersberg och hette då Alisa Zinov'yevna 

Rosenbaum. 21 år gammal reste hon till USA för att besöka några släktingar, men hon skulle aldrig 

komma att återvända till det då mycket repressiva Ryssland. Det fria och aktiva samhälle hon 

möttes av måste istället ha lämnat ett djupt bestående intryck. Hon har till exempel beskrivit hur 

hon imponerades vid åsynen av New Yorks kända skyline, och hon lär ha sagt att hon vid ett 

eventuellt krig skulle vilja flyga upp och skydda dessa magnifika byggnader med sin egen kropp om 

så behövdes. Detta var ett samhälle där alla möjligheter låg öppna för fria individer. Hon bytte 

namn till Ayn Rand. Efter att ha hankat sig fram på tillfälliga arbeten, etablerade hon sig till sist 

som en bästsäljande författare i USA med titlar som Urkällan och Och världen skälvde, och kom att 

bli en av kapitalismens och individualismens riktigt stora förkämpar. På många sätt kan man säga 



att Ayn Rand var ett levande uttryck för den Amerikanska drömmen om att lyckas utifrån sina bara 

händer. Med tanke på det politiska tumult som Ayn Rand upplevde i Ryssland så det kanske inte 

heller så konstigt att hon senare gav uttryck för ett starkt kritiskt förhållningssätt till olika former 

korrumption och kollektivism. Någon har sagt att Sovjetunionens vassaste kritiker var dess 

dessidenter, vilket tycks stämma in i allra högsta grad vad gäller Ayn Rand.

Ayn Rands verk

Ayn Rands skönlitterära verk såsom Atlas Shrugged och Urkällan är episka noveller som beskriver 

en rad människors strävanden genom livet. De är filosofiska i den bemärkelsen att de sätter fokus på 

människors olika livsåskådningar, hur dessa påverkar deras val igenom livet och vad det sedan 

resulterar i. De är romantiska i bemärkelsen av att de ger uttryck för hur hon önskar att värden 

borde vara, snarare än att realistiskt försöka skildra världen som den är, vilket kanske gör att 

böckernas filosofiska innehåll framträder än tydligare. Med andra ord är det en litterär form där "de 

goda" alltid segrar i slutändan.

Passande nog för en immigrant till "den nya världen", så handlar Ayn Rands berättelser om modiga 

människor som söker lyckan och självförverkligande med hjälp av sitt förnuft, inte helt olikt 1700-

talets upplysningsideal. Människan borde enligt Ayn Rand ses som en heroisk varelse och I centrum 

för hennes berättelser återfinns alltid entreprenören, den starka människan som med beslutsamhet 

tar sig fram genom världen. Hennes hjältar beskrivs ofta som tystlåtna, men när de pratar så 

uttrycker de sig alltid kärnfullt och rakt på sak. En återspegling av den rationalitet hon förespråkade. 

Hon ger också uttryck för en starkt positiv inställning till modern teknik och dess möjligheter, och 

hennes hjältar ligger alltid i spetsen för utvecklingen på något sätt. 

    I gruppen av hennes hjältar återfinns till exempel Howard Roark, den egensinnige men 

nyskapande Arkitekten som saknar föräldrar, och som tillsist vinner framgång trots att ingen tror på 

hans idéer från början. Eller Dagny Taggart, en modern yrkeskvinna som med stor kompetens håller 

ihop sin familjs järnvägsimperium. Och så John Galt, uppfinnaren av en ny sorts motor som undflyr 

en allt mer socialistisk värld, och skapar en egen enklav bland bergen där individualistiska 

människor kan finna en fristad. Vad som är speciellt med Ayn Rands hjältar, är att de alla är uttalat 

själviska. De älskar sig själva, och lever för sin egen lycka. Deras eventuella samröre med varandra 

blir därför endast baserat på ömsesidigt intresse och frivillighet. En slags urtyp för den moderna 

individualistiska människan skulle man kunna säga, och det är antagligen på det sättet som Ayn 

Rand är av betydelse för att förstå vår samtid.



Men hennes berättelser är också fulla av det hon lämnade bakom sig i Ryssland, om människor som 

skulle kunna sägas representera kollektivismen och konformismen. I Ayn Rands terminologi ställs 

den själviska människan i kontrast mot den så kallat självlösa människan som istället lever för andra 

människors lycka. Istället för att följa sin egen vilja, följer de omvärldens vilja. Deras handlande 

blir en studie i korruptionens och självdestruktivitetens mekanismer. Hon beskriver till exempel 

organisationer där människor undviker att ta ansvar, gör vad som förväntas av dem snarare än att 

använda sitt eget förnuft, vilket i slutändan leder till katastrof. I och världen skälvde ger en högt 

uppsatt person order om att ett tåg ska fortsätta in i en tunnel vilket leder till att många dör, och trots 

att nästan alla inblandade är medvetna om vilka risker som togs, så följer de flesta ändå order för att 

inte falla utanför konformismens ram och bli avvikare. En ständigt återkommande replik är "vi kan 

inte klandras för detta", lite som för att understryka dessa människors patetiska tafflighet. På detta 

sätt kan man se hennes berättelser som en hälsosam påminnelse om att människor behöver 

ifrågasätta auktoriteter och tänka självständigt, oavsett i vilket sammanhang det handlar om. 

    Eftersom Ayn Rands självlösa människor inte tänker självständigt, så saknar de också förmåga 

till nytänkande. Deras tankar reflekterar varandra i oändlighet likt speglar riktade mot varandra, och 

i den rundgång som uppstår så släcks all form av innovativitet och företagsamhet ut. Förmodligen 

syftar titeln på hennes roman The Fountainhead just på detta fenomen, att innovation och kreativitet 

uppstår ur den enskilda individens självständiga tänkande, och att människor som väljer att följa 

andras idéer är fördömda till medelmåttighet. Detta gör att de självlösa människorna också hyser ett 

närmast kroniskt beroende till de självständiga människornas förmåga, samtidigt som deras 

förmenta ambitioner hotar att förstöra dem. En av Ayn Rands karaktärer som exemplifierar detta är 

Keating, en lismande karriärist vars liv till stor del styrs av hans Mamma. Istället för att vinna 

framgång genom hårt idogt arbete och nyskapande, så imiterar han vad andra har gjort, och låter 

personliga kontakter vara avgörande för vägen mot toppen.

    Man märker snart att Ayn Rands självlöshet används som förklaringsmodell till i princip all 

ondska i världen. Eftersom de självlösa människorna inte respekterar sig själva, så kan de inte 

respektera andra menar Ayn Rand. Prykopati brukar i gängse termer beskrivas som människor som 

saknar förmåga till empati och sympati gentemot andra människor. Men Ayn Rand gör sin egen 

tolkning och menar på att psykopater är människor som till att börja med inte respekterar sig själva, 

och därför tillsist tappar respekt för allt levande. En teori så god som någon.



Ayn Rand på kollisionskurs med det mesta

De flesta skulle nog uppfatta många av Ayn Rands moraliska principer som någorlunda rimliga 

eller rentav eftersträvansvärda, om de bara handlade om att förespråka frivilligheten som bas för 

alla mänskliga relationer, eller människors rationalitet och självständighet. Detta med frivilligheten 

som bas för mänskliga relationer är förresten något jag kommer att ta fasta på i min ambition om att 

söka en syntes mellan marknadsliberalism och socialism.

    Problemet är bara att Ayn Rand har betydligt högre ambitioner än så med sin moralfilosofiska 

lära, och vill få den att omfatta inte bara självlöshet, utan även osjälviskhet i största allmänhet, eller 

altruism som det också kallas. Dessa är begrepp som vanligen används i en rad andra mer 

humanistiska moralfilosofier. Till exempel brukar osjälviskt biståndsarbete och välgörenhet 

betraktas som tämligen positiva yttringar av mänskligt beteende, men detta är något som Ayn Rand 

vill ändra på. De destruktiva karaktärerna i Ayn Rands noveller är inte sällan delaktiga i just den här 

typen av verksamhet. De kvinnliga fattigarbetarna i Urkällan beskrivs till exempel som 

missunsamma, manipulativa och framförallt olyckliga, och temat går igen i andra böcker. Hank 

Rearden i Och världen skälvde har till exempel en broder som ägnar sig åt biståndsarbete, som 

tycks ha otacksamheten och glädjelösheten som främsta karaktärsdrag. Man får förmoda att hon 

ville framställa ett samband mellan dessa personers destruktivitet och deras humanistiska 

livsåskådning. Det är också här man kan börja ana varför Ayn Rand är en mycket kontroversiell 

författare, eller i alla fall varför hon borde vara det tack vare hennes kollisionskurs med en tämligen 

allmänt accepterad humanism. 

    Man kan också ana att en av Ayn Rands måltavlor för kritik är religionen, eftersom den till stor 

del bygger på osjälviskhet. Man får komma ihåg att Ayn Rand växte upp i en tid då världen 

präglades av nationalism och religiositet i betydligt högre grad än idag. Det är därför antagligen inte 

fel att betrakta Ayn Rands idéer som en stark motreaktion mot många av de också ganska extrema 

kulturella strömningar som hon upplevde i sitt liv.

Vad som har hänt är att Ayn Rand likställer den tidigare beskrivna självlösheten, med osjälviskhet. I 

hennes berättelser görs i alla fall ingen tydlig skillnad mellan dessa begrepp och de används i stort 

sett som synonymer. Eller som Howard Roark, huvudpersonen i Urkällan uttrycker det:

"I'm not an altruist,Gail. I don't decide for others."



Genom denna samanblandning, så blir osjälviskhet också liktydigt med "ge upp sina värden" vilket 

var hur Ayn Rand beskrev självlösheten. Hank Reardens bror som är biståndsarbetare glädjs till 

exempel inte över att framgångsrikt ha samlat in pengar, eftersom hans biståndsarbete är uttryck för 

hans självförnekelse, och av hur han lever för andra människors skull. Fattigarbetarna i Urkällan är 

manipulativa och missunsamma eftersom de respekterar andra lika lite som de respekterar sig 

själva.    

Man skulle här kunna invända, och mena på att osjälviskhet eller altruism inte alls handlar om att ge 

upp sina värden, utan att det istället handlar om att värdera andra människors välbefinnande. Det 

vill säga låta sina värderingar omfatta andra människor och djurs välstånd, och att man därvid helt 

enkelt gläds åt att de mår bra. Ayn Rands ståndpunkt skulle därmed basera sig på en 

missuppfattning.

    Att människor rent naturligt skulle kunna glädjas åt andra människors välstånd, är också en tanke 

som stödjs allt mer inom forskarvärlden. 1976 gav den brittiske etnologen Richard Dawkins ut 

boken "The Selfish Gene". Bokens namn till trots, så handlar den om hur själviska gener, tycks ha 

kunnat ge upphov till altruistiska individer. Richard Dawkins hade länge fascinerats av detta till 

synes motsägelsefulla faktum, och ägnade stor möda åt att försöka finna svaret. Det har förvisso 

sedan länge varit en tanke hos biologerna att släktskap skulle kunna ge upphov till en begränsad 

form av altruism, till exempel då en moder tar hand om sitt barn, eller hur djur som är släkt med 

varandra kan samarbeta. En annat försök att även förklara till synes altruistiskt beteende mellan 

obesläktade djur, tar fasta på hur evolutionen kan gynna djur som idkar byteshandel med andra 

djur. Men Richard Dawkins var ändå inte nöjd, och menade på att människor och andra djur visade 

prov på altruism som inte kunde förklaras på ett såpass enkelt sätt. Både människor och apor visade 

en förmåga till att kunna stödja fullständiga främlingar, utan att förvänta sig någon egen vinning. 

Hans enkla men logiska förklaring var att människor och apor sedan urminnes tider levat i flock, 

och att denna miljö format våra gener på ett mycket genomgående sätt. I flocklivet var det rationellt 

utifrån en fortplantningssynpunkt att vara altruistisk gentemot alla andra individer som påträffades, 

eftersom dessa oftast var flockmedlemmar, och eftersom flockmedlemmar oftast var släktingar, 

vilket gynnade de egna generna. Richard Dawkins menade nu att människan tagit med sig 

detta nedärvda beteende till det moderna samhället, även om samma förutsättningar inte gällde där. 

Enligt honom var då detta orsaken till människans altruistiska beteende. En sorts biologisk 

"felprogrammering" som gett upphov till det altruistiska storskaliga samhället. Detta skulle kunna 

ses som en avspegling av senare års insikter om att evolutionen inte alltid är perfekt, och att även 

om genernas syfte är att föröka sig, så är det inte säkert att denna intention överförs oförändrad till 



de levande individerna. Darwins biologiska forskning som Ayn Rand hämtade sin inspiration ifrån, 

har därmed kommit att nyanserats med åren.    

    Även modern hjärnforskning har börjat sprida lite ljus över detta ämne. Forskare har nämligen 

upptäckt att det finns någonting som de kallar för spegelneuroner. Det vill säga hjärnceller som 

aktiveras både när ett visst beteende utförs av individen självt, och när individen betraktar en annan 

individ som utför samma beteende. Forskare tror att dessa neuroner har betydelse för inlärning, men 

att de även skulle kunna ha en roll att spela för empatin och förståelsen av andra människor. Utifrån 

detta kan man alltså med viss vetenskaplig grund spekulera i att empatiska människor faktiskt kan 

dela den smärta eller glädje som andra människor känner, vilket då kan utläsas direkt i deras 

hjärnaktivitet. Det vill säga att människor har en naturlig och möjligen även medfödd förmåga att 

till viss del dela andra människors lycka, och faktiskt må bra av att se andra människor 

trivas. Undersökningar visar också att dessa spegelneuroner är aktiva redan hos barn, vilket 

indikerar att detta kan röra sig om en medfödd egenskap hos människan. Ett bejakande av 

osjälviskheten skulle därför kunna betraktas som att främja den egna lyckan, tvärtemot vad Ayn 

Rand menade på. 

    På det sättet skulle man till exempel kunna hävda att en biståndsarbetare lever ett mödosamt liv 

eftersom det är i enlighet med hans eller hennes värderingar om att försöka skapa en bättre värld. 

Eller att en socialist betalar skatt finner viss trivsel i att pengarna ändå kommer till nytta för de 

svaga eller utsatta. Eller att en altruistisk munk lever ett liv i avhållsamhet eftersom det är i enlighet 

med hans metafysiska värderingar. Dalai Lama skulle till exempel inte ha skrivit en bok om lycka, 

om syftet med hans liv var att motverka sig själv och på så vis bli så olycklig som möjligt. Det 

verkar helt enkelt rimligt att många människor har ett behov av att bidra till andra människors 

välstånd, och att Ayn Rands tolkning av altruism som att "ge upp sina värden" kan ses som en 

förvirrande misstolkning.    

    Men Ayn Rand tycks som sagt inte visa upp någon större förståelse för människor som gläds åt 

andra människors lycka, utan tycks förutsätta att lycka endast kan utgå ifrån det rationella 

egenintresset. Om något beteende inte kan förklaras utifrån det rationella egenintresset, vilket i 

slutändan kan resultera i någon form av social eller materiell fördel för den egna personen, så är det 

ett uttryck för destruktiv självlöshet vilket Ayn Rand ytterst betraktade som omoraliskt. På så vis 

sammanfaller Ayn Rands bild av den moraliska människan med "Homo economicus", det vill säga 

den modell av människan som många ekonomer använt sig av. Homo oeconomicus är en rationell, 

strängt kalkylerande, nyttomaximerande individ som följaktligen alltid söker effektivitet i 

konsumtionen.



Även om många humanister kanske skulle känna viss chockartad förvåning över Ayn Rands hårda 

dom över osjälviskheten, så ger oss objektivismen ändå en del förklaringar. I en värld där 

marknadsliberalismen tycks skapa allt mer utanförskap och sämre förutsättningar för en växande 

grupp av människor, så ger detta en möjlig förklaring till varför många marknadsliberala 

förespråkare ändå inte ser ojämlikheten som ett stort problem, eller att de rentav ser det som en 

sundhetstecken. Det ger också en möjlig förklaring till varför politiker på högerkanten i USA med 

sådan intensitet kan bekämpa alla typer av statliga välfärdsprogram, utan att visa någon större 

sentimentalitet över de människor som trots allt är beroende av dessa program. Det ger också en 

möjlig förklaring till hur en del rika människor ogenerat kan raljera över hur fattiga människor inte 

behöver någon sjukförsäkring, såsom min tidigare chef gjorde. 

    För om det finns filosofiska läror som anser att osjälviskhet är omoraliskt, så finns det ju faktiskt 

en möjlighet att många människor tar dessa läror på orden. Att bry sig om andra människors 

välbefinnande blir då inte bara en potentiell ekonomisk belastning, utan även omoralisk som sådan. 

Att ignorera andra människors välbefinnande blir då inte bara till ekonomisk fördel, utan är även en 

moralisk välgärning. Vad som skulle kunna beskrivas som hänsynslöshet, blir istället ett uttryck för 

en slags "hård kärlek" gentemot den övriga befolkningen. På det här sättet kan man misstänka att 

Ayn Rand gett tröst åt många rika människor som av någon anledning haft skuldkänslor över att 

leva ett lyxliv, samtidigt som andra lever i misär.

Objektivismens utbredning

Man kan lätt förstå om socialister världen över inte riktigt tar Ayn Rand och hennes filosofi på 

allvar. Kanske de drar på mungipan åt hennes framställningar av Robin Hood liknande figurer som 

dyker upp ur nattens skuggor för att ge guldtackor till mångmiljonärer, som kompensation för den 

inkomstskatt dessa stackare tvingats att betala under åren. För den som kommer ihåg den gamla 

norska TV serien Bröderna Dahl, så fanns det i ett avsnitt där en karaktär vid namn Hood Robin, 

som stal från de fattiga för att ge till de rika. Trots Ayn Rands försök till romantisering, så är det 

nog ändå många som uppfattar det som samma typ av humor som i den nämnda TV serien, även om 

det i Ayn Rands fall blir oavsiktligen. Men i övrigt känner sig socialister nog förvissade om att en 

sådan radikal ideologi som Objektivismen aldrig kan nå någon större spridning. Men det finns ändå 

mycket som tyder på att många ändå tar hennes budskap på allvar.

    Även om objektivismen har funnits i drygt ett halvsekel, så har den ständigt varit närvarande i 

framför allt Amerikansk kultur. När en bokklubb på kongressbiblioteket i Washington 1991 frågade 



sina medlemmar om vilken bok som påverkat deras liv mest, så var Ayn Rands bok Atlas Shrugged 

på andra plats, näst efter Bibeln. Hennes böcker var ursprungligen bästsäljare, och de säljer 

fortfarande i stora upplagor. Enligt en undersökning som utfördes av Freestar Media/Zogby, så har 

8 procent av den amerikanska befolkningen läst Och världen skälvde, och samma bok toppar 

nyligen listan över vilka Amazons bästsäljande klassiker. Den senaste finanskrisen har plötsligt fått 

försäljningssiffrorna att skjuta i höjden igen då många anser att bokens handling ligger nära 

verkligheten. Så det är utan tvekan om att det rör sig om en ganska inflytelserik idélära. 

    Man kan också lätt föreställa sig att många Amerikaner har attraherats av Ayn Rand då hennes 

idéer ligger väldigt nära vad som många uppfattar som Amerikansk kultur. Kanske har hennes tro 

på indidens frihet från socialt ansvar haft en samklang med generationer av amerikaner som med 

vinden i håret gett sig ut över till synes oändliga vidder för att söka lyckan. För ett land med till 

synes oändiga resurser och möjligheter kan det tyckas rimligt att låta var och en klara sig på egen 

hand.

I politiken har Ayn Rand lämnat sina spår. Den tidigare Amerikanska presidenten Ronald Reagan 

beskrev sig själv som en beundrare till Ayn Rands idéer, och brevväxlade med henne under 60 talet. 

Ronald Reagans arv var bland annat skattesänkningar, en minskad offentlig sektor och större 

individuell frihet. Man skulle faktiskt kunna säga att Ronald Reagans politik utgjorde startskottet 

för den våg av marknadsliberalism som började svepa över världen för några decennier sedan. Alan 

Greenspan den förre chefen för Federal Reserve som vi tidigare nämnt, var sedan sin studietid en 

god vän och anhängare till Ayn Rands filosofi, även om han på senare år tycks ha glidit ifrån denna 

idélära. Dr. Ron Paul, en av presidentkandiaterna i valet 2008 är en annan politiker som tycks vara 

positiv när Ayn Rand kommer på tal, och han lär tidigare ha varit uttalad Objektivist. Dessutom 

finns också organisationer vars enda uppgift är att sprida Ayn Rands budskap, som till exempel Ayn 

Rand Institute eller The Atlas Society som ger ut tidningen ”The Individualist”. På den Svenska 

hemmafronten är Ayn Rand hittils en ganska okänd författare, men skrifter av marknadsliberala 

förespråkare har inte sällan referenser till hennes verk. På sin blogg rekommenderade Johan 

Norberg till exempel några av Ayn Rands bästsäljare som läsning för de som väntade på hans 

senaste bok En Perfekt Storm. 

Ayn Rand hade även viss påverkan på psykoterapin. Nathaniel Branden, var psykoterapeut och en 

av Ayn Rands lärjungar, och skrev många böcker om självkänsla. Så när man drar sig till minnes 

otaliga gånger man hört sexologer nämna den numera klichéartade frasen "du ska bara göra vad du 

vill", så är det inte utan att man funderar på huruvida detta är ett av Ayn Rands ekon.    



På senare år har objektivismen också blivit mer framträdande i populärkulturen, kanske ett tecken 

på att också en yngre generations behov av att bearbeta de tankegångar som ligger till grund för den 

marknadsliberala värld vi lever i idag. År 2007 släpptes det kritikerrosade dataspelet BioShock som 

även det handlade om objektivismen, i det fallet om en retro-futuristisk dystopi baserad på 

objektivismen. I det fallet får spelaren möta ett objektivistiskt drömsamhälle placerat på havets 

botten, där allting gått fruktansvärt snett, och där egoismen resulterat i imbördeskrig. 

Spelutvecklarna vill själva inte beskriva sitt spel som en direkt kritik emot själva objektivismen som 

sådan, utan vill snarare att deras spel ska ses som en påminnelse om att alla idealismer kan 

korrumperas av människans ofullkomlighet. 

    År 2011 planerar filmbolaget Baldwin Entertainment Group att släppa en film baserad på Atlas 

Shrugged. Från början var skådespelerskan Angelina Jolie intresserad av huvudrollen. Tillsamans 

med sin make Brad Pit säger hon sig även på ett personligt plan vara anhängare till denna 

filosofiska lära. En känd svensk skådespelerska lär ha sagt att Och världen skälvde är "världens 

bästa bok och underbar hjärngymnastik". Ja med alla Ayn Rands begreppsglidningar så blir det 

garanterat mycket hjärngymnastik. Så på det stora hela finns det i alla fall många tecken som tyder 

på att Objektivismen ändå är en högst levande del av Amerikas men också världens kulturella arv.

Dubbeltänk

Men Objektivismen hade aldrig nått denna popularitet om den enbart uppfattades som en 

hjärtlöshetens filosofi. På samma sätt vore det fel att anta att alla dess anhängare skulle vara 

empatilösa eller att de inte bryr sig om andra människor. Ayn Rand använder nämligen det 

rationella egenintresset som förklaringsmodell till mycket av det som vanligtvis skulle betraktas 

som osjälviskt, och det blir därigenom någonting moraliskt enligt Ayn Rand. Ayn Rand menade på 

så vis att människor helt enkelt gör till synes osjälviska saker till varandra, i hopp om att få 

någonting i utbyte. Till exempel skriver Ayn Rand i boken "Förnuft, egoism, kapitalism och en 

romantisk livskänsla" om en man som vårdar sin sjuke fru. Hon vill här korrigera läsarens 

eventuella tidigare uppfattning, och vill mena på att en man skulle göra så uteslutande utifrån sitt 

rationella egenintresse. Hon menar på att det ligger i mannens intresse att behålla sin fru så vid sin 

sida länge som möjligt eftersom han älskar henne, och att det därför inte finns något osjälviskt i 

hans handlingar. 

    På motsvarande sätt förklarar Ayn Rand att en rad andra handlingar som till synes kan upplevas 

som osjälviska, i själva verket är själviska. Hon till och med går så långt som att mena på att 



människor kan hjälpa andra människor som delar deras värderingar, eftersom det ligger i deras 

intresse att sprida dessa värderingar. Utifrån rationellt egenintresse menar då Ayn Rand att man kan 

förklara viss typ av grupplojalitet, gentemot människor som man anser förtjänar det. Man kan 

härmed ana att Ayn Rand rör sig i riktning mot Dawkins slutsatser, men att hon till sist ändå 

klamrar sig fast vid det rationella egenintresset. Att en människa ändå måste vinna någonting på en 

handling, hur långsökt det än må vara. Antagligen insåg hon aldrig fullt ut det logiskt rimliga i att 

själviska gener skulle kunna ge upphov till osjälviska individer. Värt att notera, är även att Ayn 

Rand menade på att osjälviskt agerande kunde vara rimligt under nödsituationer, men var noga att 

påpeka att denna typ av osjälviskhet inte var önskvärd under normala livsbetingelser.    

Men även om humanister kan känna visst lugn över att vissa humanistiska värderingar ändå 

införlivats i objektivismen, så finns det en problematik kring detta. Till att börja med så är det bara 

en liten del av humanismens osjälviskhet som ryms inom ramen för Ayn Rands rationella 

själviskhet. Eftersom människor måste förtjäna andra människors välvilja, stå uppstår frågan om 

vilka krav som då ställs. TV reportern Mike Wallace ställde under en TV intervu följande fråga till 

Ayn Rand: "Du har levt i vår värld, och insett människors tillkortakommanden. Det måste då vara 

få av oss som enligt din standard är värd kärlek?" Varpå Ayn Rand svarade "Tyvärr, ja, väldigt få". 

Eller som Gail Wynand i boken Urkällan uttrycker det i en hjärtlig dialog med Dominique, bokens 

hjältinna. "Man kan inte älska människan, utan att hata de flesta av de varelser som låtsas bära 

namnet människa". Vi nämnde tidigare tankeexperimentet där en man vårdar sin sjuke fru, och där 

Ayn Rand menade på att en man alltid gör så utifrån ett själviskt intresse i att få behålla sin fru. 

Men vad händer om frun är dödligt sjuk så det inte längre finns något hopp om återhämtning och att 

vårdandet kräver en allt för stor uppoffring i förhållande till fruns förmodade värde? Att viss 

humanism kan förklaras utifrån rationellt egenintresse, betyder inte att all humanism kan förklaras 

på det sättet. Att Ayn Rand över huvud taget ger sig på att försöka definiera för andra vem de borde 

gynna eller ej, eller hur många som förtjänar kärlek, visar dessutom bara på det paradoxala i att 

förespråka en individualistisk ideologi, baserat på en så kallat objektiv verklighet.    

Men det är ändå inte det som gör Ayn Rands begreppsglidning som mest problematisk. Det största 

problemet med att kalla osjälviska yttringar för "själviska", blir att det inte längre finns något ord 

för att benämna de typer av handlande som tidigare gick under benämningen "självisk". Om det till 

exempel är själviskt att vårda sin sjuke fru, vad ska man då säga om en person som istället åker iväg 

på semester för att hitta en ny fru? Genom denna språkliga utarmning saknas det plötsligt ord för att 

tala om det som tidigare betraktades som asocialt och omoraliskt. Att plocka ut miljarder i 



bonusprogram för egen vinning, blir då inte särskilt annorlunda ifrån att låna ut gräsklipparen till 

grannen. Båda är enligt Ayn Rand exempel på själviska handlingar. För när det osjälviska börjar 

betraktas som själviskt, blir även det själviska någonting osjälviskt. Så om det är någon som kan 

sägas stå för "dubbeltänket" inom marknadsliberalismen, så är det Ayn Rand.

Marknadsliberalismens mål

Men orsaken till att vi tog upp Ayn Rand och hennes verk var inte att fördjupa oss i hennes 

språkanvändning. Nu ska jag försöka ge min syn på vad man kan säga är marknadsliberalismens 

mål. Ett tydligt tema i Ayn Rands böcker är hur hennes hjältar inte vill göra någonting för någon 

annan, så vida det inte bidrar till deras egen personliga lycka. Deras ovilja att hjälpa andra tar sig 

olika uttryck. Howard Roark, den egensinnige arkitekten från Urkällan, vill till exempel inte att 

någon gör förändringar i en arkitektplan han skapat. Han till och med spränger fattiga människors 

bostäder med dynamit, efter det att en socialkomité förändrat hans ursprungliga ritningar utan hans 

tillåtelse. John Galt vill inte heller vidareutveckla sin nya och innovativa motor så att människor 

som inte förtjänat det kan dra nytta av den. Han flyr därför upp i bergen där han kan vidareutveckla 

sin teknik i all hemlighet. 

    Till och med i situationer då de till synes hjälper andra som blir uppenbart glada, är de noga med 

att betona att de i själva verket gör det för sin egen skull, till exempel när Dagny köper metall av 

den konkurshotade Hank Rearden i "Och världen skälvde". Hank är onekligen oerhört tacksam över 

att räddas från konkurs och ser Dagny som sin räddare i nöden, men Dagny är då noga med att 

påpeka att det inte var för hans skull som hon ingick deras affärsuppgörelse; det var för hennes egen 

skull menar hon. Att ge utan egen vinning är någonting som Ayn Rand beskriver som, om inte 

direkt omoraliskt, så åtminstone lite pinsamt. Denna lek med intentioner har förresten likheter med 

den sexuella inriktningen sadomasochism, som också fungerar enligt principen "jag gör vad jag vill, 

du råkar gilla det". I Urkällan romantiserar hon till och med en regelrätt våldtäkt mellan bokens 

huvudkaraktärer, vilket ska påpekas strider emot hennes vanliga förespråkande av frivillighet.    

    Det tydligaste huvudtemat är i alla fall att människor inte ska behöva göra någonting för någon 

annan, såvida man inte själv vill det. Detta ideal om frihet från tvång tycks utgöra den största och 

viktigaste byggklossen i marknadsliberalismens frihetsfilosofi, och det är vad vi ska ta fasta på. För 

om man ska ha något hopp om att presentera en syntes mellan marknadsliberalism och socialism 

måste denna princip ingå. Marknadsliberalister världen över skulle aldrig acceptera ett samhälle 

som bygger på att människor tvingas hjälpa andra människor.



    För de som likt mig har en någorlunda normal fallenhet för altruism och trivs med att i lagom 

mån hjälpa andra utan någon uppenbar egen vinning, eller åtminstone anser att det är hedervärt att 

göra så, så behöver det inte upplevas särskilt betvingande att till exempel betala skatt, även om skatt 

egentligen är fråga om tvång i allra högsta grad. Men för de människor som i enlighet med 

objektivismen hyser en stark aversion emot att hjälpa andra, upplevs detta tvång som betydligt mera 

påtagligt. I egenskap av altruist kan man därmed tycka lite synd om dessa människor, om samhället 

verkligen skulle tvinga dem att hjälpa till mot deras vilja. 

    Det är dessutom inte så dåligt som man först kan tycka vid första anblicken. För vem vill bli 

hjälpt av en sur och ogenerös person som hjälper dig, inte utifrån värme och välvilja, utan för att 

han eller hon tvingades till det? Det är inte bara en förolämpning mot den som tvingas hjälpa till, 

utan även mot den person som erhåller sådan hjälp. Att rika människor som betalar skatt skulle anse 

att de tvingats hjälpa de fattiga, som därför skulle stå i någon slags tacksamhetsskuld till dem, är 

dessutom inte heller någon särskilt trevlig utveckling som de fattiga borde önska sig. 

    Den naturresursdelning som jag presenterar i den här boken bygger därför inte på någon 

socialistisk princip om att man ska kunna tvinga människor att hjälpa andra, och blir därmed helt i 

linje med objektivismen på denna punkt, även om den avviker på i stort sett alla andra punkter. Idén 

går ut på att låta den sociala omfördelningen utgå ifrån jordens oförädlade naturresurser, istället för 

de produkter och tjänster som är resultatet av mänskligt arbete. På så vis kan man uppfylla kravet 

om tvångsfrihet, även om det är en helt annan form av liberalism som skapas. I nästa kapitel ska vi 

betrakta de marknadsliberala principer som går på tvärs med denna idé. 



Marknadsliberalismens allra heligaste

Äganderätten

När en princip hålls helig av en ideologisk rörelse och inte får ifrågasättas, så finns det skäl att 

misstänka att det egentligen inte alls finns några starka sakargument för att försvara denna princip, 

utan bara subjektiva åsikter. För om det hade funnits sådana, så hade principen inte ha behövt vara 

helig. Det är förvisso ingenting fel med subjektiva åsikter i sig, men när två debattörer strider över 

subjektiva åsikter, så kan ingen av dessa sätta sig på vetenskapens eller logikens höga hästar, och på 

så vis kräva den andres underkastelse. Alla hamnar på samma retoriska nivå. Vi ska nu diskutera en 

princip som skulle kunna sägas utgöra en tämligen helig princip i marknadsliberalismen, nämligen 

äganderätten över naturresurser.

    Som vi såg tidigare i diskussionen kring naturresursmonopol så tycks det finnas problem i det 

Ayn Randianska paradiset. När hennes filosofi omsätts i politiska och ekonomiska system tycks 

någonting gå fel. Istället för att skapa ett samhälle av individuell frihet, tycks det kunna leda till ett 

samhälle där allt fler människor riskerar att bli beroende av allt färre, i takt med att ojämlikheten 

och arbetslösheten ökar. En möjlig slutdestination för denna utveckling är naturresursmonopolet, 

där människors förslavning blivit helt uppenbar. Som tidigare nämnts så är det förvisso inte helt 

säkert att en fullständigt fri marknad måste utvecklas på detta sätt, men det finns inte heller några 

särskilt betryggande argument för att så inte är fallet. 

    Att arbetstillfällen blir en potentiell bristvara i det marknadsliberala samhället, kan nämligen ses 

som ett symptom på att det saknas tillgång till naturresurser att arbeta med. Problematiken kring 

naturresursbrist illustreras kanske bäst av storstadens geologiska ökenlandskap, där människor vare 

sig har möjlighet att odla mat, hitta vatten eller själva förse sig med livsnödvändigheter såvida de 

inte äger någonting. Detta är ett extremfall, men det visar på hur människor som förhindras direkt 

tillgång till naturresurser görs beroende av varandra. Kanske var det också detta som Thomas 

Jefresson, USAs tredje president syftade på då han någon gång yttrade. "When we get piled upon 

one another in large cities, as in Europe, we shall become as corrupt as Europe". Jefresson ogillade 

städer i allmänhet, eftersom han hade tyckt sig märka en tendens att människor i städer var mer 

positivt inställda till renodlad demokrati och i mindre utsträckling tilltalades av liberala idéer. Det 

kan ju faktiskt vara så att det fanns en orsak till varför det förhöll sig så, och kanske hade människor 

i städer just upptäckt hur beroende de blivit av varandra när de inte längre har direkt tillgång till 

naturresurser, och den marknadsliberala frihetens begränsningar i hanterandet av detta. Istället för 



att ogilla stadsbors politiska åsikter, så kanske Thomas Jefresson borde ha funderat lite över varför 

de hyste dem. Nu i dagsläget, I en tid då människor i USA tycks bli allt mindre marknadsliberala, 

samtidigt som de oändliga vidderna för länge sedan blivit erövrade och naturresurser såsom oljan 

håller på att sina, kan man också fråga sig om tiden inte hunnit ikapp Thomas Jefressons spådom.

 

Människor förhindras tillgång till naturresurser i ett marknadsliberalt samhälle eftersom någon äger 

dem, och i takt med att ägarna blir allt färre, så krymper de övriga människornas frihet. Som vi 

nämnt tidigare kan man försöka motverka detta problem genom att tillhandahålla en konstgjord 

oändlig penningresurs. Man har då ett centralbanksystem som skapar nya pengar och lånar ut dem 

till ränta vilket enligt en skakig teori möjligen kan omfördela de verkliga naturresurserna till alla 

människor som kan driva samhället framåt. Men det är högst tveksamt om detta i tillräcklig grad 

motverkar monopoliseringen, och det kommer till det mycket höga priset av inflation, spekulation 

och ständigt återkommande krasher. I värsta fallet hyperinflation. För att inte tala om det 

tvivelaktiga i att förlägga den typen av förödande makt till anonyma banktjänstemän som utifrån 

egna intressen fattar beslut utan samhällelig insyn. Det egentliga problemet är äganderätten över en 

ändlig mängd naturresurser, och dagens centralbanksystem är bara ett dåligt sätt att försöka hantera 

detta problem.

 

Marknadsliberalistiska förespråkare hävdar att människors rätt att äga land eller andra naturresurser 

hör till grundläggande mänskliga rättigheter, men är det verkligen rimligt att se det på det sättet? 

Eftersom det är äganderätten över naturresurser som tycks ställa till problem, så blir det högst 

relevant att ställa sig frågan om hur denna äganderätt uppstod till att börja med och hur den 

motiveras. Eftersom marknadsliberala förespråkare anser att äganderätten borde vara absolut och stå 

upphöjd ovanför den demokratiska processen, så blir det också rimligt att vända varje sten för att 

ifrågasätta detta synsätt. Vi ska här titta på hur marknadsliberala förespråkares försvar av 

äganderätten, såhär skriver till exempel Ayn Rand i “Man’s Rights,” The Virtue of Selfishness, 94: 

"The right to life is the source of all rights—and the right to property is their only implementation.  

Without property rights, no other rights are possible. Since man has to sustain his life by his own  

effort, the man who has no right to the product of his effort has no means to sustain his life. The  

man who produces while others dispose of his product, is a slave."

Detta kan tyckas vara en stark ansats till argumentation. Ayn Rand kopplar ihop rätten till liv, med 

rätten till att kunna äga egendom, som till exempel naturresurser. Att egendom behövs för att kunna 



leva kan till och med verka rimligt. Men det är en sak som behöver förtydligas då vi betraktar detta 

påstående, och som vanligt när det gäller Ayn Rand får man vara observant på ordens betydelse. 

Det är nämligen skillnad mellan rätt att kunna äga naturresurser och människors omedelbara 

rättighet att utnyttja naturresurser, och såvida Ayn Rand inte har gått och blivit socialist så är det 

otvivelaktigt det förstnämnda hon syftar på. Men man måste då fråga sig om inte Ayn Rands 

koppling mellan rätten att kunna äga naturresurser, och rätten till liv är något långsökt. Till vilken 

nytta är rätten att kunna äga naturresurser, om man faktiskt inte äger dem, eller om man aldrig 

någonsin kommer att kunna äga dem för att de ägs av någon annan som saknar intresse av att sälja 

dem? Ayn Rand fortsätter förvisso sin förkaring med att påpeka följande:

"Bear in mind that the right to property is a right to action, like all the others: it is not the right to  

an object, but to the action and the consequences of producing or earning that object. It is not a  

guarantee that a man will earn any property, but only a guarantee that he will own it if he earns it.  

It is the right to gain, to keep, to use and to dispose of material values."    

Här tydliggör hon just att människor måste förtjäna naturresurser, men bortser då ifrån att det i vissa 

fall kan vara omöjligt på grund av andra människors äganderätt, vilket medför att rätten till liv 

omöjliggörs i dessa fall. Rätten att kunna äga naturresurser blir därmed i sig otillräckligt för att 

kunna implementera rätten till liv i allmänhet vilket Ayn Rand tycks framhålla som motiv i första 

uttalandet. 

    Dessutom så saknar Ayn Rands resonemang kring egendom som förutsättning för liv, all form av 

proportionalitet. Man kan till exempel fråga sig hur mycket naturresurser en människa egentligen 

behöver för att överleva? Ayn Rand tycks ha glömt att en tillräcklig förutsättning för liv, inte 

behöver vara en nödvändig sådan. För att bara överleva är det till exempel inte nödvändigt att kunna 

äga hela nationers rikedom, och detta kan i förlängningen omöjliggöra andra människors möjlighet 

till överlevnad. För att ha varit någon som hållit rationaliteten högt, tycks Ayn Rands resonemang ta 

ganska många genvägar genom logikens strikta mekanismer.    

En annan marknadsliberal filosof som försökt att motivera varför människor bör respektera andra 

människors rättigheter, däribland äganderätten är Douglas Rasmussen. Han skriver: "Om vårt mål 

är att människor ska ha så stort utrymme som möjligt att utveckla sig själva och handla fritt, är det 

logiskt att endast hindra sådana strävanden som hindrar andras strävanden". Liknande påståenden 

dyker ofta upp i marknadsliberalistiska tankegångar, ibland i syfte att försvara äganderätten. När 

staten tar skatt, så kan det förvisso vara att förhindra någons strävanden, men när någon 



proklamerar ensamrätt över naturresurser så är väl det i högsta grad att också förhindra andra 

människors strävanden? Nämligen de människor som ville använda samma naturresurs för andra 

syften. Av naturliga skäl kan samma naturresurs inte användas av flera olika personer samtidigt, så 

den person som inmutar en bit mark eller gräver upp mineraler från marken, förhindrar därmed 

andra människor ifrån att göra samma sak. Douglas Rasmussens argument skulle därmed lika 

effektivt kunna användas för att argumentera mot äganderätten över naturresurser. Att äganderätten 

av naturresurser är dålig just eftersom den förhindrar andra människors strävanden. Douglas 

Rasmussens lyckas därmed med konststycket att göra både mål och självmål samtidigt.

Johan Norberg brukar ofta utgå ifrån moraliska resonemang, men i Till Världskapitalismens Försvar 

återfaller han på rent praktiska argument till varför privatpersoner bör kunna ha absolut äganderätt 

över naturresurser, som till exempel mark. Han hänvisar till en undersökning som visar på att 

privatpersoner är genomgående snabbare än myndigheter på att upplåta mark till någon som vill 

bruka den, och att myndigheternas byråkrati i många fall är ett oöverstigligt hinder för människor. 

Men det finns knappast någon grundlag som säger att statlig utlåning eller uthyrning måste vara 

långsammare än privat försäljning. Det finns nog till exempel ingen som skulle hävda att det går att 

få en bostadsrätt snabbare än en hyresrätt, så varför måste statlig upplåtelse per definition vara 

långsam? Även om undersökningen visar på administrativa problem i respektive land som kan 

behöva rättas till, så känns det aningens tunt att motivera en av mänsklighetens fundamentala 

rättighetsprinciper utifrån handläggningstider. Jag hade väntat mig något mer storslaget ifrån en av 

marknadsliberalismens främsta förespråkare. 

Den som kanske kommer längst i att motivera äganderätten av naturresurser är Ingemar Nordin. 

Han motiverar äganderätten utifrån det arbete som människor ursprungligen bundit upp i 

naturresurserna, och för att människor ska kunna tillgodose sig detta värde, så måste de också ges 

äganderätt över naturresurserna.

"Om individen nu gör någonting med denna oägda materia, t.ex. plöjer upp ett stycke vildmark och  

sår säd där så har hon genom sitt arbete skapat ett nytt ting, en åker. Denna förädlade materia är  

då hennes i betydelsen att ingen annan får bruka materien i åkern på ett sådant sätt att det förstör  

det arbete som finns nedlagt i den"

Om vi för tillfället bortser ifrån att mycket av världens naturresurser    ursprungligen inte alls kom i 

någons ägo på detta fredliga sätt, utan att många naturresurser erövrades eller införlivades i någons 



ägor genom våld och korrumption, så finns det ändå invändningar man kan framföra mot detta 

resonemang. Det är förvisso sant att en person som brukar en bit land binder upp värdet av sitt 

arbete i landet, men måste man inte fråga sig om det inte finns andra sätt för personen att 

tillgodogöra sig detta värde, snarare än att personen ges ensamrätt till naturresursen för all evig 

framtid. Att presentera ett system för att skilja på arbetsvärde, och de värden som redan utgörs av 

naturresurserna själva råkar vara huvudtemat för den här boken så jag hoppas att kunna bidra med 

några idéer på det området. 

    Dessutom tycks detta sätt att etablera äganderätt innebära ett något olycksbådande incitament att 

förändra och göra ingrepp i naturen. En person som nyttjar oägd mark för att ta promenader, och 

leva i harmoni med naturen, får då ingenting att säga till om gentemot någon som vill skövla skogen 

och bygga ett industriområde. Detta är förvisso vad som i själva verket har skett på många håll i 

världen, men det betyder inte samma sak som att det är rätt. Faktiskt, om det är det här sättet som 

Ingemar Nordin menar att ägandet över naturresurser uppstod ursprungligen, ja då finns det faktiskt 

fortfarande ganska mycket naturresurser som är i stort sett oförädlade, och som därmed vem som 

helst borde kunna lägga beslag på även i dagsläget. Då blir det fritt fram för vem som helst att gå till 

närmaste oförädlade skogsområde och bygga sig ett hus eller dyligt, för att sedemera hävda 

äganderätt över området.

Nu har vi sett exempel på hur några marknadsliberala förespråkare med varierande framgång 

försvarar äganderätten över naturresurser. Jag är naturligtvis sympatiskt inställd till deras 

strävanden om skapa ett samhälle där alla människor är så fria som möjligt, men vad gäller deras 

förespråkande av äganderätt över naturresurser så tycks någonting gå fel i utförandet. Att det råder 

förvirring kring just detta kan man kanske också se på att vissa marknadsliberala förespråkare har 

gjort avsteg ifrån den absoluta äganderätten när det gäller att skydda miljön. Johan Norberg har till 

exempel i svensk press argumenterat för koldioxidskatt som ett marknadsvänligt sätt att bemöta 

klimathotet. Detta skapade en debatt, där många menade på att Johan Norberg därigenom gjort ett 

avsteg ifrån marknadsliberalismens starka äganderätt, som istället talar för att varje individ får 

göra vadhelst de vill med sin egendom, som till exempel att elda upp den. Just klimatproblematiken 

gör det uppenbart att alla människor är beroende av en gemensam naturresurs som inte får förstöras 

om mänskligheten ska ha en chans att överleva, nämligen biosfären. Om den marknadsliberalistiska 

principen om äganderätt hade varit sund ifrån början, så skulle man kanske inte ha behövt göra 

avsteg ifrån den för att hantera vissa speciella fall. Det är ofta på sprickorna i fasaden som man kan 

bedöma om ett hus är beständigt eller ej, och samma sak gäller ofta teoretiska resonemang.    



Men detta var marknadsliberalisternas förklaringar. Jag ska nu förklara varför jag anser att 

marknadsliberal äganderätt över naturresurser inte är rimligt, och varför systemet för att hantera 

naturresurser i dagens samhälle måste förändras i grunden. Även om man skulle kunna kalla min 

ambition i att nedmontera äganderätten för socialistisk, så anser jag att min argumentation för detta 

är genomgående liberal. Jag hoppas därför att marknadsliberaler förlåter mig för detta angrepp på 

en av deras heligaste principer.

Min huvudsakliga invändning är att den inskränker människors frihet på ett mycket fundamentalt 

sätt, utan att de själva ingått i de avtal som ligger till grund för denna frihetsinskränkning. En ny 

människa som föds på jorden, har till exempel aldrig godkänt att ge upp sin rättighet att använda en 

viss naturresurs, bara för att alla människor som befolkade jorden innan kommit överens om att 

någon äger den. Det blir alltså ett avtal mellan en grupp människor, som sedan antas gälla för en 

tredje part vid sidan av denna grupp, det vill säga den nya generationen. Eftersom en nytillkommen 

människa inte ingår i avtalet, och därmed inte kan bryta det, kan man starkt ifrågasätta varför han 

eller hon bör respektera denna form av äganderätt på ett absolut sätt.

    Det finns förvisso andra former ofrivilliga frihetsinskränkningar i ett civiliserat samhälle. En 

människa som föds in i ett samhälle, blir till exempel från födseln förbunden att följa de lagar och 

regler som finns i samhället. Till exempel att hon eller han inte får skada någon annan person. Men 

utan en automatisk skyldighet för människor att följa lagen, är det svårt att se hur man skulle kunna 

bygga ett rättssamhälle. Men vi kan konstatera att om man vill försöka maximera människors 

individuella frihet, så bör man försöka bygga ett samhälle som i största möjliga mån undviker 

ofrivilliga inskränkningar av det här slaget. Äganderätten i dess nuvarande form som förespråkas av 

marknadsliberalismens motverkar tvärtemot detta syfte.

 

Dessutom så i ett demokratiskt samhälle så äger varje medborgare en rättighet att kunna påverka de 

ofrivilliga frihetsinskränkningar som lagen innebär genom demokratisk påverkan, vilket inte kan 

sägas om den marknadsliberala äganderätten där ägaren av naturresurser istället har en oinskränkbar 

rättighet att själv förfoga över sin egendom utan att behöva hörsamma andra människors 

önskningar. Förvisso kan en minoritet alltid känna sig förtryckt i en demokrati, men majoritetsstyre 

är i alla fall bättre än minoritetsstyre. 

 

Och som jag tog upp i min kritik av Ingemar Nordins försvar av äganderätten, att även om man 

accepterade att nya människor föddes in i en uppstyckad värld där de tvingas åtlyda andra 

människors ägarambitioner på världen, så är det ändå svårt att motivera hur detta ägande skulle ha 



uppstått till att börja med. Det mest rimliga hade varit om alla människor på planeten vid något 

tillfälle hade kommit överens om de exakta ägarförhållandena, och undertecknat ett bindande avtal 

kring detta, men det är helt enkelt ingenting som har hänt. Man kan därmed betrakta en stor del av 

den marknadsliberala äganderätten som en häleriverksamhet av gigantiska mått. Många 

naturresurser som ursprungligen stals och erövrades med våld, förs nu vidare av många generationer 

människor som anser sig äga dessa naturresurser. Man brukar förvisso preskribera brott efter en 

längre tid har passerat, men om stölden gäller en hel planet så kanske det finns orsak att göra ett 

undantag, och försöka ställa saker till rätta. Jag måste härvid be läsaren om ursäkt för att vi 

tvingas skärskåda historien på detta till synes småaktiga sätt. Normalt sett så är det bättre att låta 

historia vara historia, men eftersom marknadsliberala förespråkare vill åberopa deras 

marknadsliberala äganderätt, och upphöja den till någonting heligt i syfte att dra vinning av den på 

ett absolut sätt, är vi dessvärre tvungna till detta.

Ingen eller alla

Vad jag vill komma fram till, är att det är oerhört svårt att genom liberala argument motivera en 

individs exklusiva äganderätt över naturresurser. Helt enkelt eftersom ingen människa har skapat 

dem, och de fanns här från början innan människorna fanns. Det enda människor kan göra är att 

flytta naturresurser eller omforma dem på olika sätt. 

    Men om ingen kan äga naturresurserna, vem äger dem då? Här är antalet svar faktiskt inte så 

många. Eftersom alla har lika liten rätt till naturresurserna, så förefaller det logiskt rimligt att hävda 

att alla också har lika stor rätt till dem. Den allmänna principen blir alltså att varje person har rätt till 

sin lika stora del av naturresurserna. Det är utifrån denna utgångspunkt som jag härvid förespråkar 

den politiska inriktning som jag kallar för naturresursdelning. Ett system för att återföra en lika stor 

del av värdet av jordens samlade resurser till alla jordens människor.

Slutligen, för att få en bild av vad vi talar om, så kan det vara förnöjsamt att genom enkel 

uppslagning försöka bilda oss en uppfattning om hur mycket naturresurser varje människa borde 

vara berättigad till. Genom uppslagning på Wikipedia och liknande informationskällor, och sedan 

slå ut deras kvantitet över antalet människor, så kan man konstatera följande: Varje människa kan 

hävda äganderätt över 0.02 hektar land eller 17 kg guld. Om vi bara införde naturresursfördelning 

lokalt i Sverige som är relativt glasbefolkat, så skulle varje innevånares andel av marken vara 0.05 

kvadratkilometer eller 5 hektar. Som en direkt effekt av detta så kan man också inse att utifrån mitt 



resonemang så kan alla innevånare göra anspråk på tillräckligt mycket mark för att kunna bygga en 

egen bostad, om de så ville. 

Utifrån detta synsätt kan man då hävda att en majoritet av jordens befolkning har bestulits ifrån 

deras rättmätiga egendom, vilket borde motsvara ett icke helt oansenligt ekonomiskt värde. När 

socialister världen över kräver omfördelning av rikedom från rika till fattiga, så kan man utifrån ett 

liberalt synsätt hävda att de besitter viss rätt att göra detta som kompensation för de naturresurser de 

blivit bestulna på. Men att kompensera en stöld med en annan är kanske inte den bästa lösningen. 

Det rimligaste vore att de människor som idag besitter dessa resurser borde betala någon slags hyra 

för dem som på ett mera tydligt sätt specificerar bakgrunden till det ålagda kravet på kompensation. 

Men samtidigt som vi konstaterar att varje människa är berättigad till sitt andelsvärde av de samlade 

naturresurserna, så bör vi också respektera att värdet på vissa av dessa metaller och naturtillgångar 

inte bara består av deras naturresursvärde. Det krävs till exempel ett avsevärt arbete att ta fram 

metaller från jorden, och i vissa naturresurser finns stora arbetsvärden uppbundna. Detta värde är 

naturligtvis något som i första hand tillfaller de som utförde arbetet. Att sortera ut vilket värde som 

härstammar ifrån naturresursen självt, och det ytterligare värde som tillkommit genom förädling och 

framställning är inte en helt oproblematisk uppgift. I nästa avsnitt ska jag skissera på metoder för att 

göra detta.



Naturresursdelning

Skatt på naturresurser och medborgarlön

En enkel metod att utföra naturresursdelning vore att helt enkelt skattebelägga naturresurser av 

olika slag, och sedan låta denna skatt finansiera en allmän medborgarlön. Man skulle till exempel 

kunna beskatta användandet av land, vatten, skogar, fiskebestånd, mineraltillgångar, etc. och sedan 

använda skatteintäkterna för att finansiera medborgarlön som betalas ut till alla människor varje 

månad, och där alla får en lika stor del av naturresursernas inbringade värde. Detta är ett konkret 

förslag på hur naturresursdelningen skulle kunna realiseras på ett sätt som ligger tämligen nära 

dagens politiska verklighet. 

För det första ska det sägas att detta inte är första gången som medborgarlön förespråkas ur ett 

liberalt perspektiv. Milton Friedman förespråkade vad han kallade för negativ skatt. Det vill säga att 

människor med en inkomstnivå som understiger en viss nivå, istället fick pengar från staten. Fast de 

avgörande skillnaderna mellan mitt förespråkande och Friedmans, är dels principerna för att avgöra 

medborgarlönens omfattning, och dels uppsåtet. Eftersom Milton Friedman betraktade 

medborgarlönen som en ersättning för välfärdsstaten, var tanken att medborgarlönens storlek skulle 

ligga på en nivå som fattiga människor kunde överleva på. En nivå som tar hänsyn till 

genomsnittmänniskans minsta behov med andra ord. Den medborgarlön jag förespråkar, tar å andra 

sidan ingen sådan hänsyn, utan dess nivå är tänkt att basera sig på varje människas andelsvärde av 

naturresurserna, vare sig mer eller mindre. 

    Den andra avgörande skillnaden handlar om uppsåt. Milton Friedman förespråkade 

medborgarlön, eftersom han ansåg det vara det minst dåliga valet i jämförelse med välfärdsstaten. 

Han såg det som ett sätt att övergå ifrån välfärdsstat till renodlad marknadsliberalism. Mitt uppsåt 

däremot utgår ifrån de moralfilosofiska resonemang som jag presenterat i föregående kapitel, och 

jag argumenterar istället för att en medborgarlön baserat på naturresursdelning är samhällets 

slutdestination.

    En som har förespråkat medborgarlön ur ett annat perspektiv, är Lars Ekstrand som 1995 skrev 

boken Den befriade tiden, antagligen som en reaktion på det han menade var begynnelsen av det så 

kallade två tredjedelssamhället, där en tredjedel av människorna blir överflödiga. Han betraktade 

införandet av medborgarlön som en mental revolution där arbete inte längre skulle betraktas som 



tillvarons centrum. Han argumenterade dessutom för att medborgarlön till stor del skulle kunna 

bekostas genom en avveckling av de myndigheter som idag måste behovspröva omfördelningen.    

    Som tidigare nämnts, så kan man också se naturresursdelningen som ett försvar av skattebaserad 

omfördelning av rikedom i största allmänhet så länge som det inte finns någon faktisk 

naturresursdelning av det här slaget. Så även om naturresursdelningen aldrig utfördes i sin helhet, så 

skulle man kunna se den som ett argument för en blandekonomi. Välfärdsstaten skulle då kunna 

betraktas som ett substitut för naturresursdelningen. Men en välfärdsstat kan i det långa loppet inte 

fylla samma funktion som en naturresursdelning. Skillnaden är att alla utbetalningar i en 

välfärdsstat är behovsprövade, och människor ges endast bidrag om då de står på ruinens brant när 

det saknas arbeten. Även om välfärdsstaten förhindrar människor ifrån att falla över, så kan den lätt 

bidra till att människor förblir stående just på ruinens brant. En medborgarlön delas istället ut 

ovillkorligen, och har därför potential att fungera som såddkapital för all form av ekonomisk 

verksamhet och hjälpa människor att utvecklas. Men i brist på naturresursdelning och 

medborgarlön, så kan välfärdsstaten betraktas som bättre än ingenting.

Naturresursväxlar

Men även om skatt på naturresurser, och medborgarlön harmonierar någorlunda väl med hur dagens 

politiska verklighet ser ut, så återstår ändå frågan om hur en sådan skatt skulle utformas mera i 

detalj. Exakt hur mycket bör naturresurserna beskattas, och hur ska man kunna skilja på de värden 

som kommer utifrån människors arbeten, och från naturresurserna själva? För att kunna svara på 

dessa frågor kan det vara intressant att fundera vidare utifrån ett mer idealiserat och politiskt 

filosofiskt perspektiv, och till exempel fråga sig. Hur skulle man kunna manifestera 

naturresursdelningen på bästa sätt, om man fick helt fria händer att omforma våra ekonomiska 

system? Jag ska här presentera min vision om hur ett sådant system skulle kunna se ut.

 

Eftersom det vare sig är önskvärt eller praktiskt att dela upp jordens naturresurser rent fysiskt, så 

behövs ett system med värdepapper för att indirekt dela upp värdet av dem. För att genomföra 

naturresursdelningen så behöver staten dela ut naturresursväxlar till medborgarna, det vill säga 

värdepapper som kan växlas in emot nytjandet av naturresurser. En viktig princip är att varje 

medborgare ges lika många naturresursväxlar per tidsenhet, men exakt hur många är mest en fråga 

om vilka tal som blir mest praktiska att hantera. Om vi till exempel ger varje person en 



naturresursväxel per timme, så kommer en person med en medellivslängd på 75 år att ha fått 

640800 naturresursväxlar under sin livstid. 

Naturresursväxlar kan sedan användas på två sätt. De kan antingen användas för att hyra 

naturresurser, eller säljas på en fri marknad likt aktier i företag. Vad som detta leder till i praktiken 

är en form av marknadsdriven naturresursskatt som omfördelar resurser ifrån människor som 

utnyttjar mer än sin andel av naturresurserna, till de som utnyttjar mindre. En person som använder 

mycket naturresurser kan behöva betala en hyra som överskrider han eller hennes tilldelade 

naturresursväxlar, och han eller hon måste då handla upp resterande naturresursväxlar på den fria 

marknaden för att inte bli vräkt. Omvänt, de som inte behöver alla sina naturresursväxlar kan sälja 

de som blir över och istället erhålla konsumtionsvaror och tjänster. 

    På detta sätt låter vi marknaden sätta priset på naturresurser. Det finns därmed ett allmänt 

ekonomiskt incitament i detta system för att nyttja så lite naturresurser som möjligt och möjligen 

skapa incitament för återanvändande av dem. En person som önskar bidra personligen till att 

minska mänsklighetens miljöpåverkan på jorden, kan använda sina naturresursväxlar för att hyra 

naturresurser som sedan inte används. En egenskap hos detta system som passar väl inför de 

miljömässiga utmaningar som världen ställs inför.

 

Det kan sägas att de utsläppsrättigheter för koldioxid som EU infört har vissa likheter med dessa 

naturresursväxlar, och kan sägas vara en primitiv föregånare till dessa, begränsade till ett mycket 

speciellt användningsområde. De här föreslagna naturresursväxlarna däremot hanterar alla former 

av naturresurser och inte bara koldioxidutsläppen. En annan skillnad är att EUs utsläppsrätter 

delades ut till industrier, initialt beroende på deras behov. De här föreslagna naturresursväxlarna 

delas istället ut lika mycket direkt till enskilda medborgare.

 

Staten bör sedan upprätta en uthyrningsmyndighet som har till uppgift att upplåta naturresurser till 

människors användning mot betalning i form av dessa naturresursväxlar. Uthyrningsmyndigheten 

bör ges följande direktiv i angedd prioritetsordning:

 

1. Skydda jordens naturresurser från överexploatering och förstörelse. Eftersom det är staten som är 

den egentliga ägaren av alla naturresurser, så har den ett ägaransvar och intresse i att jorden bevaras 

i gott skick till framtida generationer.



2. Säkerställa att lika många naturresursväxlar tas ut ur ekonomin som tillförs. Detta gäller sett över 

tiden, men helst för varje mindre tidsenhet. Detta är viktigt eftersom populationen som helhet inte 

kan skjuta upp sitt nyttjande av naturresurser. I praktiken kan detta ske genom att modifiera alla 

naturresurshyror med en faktor så att summan av dem alltid blir lika stor som den totala utdelningen 

av naturresursväxlar. Naturresursväxlar skulle också kunna vara tidsbegränsade om man vill 

undvika hamstring med oväntade effekter som följd.

 

3. Respektera de arbetsvärden som finns uppbundna i naturresurser, och i största möjliga mån tillse 

att dessa arbetsvärden tillfaller rätt person. 

- Den första metoden att ådstakomma detta är att inte låta hyrorna reflektera eventuellt uppbundet 

arbetsvärde. Det betyder att hyran för en bit metall inte bör påverkas av om den är en smältklump, 

eller utformad till ett vackert konstföremål. 

- Den andra metoden att skydda människors arbetsvärden är instiftandet av hyresrätter för 

naturresurser. En hyresrätt innebär en persons rätt att utnyttja en viss specifik naturresurs så länge 

som hyran betalas i tid, eller tills hyresrätten sägs upp eller överlåts till någon annan. Det betyder att 

till exempel att en släktgård kan förbli inom släkten, så länge familjen betalar hyra för de 

naturresurser som ingår i egendomen.

 

Vad som förblir en öppen fråga är den mera exakta utformningen av uthyrningsmyndighetens 

verksamhet. Till exempel enligt vilka principer som hyror sätts, och hur hyresrätten av naturresurser 

ska utformas. Detta är en fråga som jag lämnar vidare till andra debattörer, och i slutändan är det 

upp till den demokratiska staten att avgöra alla detaljer. 

Jag vill inte heller påstå att jag skulle vara den första som förespråkar naturresurdelning, även om 

denna benämning är min, samt att detta begrepp spelar en central roll i den liberal ideologi som här 

framförs. I boken Planhushållning och direktdemokrati av Paul Cockshott och Allin Cottrell, så 

förespråkas just att staten borde ta hyra för jordens naturresurser. När den svenska grenen av den så 

kallade Zeitgeist rörelsen presenterar deras ideologi i fyra punkter, så är en av dessa punkter "- Hela 

världen är en enhet och alla har lika rätt till jordens resurser.". Men den första som jag personligen 

hörde tala om någonting liknande, var Björn Hägglund, en god vän till mig som brukade prata om 

någonting som han kallade för "arrendesystem", där jordens resurser skulle hyras ut och där 

intäkterna skulle delas ut till medborgarna i form av en så kallad "medborgarränta". Kärt barn har 

många namn brukar man säga, och alla dessa exempel är olika varianter på vad som här kallas för 



naturresursdelning. Under tiden då jag i all diskretion författade den här boken, så rörde sig 

en lunchdiskussion på jobbet om samtidens ekonomiska system och finanskrisen som var på tapeten 

just då, varpå en kollega spontant och utan vetskap om mitt projekt, proklamerade att han tyckte att 

det var okej att människor gjorde sig rika på innovationer och entreprenörskap, men inte att rika 

människor skulle kunna tjäna pengar på ren kapitalavkastning på naturresursnära egendomar, som 

till exempel skog, fastigheter etc. Att en idé tycks dyka upp på många platser, oberoende av 

varandra kan vara ett tecken på att tiden är mogen för denna idé.

Avskaffandet av extrem ojämlikhet

Slutligen kan vi konstatera att naturresursdelningen på ett elegant sätt har eliminerat hotet från 

naturresursmonopolet. Om någon skulle lägga beslag på all odlingsbar mark till exempel, så skulle 

han eller hon behöva göra massiva uppköp av naturresursväxlar för att kunna bibehålla denna 

hyresrätt. I den förhandlingssituation som då uppstår mellan den aspirerande monopolisten och den 

övriga befolkningen finns det plötsligt en maktbalans. Den övriga befolkningen kan till exempel 

kräva mat och andra förnödenheter i utbyte mot dessa naturresursväxlar, och om de inte kommer 

överrens om priset kan den aspirerande monopolisten bli vräkt eller tvingas att självmant ge upp 

delar av sin hyresrätt.

 

Analogt med detta kan man också se att naturresursdelningen i någon mening avskaffar hotet om 

arbetslöshet, även under extrema omständigheter. Låt oss hoppas att detta aldrig behöver sättas på 

prov, men den som intresserar sig för politisk filosofi, kan kanske finna visst nöje i att se att ett 

system skulle fungera även under extrema omständigheter. Om civilisationen skulle falla samman 

av någon anledning, och människor upphör att efterfråga varandras tjänster, så finns det alltid 

möjlighet för alla människor att bli självförsörjande bönder. Alla medborgare har nämligen 

tillräckligt med naturresursväxlar för att muta in en bit land och försöka klara sig efter bästa 

förmåga. Naturresursdelningen ger förvisso ingen garanti om fast anställning vid ett företag, men 

likväl en garanti om naturresurser att arbeta med. Stordriftsfördelarna när människor sammarbetar 

gör dock detta scenario högst osannolikt, och det mest sannolika är att naturresursväxlar handlas 

med på en fri marknad på så vis att naturens resurser kan användas effektivare.

Det faktum att alla medborgare tillsammans äger grunden för alla produktionsmedel gör att all form 

av storskalig industri ändå måste ta hänsyn till människorna och förhandla med dem. Men till 

skillnad från i ett socialistiskt samhälle, så finns det ingen central byråkrati som administrerar 



produktionsmedlen och organiserar arbetet. Allt utgår ifrån en fri marknad med handel av 

naturresursväxlar, där varje person föds med ett kapital av naturresursväxlar. På detta sätt så 

elimineras också den typ av ojämlikhet mellan generationer som vi i västvärlden har börjat uppleva. 

Eftersom yngre generationer alltid ges ett kapital att utgå ifrån, så kan de inte bli åsidosatta och 

utslagna på det sätt som idag sker i många västländer. Föräldragenerationen tvingas på så vis att 

avsätta naturresurser åt sin närmaste avkomma.    

    Man kan också se att naturresursdelningen är ett betydligt effektivare vapen mot ojämlikhet, än 

till exempel socialdemokratins traditionella arbetsrätt. För i takt med att mänsklighetens teknik blir 

allt mer sofistikerad, och allt fler arbeten kan utföras av maskiner och robotar, så ter sig arbetsrätten 

allt mer förlegad och verkningslös, ja, rentav absurd. Socialdemokratins solidaritetsideal är förvisso 

en fin tanke, som mycket väl kan visa sig behövas även i framtiden, men innan man börjar ge 

ekonomiskt bistånd till människor i nöd, borde vi börja med att ge till varje människa vad de i 

grunden kan anses ha rätt till, nämligen sin del av naturresurserna.

Att lägga i en högre växel

Kanske är det omöjligt att föra en diskussion kring ekonomiska system, helt utan att beröra ämnet 

tillväxt. Det ska noga påpekas att naturresursdelningen inte är tänkt att minska ojämlikheten på 

bekostnad av ökad tillväxt. Tvärtom så kan man hysa en förhoppning om att tillväxten istället kan 

komma att öka tack vare naturresursdelning. Genom att sprida kapitalet jämnare över befolkningen, 

så ökar mångfalden bland potentiella investerare. 

    I tekniska medier har det till exempel ofta pratats om bristen på såddkapital, det vill säga kapital 

som kan användas till innovationer och projekt i deras allra första fas. En uppfinnare kan till 

exempel behöva någon dag över i veckan för att kunna bygga sin prototyp etc, innan han har 

någonting att visa upp för rikskapitalister. En affärsman kan till exempel behöva göra några resor 

och knyta kontakter innan en färdig affärsplan går att presentera etc. Behovet av såddkapital kan 

sägas föreligga innan innovatören eller entreprenören har det material som behövs för att kunna 

övertyga andra i någon större skala. För det är också här som problematiken finns. En innovation 

börjar ofta som en vision som endast innovatören själv genom sin djupa expertkunskap kan hysa en 

intuitiv tro på. För att övertyga rikskapitalister och investerare som saknar dessa djupa 

expertkunskaper, så behövs däremot mera utav hårda fakta som pekar på innovationens nytta, men 

att komma dit kan vara en lång resa. Att innovatörer ofta kämpar ensamma under en lång tid, innan 

de får gehör är knappast någon nyhet, och det är denna väg från vision till påvisbar nytta som det 

finns ett behov av såddkapital.    



    Många studier visar på att det ofta råder brist på just såddkapital, och att detta har hämmat 

Sveriges utveckling de senaste decennierna. Detta borde knappast vara något som förvånar, då 

marknadsliberaliseringen av världen gör löntagarens tillvaro allt mer pressad, och kraven på 

kortsiktig effektivitet omöjliggör till synes esoteriska, men kanske innovativa stickspår inom de 

stora företagen. Detta medför en fördumning av industrin, där alla endast har tid att tänka 

kortsiktigt. Ett klimat uppstår där löneanställda visionärer riskerar att drunkna i vardagssysslor, och 

ju mer ojämlikheten ökar, desto mer likriktas samhällets innovationskraft på detta sätt. 

    Vad naturresursdelningen skulle kunna göra är att bryta upp denna likriktning, och istället skapa 

en grund för innovativ mångfald. En innovatör skulle då plötsligt kunna få de marginaler i livet som 

tillåter effektiv utveckling av nya idéer. Naturresursandelsvärdet skulle till exempel kunna användas 

för att finansiera en ledig dag i veckan, eller inköp av nödvändigt material för att kunna konstruera 

en prototyp etc. 

    Att detta skulle kunna vara en framgångsrik strategi är inte heller helt taget ur luften. Det 

amerikanska företaget Google, som gjort sig kända världen över med sin sökmotor med samma 

namn, har en företags modell som på många sätt helt bryter med traditionell syn på effektivt 

företagande. Googles anställda har nämligen en "fri dag" varje vecka, då de får arbeta på vilket 

projekt de helst önskar, eller rentav skapa nya projekt. Denna till synes enkla filosofi har gett 

upphov till en sällan skådad innovativitet, vilket har gjort Google till en av de mäktigaste förtagen 

inom sin bransch. Vad Google helt enkelt har insett, är just det vi konstaterade tidigare, nämligen att 

innovatörer behöver marginaler och frihet att få utveckla sin vision, utan krav om att rättfärdiga sin 

idé inför utomstående eller ledningsgrupper. Detta står i skarp kontrast med andra mer traditionella 

och "vinstoptimerande" företag som till exempel Volvo, där ingenjörer under 2008 arbetade på 

fritiden med att försöka utveckla företagets framtida produkter, eftersom de var för pressade och 

inte hade tid med detta under sin arbetstid.    

    Vad de på Google också har insett som kanske är lite mindre uppenbart, är vad kognitiv 

forskning kunnat bevisa i många år. Nämligen att belöningar i form av morötter och piskor inte 

fungerar, eller rentav har en negativ effekt vad gäller utförandet av mera komplexa arbetsuppgifter 

som till exempel att utveckla mjukvara. Den bästsäljande författaren Daniel Pink som skriver om 

företags arbetsmetoder, framför denna idé i sina böcker och tar stöd ifrån reproducerbara försök 

där försökspersoner satts att lösa en viss uppgift, antingen med eller utan belöning. Så länge som 

uppgiften var enkel till sin natur fungerade marknadsliberalismens premiss om att belöning ger 

bättre resultat, men så fort uppgiften var komplex och krävde ett kreativt angreppsätt, verkade 

belöningen istället hämmande. Daniel Pink menar på att belöningen i sig, gjorde människor mer 

fokuserade, men samtidigt mer enkelspåriga vilket gjorde dem mindre effektiva att ta sig an den typ 



av komplexa problem som människor möts av i dagens samhälle. Så hans slutsats var att samhället 

därför istället bör försöka bejaka eller utnyttja människors vilja att helt enkelt göra någonting bra 

för något som betyder någonting, istället för att bara fokusera på morötter och piskor.    

    Vad naturresursdelning skulle kunna leda till, är att Googles framgångsrika strategi tillämpas på 

samhället som helhet genom att ge såddkapital till samhällets samtliga medborgare, även om det för 

den skull inte utesluter att människor skulle kunna bli rika genom att sälja varor och tjänster till 

andra. Som jämförelse brukar marknadsliberala förespråkare använda begreppet "möjligheter" som 

ett absolut rikedomsbegrepp, som syftar till saker som utbildning och tillgång till riskkapital. Det 

kunde vara intressant att ta reda på detta också inkluderar individuellt såddkapital i den bemärkelse 

som här används. Det finns nämligen en möjlighet att riskkapitalister och banker endast kan stötta 

en sorts kortsiktig och fördummad teknikutveckling som till stor del bygger på enkla och relativt 

traditionella idéer.

    Marknadsliberala förespråkare brukar ofta prata om hur "kapital blir mer intelligent", när någon 

förmodat smartare marknadsaktör tar över kapital från en annan marknadsaktör, men frågan är om 

inte kapital istället fördummas när det samlas i allt för stora förmögenheter? För ju färre ägare, 

desto mer centraliserat blir beslutsfattandet. Istället för många hjärnor, blir det till sist en hjärna som 

fattar besluten.

Alla blir vinnare på teknik

Marknadsliberalismen har av dess förespråkare länge betraktats som drivkraften bakom innovation 

och utveckling. Men frågan är om detta system verkligen förtjänar den statusen, med tanke på hur få 

människor som i detta system har något att vinna på innovationer och rationaliseringar. För den 

stora gruppen av anställda, så innebär rationaliseringar ofta att de mister sitt arbete, varför man 

knappast kan förvänta sig att de ska bidra till denna utveckling, utan snarare motverka den. För 

gruppen av investerare så ges inte heller särskilt stort incitament att rationalisera bort mödosamt 

mänskligt arbete, eftersom det i takt med att ojämlikheten blir större, alltid finns en stor grupp 

löneslavar som kan utföra detta arbete till låg lön. I USA och andra länder med hög ojämlikhet kan 

man till exempel tydligt se hur rikas konsumtionsvanor skapar en marknad för exklusivt mänskligt 

handarbete, snarare än effektivisering och rationalisering. Vilken investerare vill till exempel satsa 

pengar på att utveckla robotar som kan städa och utföra hushållsarbete, så länge det finns billiga 

illegala invandrare som kan utföra samma tjänst till ett lågt pris? Man skulle kunna gissa att 

marknadsliberalismen endast kan bidra till innovation och utveckling så länge ojämlikheten inte 

blivit allt för stor.    



    Vad naturresursdelningen gör, är att skapa ett samhälle där istället alla människor har något att 

vinna på teknisk utveckling och innovation. Det kan förvisso fortfarande finnas människor som 

förlorar arbetet som följd av innovation och rationalisering, men i takt med att vår teknik blir mer 

sofistikerad så kommer värdet av varje människas naturresursandel att motsvara fler varor och 

tjänster. Priset på basprodukter som till exempel mat och bostäder kommer att gradvis sjunka i takt 

med att vår tillverkningsprocess av dessa produkter effektiviseras, kanske till en nivå att människor 

i stort sett kan få dessa saker gratis, något som inte kan sägas om det marknadsliberala systemet där 

lönearbetet oftast är den enda möjligheten människor har för att förse sig själva med 

basförnödenheter, och där dessa basförnödenheter inte tycks bli speciellt mycket billigare i 

förhållande till medelinkomsten. I ljuset av detta kommer då också hotet om arbetslöshet te sig allt 

mindre skrämmande, eftersom människor ändå har god tillgänglighet till basprodukter. Det kommer 

inte heller finnas en grupp av billiga löneslavar som är beredda att utföra vilket slitsamt arbete som 

helst, så automatisering blir nödvändigt i dessa fall. Rent naturligt så uppstår en rörligare 

arbetsmarknad där människor i högre grad trivs med sitt arbete, och där sjukskrivningarna troligtvis 

minskar. 

    Men när vi diskuterar naturresursdelningens eventuella positiva påverkan på tillväxt och 

innovation, så får vi inte glömma att jag huvudsakligen inte argumenterar för naturresursdelning på 

grund av dess förmodat gynnsamma effekt på produktiviteten. Jag betraktar fortfarande 

naturresursdelningen som i första hand ett rättvise och jämlikhetsprojekt, grundat på individens rätt 

till sin beskärda del av jordens naturresurser.

Venusprojektet

Det finns vissa som anser att världen redan idag besitter den kunskap som behövs för att skapa ett 

samhälle där ingen människa längre ska behöva arbeta för att erhålla en basnivå av alla 

livsnödvändigheter, som till exempel mat, sjukvård, kommunikation, transport och bostad. Jacque 

Fresco är en självlärd industridesigner, som under en stor del av sitt långa liv har arbetat för vad han 

kallar för "Venusprojektet". Tanken är att utifrån ett ingenjörsmässigt perspektiv, skapa ett till 

större delen automatiserat samhälle där till exempel bostäder byggs i automatiserade fabriker, där 

hela städer designas för lägsta möjliga energiförbrukning och där magnetiska svävartåg tros bli det 

viktigaste interkontinentala transportmedlet. Med bilder och animationer försöker Jacque Fresco att 

åskådliggöra sin vision, och han tycks ha skapat sig en ihärdig grupp med anhängare. Vad vision 

syftar till är att minska behovet av mänskligt arbete, och skapa ett överflöd av basförnödenheter 

som gör att människor inte längre behöver arbeta för sitt uppehälles skull. Jacque Fresco menar på 



att idén om att människor måste tjäna sitt uppehälle genom mödosamt lönearbete håller tillbaka 

mänskligheten, och att en förändring av den attityden skulle bidra till en utveckling där vi istället 

låter maskiner frigöra människor ifrån detta arbete. Hans målsättning på sikt är att avskaffa de 

penningsystem vårt samhälle är formade kring idag. 

Även om man kan tycka att Jacque Frescos vision saknar konkreta lösningsförslag på en rad frågor, 

som till exempel mer exakt hur detta ingenjörsprojekt ska organiseras och av vem, och hur 

människors ibland motstridiga intressen ska hanteras. För om det är en sak man kan vara säker på, 

så är det att människor kommer att ha olika motstridiga åsikter, även om deras basbehov är 

uppfyllda. Om teknologin till exempel tagit mänskligheten till en punkt då vi lever i ett överflöd vad 

gäller basförnödenheter, så kommer människor ändå ha olika åsikter om vad vi ska göra med resten 

av överflödet. Till exempel om det ska byggas en park eller ett badhus för några av resurserna som 

blir över. Men om man bortser ifrån dessa luckor i beskrivningen, så är det ändå en vacker vision 

han målar upp. En vision om ett helt fritt samhälle där alla människor har sin försörjning tryggad. 

Vad som är värt att beakta är att Jacque Fresco talar i abstrakta termer om en "naturresursbaserad 

ekonomi", utan att vidare gå in på de exakta detaljerna kring hur ett sådant system skulle kunna 

fungera. Jag skulle här vilja mena på att naturresursdelningen så som presenterad i den här boken, 

skulle kunna utgöra en ansats till den naturresursbaserade ekonomi som Jacque Fresco skisserar 

med grova penseldrag. Även om naturresursväxlarna kan sägas utgöra en ny form av 

penningsystem, så är det ändå ett stort steg bort ifrån dagens marknadsliberalism, och det tycks i 

alla fall råda en viss samklang mellan begreppet "naturresursdelning" och en "naturresursbaserad 

ekonomi". En skillnad är dock att naturresursdelning är någonting som skulle kunna införas med 

omedelbar verkan, oavsett den tekniska nivån. Detta skulle sedan kunna stimulera den gradvisa och 

organiska framväxten av ett samhälle inte helt olikt Jacque Frescos vision.    

    



Pengar är tid

Tid är pengar, enligt det gamla talesättet, men i vilken utsträckning gäller det omvända? På vilket 

sätt skulle man kunna omsätta pengar till tid? Vi ska nu undersöka detta samband närmare, 

samtidigt som vi ger oss i kast med en av de riktigt stora ekonomiska 

frågeställningarna, nämligen vad är egentligen pengar för någonting. Det vill säga, vem skapar 

pengar, hur mycket pengar finns det, och vad är det som avgör deras värde? 

Ett hopp om förändring

I förra avsnittet diskuterade vi hur naturresursdelningen skulle kunna motverka ojämlikheten. Men 

enligt hypotesen som den här boken utgår ifrån, så var ojämlikheten inte den direkta orsaken till 

ständigt återkommande investeringsbubblor och finanskriser. Istället är det i utformningen av 

dagens centralbanksystemen som är den direkta orsaken enligt en problematik som till exempel 

belyses i Johan Norbergs bok En Perfekt Storm. 

    Men i en värld där det råder naturresursdelning, och där sannolikheten för ekonomisk utslagning 

avsevärt minskats, så väcks ett hopp om att centralbankerna med deras oändliga kapital som vi 

diskuterade i tidigare kapitel inte längre behövs. Detta möjliggör en diskussion om alternativ till 

dessa system, men låt oss börja med att återgå till och vidareutveckla kritiken mot 

centralbanksystemen, den här gången i syfte att förstå vad som måste förändras. Låt oss återvända 

till brottsplatsen.

Den anonyma stadsmakten

I det moderna samhället skapas alltså pengar genom lån i en centralbank, lån som måste betalas 

tillbaka med ränta. Centralbankens lån ges antingen till staten, eller ett lands banksystem som i sin 

tur distribuerar vidare dessa pengar ut i samhället. Johan Norberg menade i sin kritik av detta 

system att om centralbankens ränta hölls allt för låg under en för lång period, så skulle för mycket 

pengar strömma in i samhället, vilket skulle ge upphov till olika spekulationsbubblor. Denna 

mekanism har nu flera gånger visat sig vara ödestiger för ekonomin. Men egentligen kan man 

mycket enklare försöka se osundheten i centralbanksystemen. 

    Framför allt skapar centralbanksystemen ett moraliskt dilemma, ur dels ett demokratiskt 

perspektiv, men även ur ett rent liberalt sådant. En grundläggande marknadsliberal princip, är till 



exempel att ingen ska kunna beslagta från en människa, någonting som de själva har förtjänat. Men 

inflationen gör just det. Låt oss betrakta följande exempel: 

Säg till exempel att en person tjänar ett visst antal pengar, och sätter dem på sitt bankkonto. Dagen 

därpå går en annan person in på banken och efterfrågar lån för att öka sitt företags likviditet med till 

exempel några miljarder dollar. När denna ansenliga summa pengar lånas från centralbanken, så 

ökar penningmängden för motsvarande valuta, vilket urvattnar värdet på den första personens 

pengar. Utan att ha gett sitt medgivande, eller ännu mer sannolikt, utan att ens veta om det, så har 

den första personen bistått ekonomiskt till den andra personens företag. När en vanlig människa 

betraktar samhällets sjudande ekonomiska verksamhet, med imponerande byggnader som reses, och 

herrar i kostym som håller tal, så är det alltså relevant att ställa sig frågan: "hur mycket har de stulit 

ifrån mig för att bekosta detta?". Den som kan räkna ut vad de förlorar personligen på inflationen, 

vet svaret på den frågan. Man kan därmed fråga sig om den vanligaste klädseln för rånare, i själva 

verket är kostym, snarare än rånarluva.    

Normalt sett så är inflationen så pass förutsägbar, att människor tycks ha accepterat dess närvaro, 

och att de istället fokuserar på strategier för att undvika dess negativa konsekvenser. Det är till 

exempel därför som människor gärna försöker hitta en bostadsrätt om de har möjlighet till det, 

eftersom de vet att de på detta sätt kan undvika att få sina besparingar eroderade utav inflation, eller 

rentav tjäna på inflationen. Värt att notera i sammanhanget, är att inflationen i detta fall ökar 

ojämlikheten mellan naturresursägare, och de som saknar naturresurser. Men även om inflationen 

tycks beskedlig, så är det ändå något som i högsta grad påverkar människors ekonomiska beslut. 

Inflationen kan till exempel vara en bidragande orsak till att människor kan ge sig in i en 

övervärderad bostadsmarknad, trots att det medför viss risk. För tack vare inflationen är det också 

riskabelt att stanna utanför bostadsmarknaden. Man skulle kunna säga att inflationen gör marknaden 

hyperaktiv på så vis att lån och och vilda satsningar, ofta är mer lönsamt för den enskilde, i 

jämförelse med sparsamhet och sund förvaltning. 

Vad detta exempel också visar på är vilken makt som ett lands samlade långivare besitter, då deras 

beslut kan förstöra människors besparingar och krympa deras löneanspråk. Eftersom det är 

bankerna som ger lån till olika ekonomiska verksamheter, så kan deras beslut på sikt forma ett 

samhälle, även om banktjänstemän ofta saknar teknisk utbildning, samt agerar utan någon som helst 

politisk insyn. Man kan till exempel fundera över vad som skulle hända om banktjänstmän började 

favorisera en viss typ av ekonomisk verksamhet över andra. Denna fråga ställdes till exempel på sin 



spets när USA:s    regering under den nuvarande finanskrisen, gick in med ett gigantiskt krispaket 

för att stötta en bilindustri under förfall. Vi inväntar fortfarande resultatet.    

    Men även om inflationen och bankväsendets anonyma statsmakt kan tyckas hanterbara eller 

acceptabla, så är det knappast förenligt med sann liberalism. Eftersom en person tillsammans med 

en bank, kan urvattna värdet på de övriga medborgarnas pengar utan vare sig deras medgivande 

eller kännedom, så är det knappast heller förenligt med demokrati. Utifrån detta skulle man kunna 

anse att centralbanksystemen har förtjänat att också kallas för en tredje statsmakt, vid sidan av 

riksdag och regering.

Hela havet stormar, för vuxna

Det andra problemet med centralbankerna har att göra med att de kräver in ränta på deras lån. Att 

kräva in ränta på lån är i sig ingenting konstigt, men eftersom det är centralbankerna som förser ett 

land med pengar, uppstår ett litet problem. De pengar som skulle behövas för att betala tillbaka 

räntan på centralbankens alla utgående lån, existerar inte. Som en radioreporter från USA en gång 

uttryckte det något tillspetsat: 

"Banksystemen ger lån till samhället, som är matematiskt omöjliga att betala tillbaka". 

Intressant nog är detta påstående inte alls särskilt långt ifrån sanningen. Säg till exempel 

att riksbanken vid ett tillfälle hade lånat ut ett visst belopp till ett lands ekonomi, vilket betyder att 

det bara är så mycket pengar som existerar av denna valuta. Räntan på detta lån, blir då 

en överskridande del utöver lånets belopp. Men hur skulle landets befolkning kunna betala tillbaka 

lånet plus ränta, om det endast finns pengar av den valutan som motsvarar lånet? 

    Utifrån detta exempel kan man se att centralbanksystemen i själva verket utgör ett cyniskt 

utslagningsspel, ungefär som barnleken "hela havet stormar". I "hela havet stormar" så dansar barn 

runt ett antal stolar, som alltid är en mindre än antalet barn. När musiken tystnar försöker alla barn 

att sätta sig på en stol, men ett barn kommer inte att hitta en stol, och åker därigenom ut ur leken. 

Kanske har någon cynisk själ uppfunnit denna lek som en förberedelse inför vuxenlivet, för dagens 

centralbanksystem fungerar nämligen just så. Man kan alltså redan från början inse att någon i en 

ekonomi, inte kommer att klara av att betala tillbaka sina lån så vida det inte kan tillföras nya 

pengar i systemet på något sätt. Det är ett matematiskt faktum. Man kan också inse att detta skapar 

en sorts konstgjord konkurrens mellan alla ekonomiska aktörer som kämpar för att betala tillbaka 

sina lån. Den enda självklara vinnaren i detta system är bankerna, för när någon aktör går i konkurs, 



så blir dess egendomar utmätta och mycket av dem hamnar hos bankerna. Det kan gälla fastigheter, 

maskiner eller naturresurser som på så sätt hamnar i bankens ägor.

    Den som kanske allra tydligast har framfört denna idé, är filmaren Peter Joseph. I början 2009 

släppte han sin film Zeitgeist Addenum fritt för allmänhetens beskådan på Internet 

(www.zeitgeistthemovie.com). Filmen målar upp en mörk bild av samtiden, där världens 

centralbanksystem håller världen i ett järngrepp av lån och räntor, just på det sätt som beskrivits 

ovan. En doktor i ekonomi lär ha skrivit ett brev till Joseph, med följande innehåll:

"Dear filmmaker, my son presented me with the first half of your film last weekend, asking my  

oppinion about the opening section about the Fractional Reserve lending practices. I am a PhD  

certified economist of 12 years and teach macro economics. While I was always cognezent  

[medveten] of the creation of money through the sale of government bonds [genom att staten lånar  

ifrån Federal Reserve], I have never stepped back far enough to see the larger issues your film  

presented. I find it tremendously disturbing that the creation of value through debt is indeed by all  

formal logic, an imposed condition [påtvingat tillstånd] of deficiency [brist] and an instigator  

[något som sporrar] of public servitude [allmän träldom]. I am not sure what shocked me more, the  

fact that this is true, or the fact that after many years of education I have had on the subject of  

economics, this reality never even occured to me."

Ja, nog är det allt lite konstigt att dessa centralbanksystem har funnits såpass länge, utan att någon 

på allvar har ifrågasatt deras samhällspåverkan. Kanske visar detta på faran av att vanliga 

människor ofta betraktar ekonomi som någonting svårt och krångligt, och lämnar detta för samhället 

centrala ämne, till politiker, ekonomer och professorer.    

Explosiv tillväxt

Det enda sättet att undvika att samhällets resurser blir utmätta och hamnar hos banken, är att det 

kontinuerligt tas nya lån från centralbanken för att betala tillbaka den överskridande räntan på 

gamla lån. Eftersom marknadens aktörer tvingas låna allt mer pengar för att täcka över tidigare 

räntekostnader och undvika utmätning, så skapas en inflationsspiral där den totala penningmängden 

växer exponentiellt, det vill säga att man redan på förhand kan räkna ut att penningmängden efter 

ett visst antal år kommer att fördubblas, vilket sedan upprepas med jämna intervall. Åtminstone så 

länge inga lån avskrivs. Med en ränta på 5%, så behövs det bara 14 år för att storleken på det 

ursprungliga lånet, eller den totala penningmängden i det här fallet, har fördubblats. Det är alltså 

http://www.zeitgeistthemovie.com/


inte arbetares krav på ökade löner som främst driver inflationen, utan inflationen är inbyggd i själva 

systemet.    

    Det finns en video på YouTube där en viss Dr. Albert A. Bartlett en pensionerad professor från 

University of Colorado ger en mer utförlig förklaring av räntornas till synes enkla aritmetik. Han 

menar rentav att mänsklighetens överlevnad beror på våra ledares förmåga att förstå innebörden av 

så kallad exponentiell tillväxt, det vill säga när någonting fördubblas med jämna mellanrum. Vad 

som är förrädiskt med exponentiella utvecklingsprocesser är att utvecklingen accelererar, och alltid 

sker mycket dramatiskt på slutet. Om det till exempel tar en dag för några bakterier att fördubbla sig 

i en vätskelösning, så kommer de första dagarnas utveckling att te sig blygsamma, men dagen innan 

bägaren är helt full, så kommer den att vara halvfull och till synes erbjuda mycket utrymme för 

mycket vidare utveckling. Dr. Albert varnar för att om mänsklighetens nyttjande av Jordens 

naturresurser såsom land, vatten etc. ständigt fördubblas, så står vi inför stora problem. Ett exempel 

på det är till exempel hur mänsklighetens oljekonsumtion fördubblas med jämna mellanrum. Dr. 

Albert menar därför att man kan tolka in en självmotsägelse i begreppet "hållbar utveckling", 

eftersom utveckling i betydelsen att utnyttja allt fler av jordens begränsade naturresurser, förr eller 

senare kommer att ta slut. Det är till exempel vanligt att politiker betraktar 5% tillväxt som en 

"stabil tillväxt", men enligt Dr. Albert borde man oftare betrakta 5% tillväxt, som "en tillväxt som 

vi har fullständigt tappat kontrollen om".

    Att inflationen och den ekonomiska tillväxten sker exponentiellt, behöver i och för sig inte 

betyda att vårt utnyttjande av naturresurserna följer samma kurva, men det är samtidigt inte helt 

långsökt att anta att det finns ett visst samband. Eftersom centralbankerna skapar ett klimat som 

uppmuntrar låntagande och ekonomisk expansion snarare än förvaltning, kan man lätt tänka sig att 

detta tankesätt överförs på jordens naturresurser.

    Som en historisk notis kan det också nämnas att räntor från början var något som avskyddes av 

den kristna kyrkan. Det var helt enkelt straffbart att låna ut pengar till ränta. Även om mitt argument 

här endast handlar om centralbanker som lånar ut till ränta, och inte privat utlåning som sådan, så 

kan det vara intressant att konstatera att räntor inte alltid har betraktats som någonting socialt 

acceptabelt.

Individualiserad räntefri monitärism

Vad skulle då kunna ersätta centralbanksystemen? Utifrån vår diskussion om vad som är fel med 

centralbanksystemen, så skulle man kunna sammanfatta vår önskelista på följande sätt:



 1. Individualisering.    

 2. Räntefrihet.

Den första punkten handlar om att avskaffa centralbankernas och banksystemens anonyma 

stadsmakt. Makten att skapa pengar måste på något sätt utgå ifrån folket eller individen, antingen 

genom demokratin, eller ännu bättre om pengar på något sätt kunde utgå direkt ifrån individer enligt 

något regelverk. 

    Den andra punkten är att pengar som skapas av en centralbank, inte rimligen kan krävas tillbaka 

med ränta. Privata banker får förvisso gärna låna ut pengar till ränta, men den statliga centralbanken 

borde inte göra det eftersom det skapar en konstgjord obalans i hela ekonomin och framtvingar 

inflation. Detta skulle kunna sägas vara rimliga krav på en stabil och rättvis valuta, eller vad man 

något högtravande skulle kunna kalla för en fri valuta.

    

Till att börja med kan man konstatera att de naturresursväxlar som introducerades i förra avsnittet 

egentligen uppfyller dessa krav, och skulle därför kunna utgöra en ny form av valuta. Dels så är de 

till sin natur ränte- och inflationsfria eftersom naturresursväxlar tillförs ekonomin genom 

utbetalningar till alla individer, och tas bort ifrån ekonomin i samma takt när människor betalar hyra 

för naturresurser.

    De är också individuella eftersom varje människa beslutar vad de vill göra med sin andel av 

naturresursvärdet. Ingenting hindrar till exempel att människor intecknar sin livsutdelning av 

naturresursväxlar i förskott och lånar ut de resulterade värdepappren, och staten skulle ytterligare 

kunna bistå i detta genom att helt enkelt låta människor ta ut sin livstilldelning av naturresursväxlar 

i förskott vilket får samma effekt. Det skulle kunna ge upphov till en helt igenom privat 

lånemarknad där privatpersoner lånar ut sina naturresursandelar till företag som lovar 

avkastning. Men jag ställer mig ändå tveksam till om det vore så lämpligt att använda 

naturresursväxlar som den huvudsakliga valutan i ett land, helt enkelt eftersom jag anser att det 

finns bättre alternativ.

En fullständigt monitärt system

En valutas uppgift är att ligga till grund för de allmängiltiga förtroenden som människor kan tänkas 

ge varandra i en ekonomi. Med "allmängiltig" syftar jag på förtroenden som kan kan föras vidare 

mellan människor. Om en person betalar med pengar, så ges ett löfte om att mottagaren ska kunna 



få tillbaka någon form av vara eller tjänst, men det är inte säkert vilken individ som kommer att 

ågälda tjänsten.

    Men som vi har sett, så är det lämpligt att alla pengar skapas genom en form av ursprungligt löfte 

eftersom det ökar valutans stabilitet. När guldmyntfoten användes var till exempel löftet att dessa 

pengar åtminstone skulle kunna växlas in mot guld. Om naturresursväxlar användes som valuta, 

skulle det motsvarande löftet vara att dessa åtminstone skulle kunna växlas in mot nyttjandet av 

naturresurser. Men det finns samtidigt ett grundläggande problem med allmängiltiga löften som 

bara utgår ifrån materien. Nämligen att människor i vissa situationer inte är intresserade av vare sig 

guld eller naturresurser i någon större utsträckning. Efter en katastrof då populationen plötsligt 

minskade drastiskt skulle kanske löften om metaller eller naturresurser vara av mindre intresse 

än förut. Pengarnas värde skulle därmed kunna minska, bli ointressanta för daglig handel och 

penningsystemet skulle riskera att haverera.

    Jag vill därför här väcka tanken om att samhällets penningsystem behöver kunna omfatta alla 

olika sorters allmängiltiga löften som människor kan tänkas vilja ge varandra. Ju fler, desto bättre 

eftersom samhällets ekonomiska verksamheter kan organiseras smidigare ju fler löften som kan 

förmedlas genom penningsystemet. Och utöver att lova varandra tillgång till materia i olika former, 

så finns det nämligen någonting annat människor kan lova varandra av stor betydelse för 

ekonomin. Människor kan nämligen ge löften om att arbeta en viss tid, enligt något visst 

arbetstempo och svårighetsgrad. Och det är här vi börjar återkomma till tanken om att tid är pengar. 

Man kan nämligen anse att löften om arbetsinsatser, tillsammans med löften om naturresurser, på ett 

mycket elegant sätt omfattar alla allmängiltiga förtroenden som kan tänkas behövas i en ekonomi.

Arbetsväxlar

Vad jag förespråkar är en valuta som bygger på människors vilja att inteckna sin framtida arbetstid, 

där arbetstempo och svårighetsgrad standardiserats enligt någon modell. Låt oss kalla denna valuta 

för arbetskrediter. Detta förslag är än så länge bara i sin linda, och många av de detaljer jag 

presenterar här bör betraktas som preliminära. Men det kan ändå vara värt att skissera hur ett sådant 

här system skulle kunna fungera i praktiken, så låt oss börja med ett exempel.

En frisk person som är 18 år gammal har att se fram emot 47 år i arbetsför ålder. Om vi räknar grovt 

med 230 arbetsdagar per år, så finns det 86480 arbetstimmar att inteckna. Vad jag föreslår är helt 

enkelt att varje person skulle kunna belåna dessa arbetstimmar, och att detta var det sätt som pengar 

skapades på. Istället för att ha en centralbank som lånar ut till ränta via ett komplext 



centralbanksystem, så har vi en centralbank som där alla människor har var sitt konto med 

arbetskrediter. Genom att göra uttag ifrån detta konto, så intecknar människor sin framtida arbetstid. 

Varje människa som fyller 18 år har då 86480 arbetskrediter att ta ut.

Eftersom vi har ett räntefritt system, så måste återbetalningarna istället ske genom planlagda 

amorteringar enligt någon modell. Här finns det en rad med olika sätt man skulle kunna göra på, 

men det viktigaste är att en människa inte får ha mer arbetstid intecknat, än den återstående tiden till 

pensionsåldern. Eftersom en människa inte enbart kan arbeta för att betala av lån, utan behöver 

tjäna sitt uppehälle också, så får inte heller den intecknade arbetstiden överskrida en viss 

procentandel av den återstående tiden till pensionsåldern, kanske skulle 50% vara lämpligt som 

siffra på detta. Denna begränsning skulle innebära att varje person i praktiken bara skulle tillåtas att 

ta ut 43240 arbetskrediter vid 18 års ålder, en siffra som sjunker ju äldre en person blir. 

    För att människor inte ska vänta med sina amorteringar till för sent i livet, så skulle man också 

kunna säga att varje lån, måste betalas tillbaka enligt en likformig amorteringsplan som sträcker sig 

till pensionsåldern. Det betyder, att om någon lånar 470 arbetskrediter då de fyller 18, så måste de 

amortera 10 arbetskrediter per år. 

    Detta skulle skapa en alltigenom privat lånemarknad, där det kapital som företag använder sig av 

utgår ifrån enskilda individers villighet att inteckna sin framtida arbetstid och nyttjande av 

naturresurser i form av arbetskrediter och naturresursväxlar. Men den principiellt viktiga skillnaden 

mot för dagens system, är att anonyma banktjänstemän och låntagare kan förstöra framtiden för alla 

andra människor genom indirekta lån från centralbankerna. I dagens system kan sådana lån 

användas för att omallokera samhällets faktiska resurser såsom naturresurser och arbetskraft, vilket 

gör att viktiga resurser riskeras att slösas bort på verksamheter som inte är relevant för samhället. 

Eftersom kreditsystemet med arbetsväxlar utgår ifrån enskilda människor, så har människor en 

större möjlighet att påverka var samhällets ekonomiska expansion sker. 

Den stora frågan är då vad staten ska göra med människor som inte kan fullfölja sin 

amorteringsplan. I första hand försöker staten givetvis att uppmuntra personer att ta jobb så att 

amorteringarna kan återupptas. Tack vare räntefriheten är det dessutom teoretiskt möjligt att alla 

människor klarar sina amorteringar inom utsatt tid, vilket inte hade kunnat sägas om en 

motsvarande räntebaserad valuta. Men i syfte att förstå detta system, måste vi ändå betrakta vad 

som händer med en person som trots förmaningar misslyckas med detta. 

    I detta läge måste den som gjort lånet uppfylla sitt löfte om att arbeta. Centralbanken har för detta 

ändamål en konsultbyrå som har till uppgift att hyra ut personal till samhället, där kostnaden för den 



som anlitar konsultbolaget är en arbetskredit per timme då arbetsuppgifterna är likvärdiga den på 

förhand uppsatta arbetsstandarden. Människor som misslyckas med sina amorteringar tvingas att 

ställa sina tjänster till förfogande för detta konsultbolag, och om deras tjänster inbringar mer pengar 

än vad som krävs av amorteringsplanen, så får de behålla den överskridande delen själv. 

Centralbankens konsultbolag behöver också bara upprätthålla sin verksamhet, i den grad som 

marknaden verkligen efterfrågar deras tjänster. 

    Detta ger svar på två frågor, dels så blir det mycket tydligt för alla, hur man ska tolka innebörden 

av personlig konkurs. Idag tycks till exempel politiker vara mycket förvirrade över hur de ska 

hantera arbetslösa. Dels så blir också arbetskrediternas värde mycket tydligt, nämligen att en 

arbetskredit motsvarar en persons arbete enligt en standardiserat arbetstempo och svårighetsgrad. 

Bakom arbetskrediterna finns alltså ett reellt löfte om att man ska kunna växla in dem mot tjänster. 

Man skulle därmed kunna tala om en slags "arbetsfotbaserad valuta". 

Den svåraste frågan rent principiellt är kanske hur arbetstempot och svårighetsgraden ska definieras 

i de löften som låntagaren ger till centralbanken. Detta är en fråga som kanske bäst skulle kunna 

besvaras av kognitiva psykologer som forskar i människors tankeförmåga och ergonomer som 

studerar fysiken bakom människors arbetsmoment. Men i brist på bättre skulle det kunna fungera 

med någon typ av mer vag beskrivning med jämförbara arbetssituationer, där raster, 

arbetsställningar och antalet regler att hålla reda på specificerats efter bästa förmåga.

    Men även om dessa definitioner inte blir glasklara, så är det inte hela världen då syftet med 

arbetslöftet i första hand är att verka avskräckande. Eftersom de flesta människor ändå värderar sin 

fritid någorlunda högt, så kommer hotet om tvångsrekrytering tvinga de flesta att se seriöst på sitt 

uttag av arbetskrediter, och inte missbruka dessa lån. Endast om människor i stor utsträckning 

skulle misslyckas med att följa sina amorteringsplaner så skulle definitionen av arbetstempo och 

svårighetsgrad bli viktig, eftersom en sådan situation skulle göra centralbankens konsultbyrå till en 

stor och betydelsefull arbetsgivare i samhället. 

Tanken om att relatera tid direkt till pengar direkt är dock inte ny, speciellt inte hos 

vänsterorienterade ideologier. W Paul Cockshott och Allin Cottrell har till exempel skrivit boken 

Planhushållning och direktdemokrati, vilket är en bok med vad man skulle kunna säga är ett något 

modifierat marxistiskt perspektiv. De förespråkar ett ekonomiskt och politiskt system som bygger 

på byte av arbetstid. Idén är att människor betalas efter hur lång tid de arbetar, och där alla 

ekonomiska aktörer noga bokför hur mycket arbetstid som använts vid framställandet av en viss 

produkt eller tjänst. Priset för en vara eller produkt blir då exakt så mycket arbetstid som det tog att 



framställa den. Så även om deras föreslagna samhällsmodell skiljer sig från Karl Marx ideologi, i 

den mån att den som inte arbetar, inte heller får rätt till varor eller tjänster, så får systemet effekten 

att alla människors arbetstid på så vis blir lika mycket värd. Men de flesta inser nog faran med att 

likställa värdet av människors arbete. För även om detta system inte eliminerar arbetsincitamentet 

helt på det sätt som Marxismen gör, så får människor inte längre något incitament att välja svåra 

eller mödosamma arbeten. Att mäta värdet av ett arbete i utifrån arbetstiden kan därmed betraktas 

som direkt olämpligt, men som jag argumenterar för här, så är det däremot lämpligare att mäta 

människors arbetsskulder i arbetstid, eftersom alla människor värderar sin fritid relativt lika.

Ett hopp om frihet från centralbankernas räntor

Sammanfattningsvis skulle jag alltså vilja påstå att arbetskrediter tillsammans med 

naturresursväxlar som här beskrivits skulle kunna ersätta de penningsystem vi har idag baserade på 

centralbanker. Med tanke på att naturresursdelningen gör privat ägande av guld principiellt 

omöjligt, så blir det olämpligt att kombinera en guldmyntfot baserad valuta, och naturresursdelning. 

Om man då söker att frångå dagens centralbanksystem med hjälp av naturresursdelning, så är 

kanske arbetskrediter det enda återstående alternativet. Arbetskrediter fungerar också på många sätt 

analogt med naturresursväxlar, och det är rimligt att förvänta sig att de har liknande effekter på 

jämlikheten som vi diskuterade i föregående kapitel. Som till exempel att ge fler människor tillgång 

till såddkapital eller motverka ojämlikhet mellan generationer. Men vad som arbetskrediter framför 

allt gör, är att för alltid avskaffa hotet om inflationsdriven spekulation, och avskaffa bankernas 

anonyma stadsmakt. 

Det finns tidpunkter i historien då mänskligheten har en chans att verkligen ta ett steg framåt emot 

någonting nytt. En chans att helt ändra spelreglerna för det mänskliga samröret. Den här typen av 

val är aldrig enkla, och det är sällan som man kan få några garantier om hur en annorlunda framtid 

skulle te sig. Men kanske är det mänsklighetens storhet, att kunna föreställa sig någonting som 

verkar bättre än det som redan existerar, och med denna vision som ledstjärna kasta sig in i 

förändringen. När man betraktar dagens hotade globala banksystem, så kan man också undra om en 

förändring av något slag är på väg, vare sig vi vill det eller ej. Men i allmänhet bör man vara glad 

om man vet vad som är fel i samhällssystemet, för det ger en möjlighet att göra någonting åt 

problemet, och skänker hopp om en ljusare framtid där detta problem är eliminerat. Med dessa ord 

avslutar jag min utläggning kring mitt föreslagna ekonomiska system. Min förhoppning är att idén 

om arbetskrediter och naturresursväxlar skulle kunna ligga till grund för en vidare diskussion om 

hur dagens centralbanksystem skulle kunna ersättas.



Helhjärtad demokrati

I väntan på global demokrati

Men som jag nämnde i inledningen så hade vi antagligen inte haft någon diskussion om 

marknadsliberalismens    tillkortakommanden, om det inte vore för att demokratin hade misslyckats 

i grunden med sitt uppdrag. Vad som kan beskrivas som ett marknadsliberalismens triumf tåg, är 

nämligen lika mycket ett demokratins tillkortakommande. Om hur världens medborgare haft ytterst 

lite att säga till om de regler och förordningar som gäller för världssamfundet.    

    Den nedrustning av välfärdssystem som vi ser världen över, hade antagligen aldrig förekommit 

om det inte hade varit för att de nationella demokratierna står såpass svaga i förhållande till en 

global marknad. Det hade kanske inte heller kunnat ske, om det inte vore för avsaknaden av en 

global demokrati. När många människor röstar för nedskärningar i välfärden, så gör de inte det 

utifrån en önskan om vad deras land borde vara, utan utifrån en rädsla om att deras land ska straffas 

på den globala marknaden, om det inte uppfyller den globala marknadens krav. Det demokratiska 

valet som människor gör, är därför inte helt fritt. Det är alltså en oförmåga hos våra demokratiska 

system att göra globala överenskommelser vad gäller arbetsförhållanden, omfördelning av rikedom 

etc, som legat till grund för den marknadsliberala globaliseringen. Så även om nya idéer som 

naturresursdelning och arbetskrediter skulle kunna motverka marknadsliberalismens framtåg, så 

kommer den globala demokratins existens och vitalitet alltjämt att vara avgörande för världens 

välbefinnande. 

    Det var också runt dessa frågor som mina politiska funderingar började för många år sedan i en 

studentlägenhet någonstans i Linköping, då jag och mina studiekamrater diskuterade samtidens 

politik. Då hade jag precis som nu en intuitiv känsla av att världen hotades av 

marknadsliberalismens ohämmade krafter, och en skenande ojämlikhet. Vi tyckte oss se ett 

samband med det avtagande politiska deltagandet i landets politiska partier, och vi började fundera 

över en lösning. Kärnan för den ideologi som byggdes upp där, var varje människas rätt att 

representera sig själv i riksdagen.

Avståndet till makten

Man brukar ofta säga att människornas avstånd till makten bör vara så liten som möjligt i en 

demokrati. Detta brukar till exempel vara ett av de argument som många EU motståndare framför 



då de vill kritisera detta system, nämligen att makten hamnar för långt ifrån medborgarna. Detta 

argument framförs allt mer sällan i just det sammanhanget, men grundtanken om att människors 

möjlighet att kunna påverka, på många sätt sammanfaller med demokratins hälsotillstånd delas nog 

fortfarande av många. Men innan man bekymrar sig över svenskars avstånd till den politiska 

makten i EU, så vore det kanske bra att gräva där man står, och istället fundera över deras avstånd 

till den politiska makten i den svenska riksdagen. För även om vi idag kan tycka att Sverige är en 

litet land med snabba kommunikationer, och gemensamma forum för debatt, så härstammar våra 

demokratiska system ifrån en tid då häst och vagn var snabbaste transportmedlet. Om man på något 

sätt skulle kunna förkorta avståndet mellan Svenskar och den beslutsfattande makten i riksdagen, så 

vore det kanske en bra utgångspunkt när man blickar vidare över världen i ambitionen om att skapa 

en global demokrati av något slag.

Representant eller förmyndare?

Sommaren 2008 hände nämligen någonting märkligt. Regeringen hade beslutat att införa en 

signalspaningslag, även kallad FRA. Det besynnerliga var dock att detta skedde mot medborgarnas 

vilda protester. Överallt, I tidningar, i bloggar och på stadens torg tog sig protesterna form. Enligt 

statistiska undersökningar så fanns det dessutom en tydlig oppinion mot det förslag som regeringen 

detta till trots klubbade igenom. En undersökning gjord samma sommar av Novus Opinion på 

uppdrag av TV4, visade att 56% av de tillfrågade var emot lagen, men bara 34% var för. Om 

politikernas uppgift är att värna om medborgarnas intressen, så kan man undra om politikerna ansåg 

att folket i själva verket menade "ja" då de unisont sa "nej" till FRA-lagstiftningen? Detta för också 

tankarna till den debatt som fördes för några år sedan vad gäller den svenska rättssatens syn på 

våldtagna kvinnor, och huruvida kvinnor som sa "nej", i själva verket kunde ha menat "ja".

    Vad detta ställer på sin spets, är innebörden av ordet representant, och politikernas roll i det 

demokratiska samhället. Enligt ordboken (lexin, institutet för språk och folkminnen) har ordet 

representant (ställ)företrädare, eller ombud som synonymer. Ingenstans i betydelsen för dessa ord 

finns något som andas förmynderi, det vill säga någon som fattar beslut åt en annan, ibland mot 

deras vilja. Istället är en representant någon som ska tjäna de som han eller hon företräder. Man kan 

därför tycka att ordet representant är alldeles för smickrande för att få användas av många av de 

politiker, som inte alls tycks visa upp någon större ambition om att företräda folket, eller ens sin 

egen väljargrupp, istället skulle man till exempel kunna kalla dem för "folkvalda förmyndare".

    Ordvalet representant borde ha varit mindre kontroversiellt i den svenska demokratins 

begynnelse, innan det existerade några snabba kommunikationsformer och det kunde ta flera dagar 



att skicka ett meddelande från ena landsänden till den andra. På den tiden hade människor ingen 

fysisk möjlighet att ta del av de politiska diskussioner som fördes i landets huvudstad, och det var 

nödvändigt för politiker att fatta beslut efter eget huvud, åt de människor de representerade. Idag 

däremot så finns sedan länge, tidningar, telefoner, TV och framför allt Internet. Det finns därmed 

inte längre någon orsak till varför en representant inte borde föra en kontinuerlig dialog med sina 

väljare, och följa deras önskan i så hög utsträckning som möjligt. Såvida det inte avsiktligen handlar 

om någon form av förmynderi förstås.

Diktatur är egentligen det bästa

Svenskarnas stolthet över vår demokrati till trots, så tycks det ändå finnas en vanligt förekommande 

föreställning om att det behövs någon form av starkt ledarskap, en eller flera personer som står 

starka i sin övertygelse, och inte låter sig dras med i folkoppinionen. Underförstått skulle då också 

detta ge utrymme för den typ av förmynderi som vi tidigare diskuterat exempel på. Man kan till och 

med höra åsikter som "en diktator vore egentligen det bästa", när man diskuterar demokrati med 

kollegier t.ex. Underförstått att denne diktator då är välvillig gentemot folket. Sagt halvt på skämt så 

klart, men som alltid när det gäller humor med en underton av uppriktighet. 

    Denna åsikt kommer sig antagligen ur en uppfattning om att demokratins eviga debatter och 

diskussioner på något sätt skulle resultera i en osammanhängande och därför dålig politik, eller att 

allt prat skulle dra ut på tiden så mycket att det inte blir något gjort alls. Lite enligt principen om att 

ju fler kockar desto sämre soppa. Att våra politiska system stänger ute röster, blir då enligt detta 

synsätt en tillgång, snarare än en nackdel. Detta kan man förstås ha många olika åsikter om, men ett 

mer modernt synsätt inom ledarskap brukar istället vara att mångfald berikar en beslutsprocess. 

Olika människor har olika synsätt och kunskap vilket gör att de kompletterar varandra. Forskare har 

dessutom gjort försök som visar att en blandad grupp av experter och noviser, kan prestera bättre än 

bara noviser eller experter för sig. Enligt det försök som psykologerna Richard Alterman, David 

Kirsh genomförde tycktes experternas arbete effektiviseras av novisernas deltagande.

    Det enda som möjligen kan stämma är att ju fler inblandade i ett beslutsfattande, desto längre tid 

kan beslutsfattandet ta. Men är det då bättre att fatta dåliga beslut snabbt, än att ta den tid det 

behövs för att fatta bra och genomtänkta beslut? Om något, så tycks mänsklighetens historia visa att 

det har fattats allt för många dåliga beslut allt för snabbt. Dessutom är inte ens säkert att 

beslutsfattande med många inblandade alltid måste ta längre tid. 

    Det andra man också kan ana är en viss elitistisk inställning om att de stora massorna i allmänhet 

är lite dumma eller naiva. Förhoppningen är då att denne folkvalde diktator just skulle vara lite 



smartare än människor i allmänhet. Till exempel skulle våra riksdagsledamöter vara något 

intelligentare än befolkningen i allmänhet. De har ju trots allt tagit sig uppåt i partihierarkierna 

under konkurrens, vilket skulle kunna tala för att de är något mer intelligenta och driftiga än 

genomsnittet. Att våra riksdagsledamöter skulle vara lite intelligentare än befolkningen är förstås en 

teori så god som någon, men det återstår i så fall att bevisa att den är korrekt. Om man ska se det 

som tecken på någonting, så har många folkvalda från olika länder visat prov på allt ifrån 

undermåliga skolbetyg, till bristfälliga språkliga färdigheter eller till och med fejkade 

universitetsexamen. Så det tycks nog inte vara en omöjlighet att medelmåttor lyckas ta sig uppåt i 

partihierarkierna. År 2002 gav Anders Isakssons ut boken Den Politiska Adeln, som beskrev den 

svågerpolitik som tycks vara symptomatisk för den moderna partipolitiken, och enligt den bild som 

målas upp där, är den interna partipolitiken inte alltid fråga om konkurrens, utan snarare om 

kontakter.

    Dessutom så måste våra politiker måste till sist väljas genom öppna val, och då uppstår frågan 

om i vilken utsträckning som en medelintelligent befolkning, kan klara av att välja politiker som är 

intelligentare än dem själva. Om man sätter frågan på sin spets, kan man fråga sig om en person 

som är dum, verkligen förstå vem som är ett geni? När det gäller tävlingar och vetenskap är detta 

förvisso möjligt. Det går lätt att avgöra vem som är duktig på schack, eller vem som kommit på 

teorier som visat sig stämma överrens med testdata. Men vad gäller politikers prestationer så är det 

betydligt mera svårbedömt. Tack vare skiftande konjunkturer, långtgående förändringar i kultur, 

ekonomi och teknik så blir det väldigt svårt för gemene man att avgöra på vilket sätt som politikers 

förda politik har påverkat samhällsutvecklingen. Till sist handlar det ändå om att medborgarna 

måste förstå vad politikerna säger, och försöka bedöma deras trovärdighet utifrån sin egen 

intellektuella förmåga. Så på det sättet är det ändå inte så lätt att känna sig övertygad om att en 

medelmåttig befolkning skulle kunna välja ut en skara politiker som skulle vara mer insiktsfulla än 

genomsnittet.    

    Det kanske bästa argumentet för att politiker skulle kunna ha bättre insikt än den övriga 

befolkningen, och att de därför skulle tillåtas att agera förmyndare åt dem, är att de ändå är anställda 

av staten, och har betalt för att sitta dagarna i ända och läsa dokument som producerats av 

regeringens remissinstanser. Detta skulle möjligen kunna ge dem en bättre förutsättning att fatta 

beslut. Men samtidigt, måste man ställa detta mot den övriga befolkningens direktinblick i 

samhället. Ute i samhället finns de experter vars kunskaper ligger till grund för regeringens 

remissutlåtanden. Ute i samhället finns också de människor som statistiken i riksdagens dokument 

baserar sig på. Och även om den övriga befolkningen inte får betalt för att fundera över politiska 

frågor, så ska man nog inte underskatta den tankeförmåga som nio miljoner innevånare kan 



uppbringa på sin fritid. Fem minuters politisk tankeverksamhet per vecka för varje svensk 

medborgare, ger upphov till en samlad arbetsinsats på 750 000 mantimmar varje vecka, vilket kan 

jämföras med de 13 960 mantimmar som riksdagsmännen uppbådar under samma tid genom 

heltidsarbete. Dessutom, tack vare politikernas förda politik så finns en växande grupp med 

arbetslösa som har all tid i värden att fundera över samhälleliga frågor.

Valsedelns makt

Men även om politikerna verkligen skulle vara skickligast eller ha de bästa förutsättningarna för 

beslutsfattande, vilket det finns skäl att betvivla enligt tidigare argumentation. Så bör man nog ändå 

vara försiktig med att godtroget acceptera deras självpåtagna förmyndarroll. Man kan nämligen 

ifrågasätta i vilken utsträckning som politiker verkligen företräder medborgarnas intressen. För om 

politikerna skulle vara skickliga beslutsfattare, så måste man fråga sig i vilket syfte de använder 

denna skicklighet. 

    Till att börja med kan man nästan direkt avskriva allmänhetens möjlighet att påverka politiken 

genom gräsrotsengagemang i de politiska partierna. Endast 6% av sveriges medborgare är 

organiserade i något politiskt parti enligt en undersökning av SNS demokratiråd år 2000, och 

siffrorna lär knappast vara bättre idag.    

    Det hålls förvisso fria val vart fjärde år då de politiska partierna tvingas konkurrera om väljarnas 

förtroende. Men den stora frågan är i vilken utsträckning som detta förhållande kan garantera att 

politikernas vilja ska sammanfalla med medborgarnas. Grundproblemet är att varje parti 

representerar en paketlösning, där väljaren tvingas välja allt eller intet. Om väljaren till exempel 

ville stödja ett parti som är motståndare till den FRA lag som vi nämnde tidigare, så fanns det 

plötsligt bara tre realistiska alternativ kvar att välja mellan, nämligen oppositionspartierna som 

utgjordes av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. En medborgare som var 

högerorienterad, och samtidigt var motståndare till FRA, skulle därmd inte ha haft något realistiskt 

parti att rösta på vid tillfället då detta skedde. 

    Detta är en form av valfrihet som återfinns på snabbmatskedjor av typen Mc Donalds. Man har 

en handfull grundmenyer att välja mellan, och sedan kan man välja en så kallad "plussmeny" för att 

till exempel få en större pommes frites. I dagens valsystem kan man välja mellan en handfull partier 

med varsina färdiga partiprogram, och så kan man personvälja och kryssa för någon kandidat som 

tycks extra lämplig. Faktiskt, de senaste årens utveckling på snabbmatsrestaurangerna har gjort att 

de har blivit bättre än partipolitiken i fråga om valfrihet. På de flesta snabbmatskedjor kan man 

numera kombinera grundmeny, tillbehör och dryck fritt vilket resulterar i något fler kombinationer 



att välja mellan. Men även om snabbmatskedjorna nu har bättre valfrihet, så är steget ändå långt till 

en helt vanlig livsmedelsbutik där människor kan välja ingredienser fritt, och sedan laga sin egen 

måltid. I en livsmedelsbutik kan man förresten också välja färdigmat för den som inte vill laga 

maten själv, vilket ger en indikation om att valfrihet och paketlösningar inte alls är svårt att förena. 

    Ett annat sätt att betrakta detta problem är ur en informationsteknisk synvinkel, och på så vis 

betrakta valsystemet som den informationskanal som medborgarna använder för att kontrollera 

politikerna. Vid valen finns vanligen något dussintal partier att välja mellan, men i praktiken är det 

ofta mindre än tio partier som har en realistisk chans att komma in i riksdagen. I datorsammanhang 

så kan man använda 4 bitar, det vill säga ettor och nollor, för att representera ett tal mellan 1-16, så 

låt oss säga att varje valsedel skulle kunna ersättas med 4 bitar. Vidare är 4 år = 1424 dagar = 

123033600 sekunder, vilket ger valsedeln en överföringshastighet på 0,0000000325 bitar per 

sekund för varje röstberättigad medborgare. Även om du räknar in kommunal och landstingsvalet så 

kommer hastigheten bara upp i 0,0000000975 bitar per sekund. Räknat på hela befolkningens 

informationsöverföring är det ändå bara 0,8 bitar per sekund som hanteras av valsystemet. Detta kan 

till exempel jämföras med hastigheten i en vanlig bredbansuppkoppling, som vanligen uppgår till 

runt 100Mb/s, det vill säga 100 miljoner bitar per sekund. Ur ett informationstekniskt perspektiv 

kan vi alltså konstatera att den informationskanal som medborgarna använder för att kontrollera 

politikerna knappt skulle räcka till för vare sig e-post eller morsesignaler. Och då har vi inte ens 

tagit med politikernas möjlighet att upprepade gånger ge falska vallöften, vilket ytterligare skulle 

reducera denna möjlighet till kontroll. Man kan därför fråga sig vilken kontroll totalt sett som 

väljarna kan utöva på våra politiker. Det logiska svaret måste i ljuset av detta bli, antagligen inte så 

särskilt stor.

Varför ens ge politikerna möjligheten

Den stora frågan är vilkas intressen som politikerna företräder, om det nu skulle visa sig att det inte 

är medborgarnas. Men jag vill inte här sprida ogrundade misstankar mot en trots allt hårt arbetande 

samhällsgrupp, som antagligen dessa bristande kontrollsystem till trots, gör sitt bästa för att värna 

om medborgarnas intressen. Det tycks ju ändå som att politiker i största allmänhet försöker följa 

den långsiktiga folkoppinionen, åtminstone i frågor som får tillräckligt stor medial uppmärksamhet, 

och som inte handlar om politikernas egna ersättningsnivåer. Att de gick emot medborgarnas vilja 

vad gäller införandet av FRA lagen kanske bara var ett olyckligt missförstånd. Ett undantag som 

man inte bör generalisera kring. 



    Man kan till exempel se en tendens att partierna på senare år närmar sig mitten och blir allt mer 

lika med varandra, åtminstone i frågor där en tydlig folkoppinion är synbar i media, vilket skulle 

stödja detta synsätt. Detta tycks vara ett bra sätt att få många röster. Men i så fall kan man undra 

varför politikerna ens besitter makten att gå emot folkoppinionen och agera förmyndare, om detta 

vare sig är vanligt förekommande eller önskvärt?

Varje persons rätt att representera sig själv

För att minska medborgarnas avstånd till makten, vare sig det gäller en nationell demokrati, eller en 

övernationell sådan, måste de politiska systemen reformeras på ett sätt som gör att de återigen 

baserar sig på grundtanken om representativitet, då med hänsyn tagen till moderna 

kommunikationsformer. Principen borde vara att våra folkvalda är representanter, och inte valda 

förmyndare vilket ger vanliga människor en faktisk möjlighet att påverka. Representanter som 

företräder väljare då de själva inte har tid eller möjlighet att själv göra detta. 

    Men det betyder samtidigt att varje medborgare måste ha rätten att själv rösta i de frågor som de 

anser är viktiga. Man skulle alltså aldrig någonsin mer ställa frågan om huruvida man ska 

folkomrösta i en viss fråga. Folket ska alltid vara välkomna att rösta i vilken riksdagsomröstning 

som helst, något som politikerna skulle tvingas ta i beräkning. Som en effekt av detta skulle man 

behöva förändra riksdagens omröstningsystem, så att det utgår ifrån det totala antalet medborgare i 

landet, snarare än antalet riksdagsledamöter. Riksdagsledamöter röstar då åt andra människor i 

deras väljargrupp, så länge dessa väljer att inte rösta själva. Politikerna har alltså fortfarande en stor 

roll i det system jag förespråkar, som opinionsbildare, som informatörer eller som utformare av nya 

politiska inriktningar. Men de kan inte längre ta på sig rollen som förmyndare.

Vad som möjliggör denna tanke är naturligtvis Internet. Man skulle hypotetiskt kunna fundera över 

personers möjlighet att i egen person dyka upp vid riksdagshuset, identifiera sig på något sätt och 

sedan lägga sin röst i frågor de tycker är intressanta. Men i praktiken är det Internet som skulle bli 

det viktiga verktyget för ändamålet. Vi sköter nämligen redan idag viktiga frågor över Internet, som 

till exempel banktjänster och elektronisk handel, och även om man aldrig ska ta lätt på 

datasäkerhetsfrågor, så är det ändå tekniska problem som går att lösa, till exempel genom 

kryptering, digitala signaturer och brandväggar. 

    Detta förfarande skulle effektivt avskaffa den typ av förmynderi som ibland förekommer i dagens 

parlamentariska system, och på nytt vitalisera demokratin. Plötsligt skulle de enskilda 



medborgarnas åsikt vara av betydelse, inte bara i de stora valfrågorna som tas upp i media, utan 

även i de där frågorna som ofta hamnar på sidan av i valdebatterna. Ja, kanske skulle medborgarna 

till och med få ett och annat att säga till om vad gäller politikernas ersättningsnivåer. Medborgarnas 

nyvunna inflytande skulle antagligen leda till ett nyvaknat intresse för politik, eftersom intresset 

antagligen är starkt kopplat till möjligheten att faktiskt påverka. Detta är också vad många kallar för 

representativ direktdemokrati. En blandning mellan representativ demokrati, och direktdemokrati.

Liberalt och socialt motstånd

Jag måste tillstå att jag dock är lite förvånad över att representativ direktdemokrati inte tycks 

framförts från den liberala partierna. Vad gäller pensionssystemet så var de snabba att ta fram ett 

komplext datoriserat system som skulle tillåta varje människa att själv kombinera ihop en egen 

pensionsparportfölj. Hade det inte varit viktigare för demokratins skull att skapa ett datorsystem 

som på motsvarande sätt låter väljarna själva kombinera ihop ett eget partiprogram på det sätt som 

jag här beskrivit? Eller gick kanske detta på tvärs emot affärsidén som tycks gå ut på att 

tillhandahålla dyra politiska paketlösningar? Som Johan Norberg uttryckte sig som ung student 

angående demokratin:

"Ska du eller 349 riksdagsledamöter styra ditt liv?"

Jag delar Johan Norbergs skepsism inför det nuvarande politiska systemet. Men istället för att verka 

för statens maktlöshet inför den marknadsliberala äganderätten, varför inte verka för att dessa 349 

riksdagsledamöter står under bättre kontroll av medborgarna? Verka för varje medborgares rätt att 

få representera sig själv i riksdagen? Vad skulle kunna vara mer liberalt?

    Rick Falkvinge, grundare till Piratpartiet, och liberal förespråkare, sa följande angående 

direktdemokrati i sin blogg när ämnet kom på tal:

"Den andra anledningen till varför direktdemokrati är en dum idé är att det finns mer värden i  

ordet “demokrati” än bara att folk röstar. Det ligger också västerländska värderingar -  

åsiktsfrihet, yttrandefrihet, rätt till utbildning, etc - i ordet demokrati. Hela poängen med dessa  

värden är att de gäller hela befolkningen. Men samtidigt så visar historien, att vid varje enskilt  

tillfälle i varje enskilt samhälle, så går det att hitta en majoritetsopinion för att inskränka dessa  

rättigheter för någon minoritet i samhället. Det är politikernas uppgift att bevara dessa värden för  

hela befolkningen, i stället för att låta en arg pöbel montera ned dem för dagens skurkar (vilket  



förmodligen skulle vara pedofiler, terrorister och pirater, som Oscar Swartz lysande beskrev i sin  

senaste skrift).

Annorlunda uttryckt: Direktdemokrati är när tre vargar och ett lamm röstar om vad man ska äta  

till middag.

Ytterligare annorlunda uttryckt: yttrandefriheten behöver aldrig skyddas för rätten att hålla med  

majoriteten."

Att oroa sig för att en majoritet skulle inskränka yttrandefriheten må väl vara en sak. Men om vi 

begrundar hans exempel mot direktdemokratin, så inser vi snart att detta inte bara är ett argument 

emot direktdemokrati, utan även demokratin som sådan! För på vilket sätt skulle lammet klara sig 

bättre om det istället fanns representativ demokrati? De tre vargarna skulle i så fall välja en varg 

som president, som sedan bestämmer vad de ska äta till lunch! På samma sätt, om det verkligen 

fanns en majoritet av svenska befolkningen som ville förhindra yttrandefrihet, så borde vi redan ha 

märkt det.

    Men det finns ändå en viktig poäng i det som Rick Falkvinge säger, nämligen att demokrati även 

står för människors lika rätt inför lagen. Men även detta är ett lika stort problem för den vanliga 

representativa demokratin, och har sin valbeprövade lösning genom att skilja på den lagstiftande 

makten och domstolsväsendet. Riksdag och regering har därigenom bara befogenhet att stifta lagar 

som gäller allmängiltigt och lika för alla människor, och jag kan inte se någon orsak till varför 

denna lösning inte skulle fungera för en direktdemokrati.    

    Nej, vad detta är uttryck för, är nog ingenting annat än uttryck för gammal marknadsliberal 

kommunistskräck. Det vill säga tanken om att en majoritet av befolkningen skulle beskatta de rika 

allt för hårt, om gavs tillgång till ett allt för effektivt demokratiskt system.    Just detta exempel med 

vargar och lamm, brukar man kunna höra från marknadsliberaler som menar på att skatt är stöld, 

även om skatten är beslutad om i den demokratiska staten. Man kan därför spekulera i, att olika 

sorters marknadsliberaler i själva verket gärna vill behålla en lite ineffektiv och krånglig demokrati, 

så att de kan peka finger emot den stora stygga staten och argumentera för att deras så kallat fria 

marknad ska ta över mer av beslutsfattandet. 

På samma sätt kan man också förvånas över socialdemokratins svala intresse för representativ 

direktdemokrati. Vad skulle kunna vara mer folkligt än att medborgarna själva fick delta i 

riksdagens omröstningar om de så önskade? Arbetarklassen skulle då få ett aldrig tidigare skådat 



inflytande över politiken, vilket man får förmoda är arbetarrörelsens huvudsakliga syfte. Man kan 

därmed fundera över om socialdemokratin har fastnat i tanken om proletäriatets diktatur för gott. 

Att konservativa krafter i Sverige inte låter sig imponeras av representativ direktdemokrati, är 

däremot inget att förvånas över alls. Representativ direktdemokrati går helt på tvärs med alla 

traditionella idéer om den starka ledaren som måste ha möjlighet att agera förmyndare åt sina 

undersåtar. Detta är antagligen en ideologisk kvarleva som daterar bakåt i tiden ända till den tid då 

Sverige styrdes av en upplyst monark. Till människor som verkligen hyser förkärlek till den typen 

av samhälle, har jag inga argument att erbjuda alls. 

Vad som säkert många skulle invända emot vid införandet av ovan beskrivna system, vore att 

medierna skulle ges en alldeles för stor makt, då ett förhastat och irrationellt mediadrev lättare 

skulle kunna omsättas i realpolitik med potentiellt förödande konsekvenser. Till att börja med så vill 

jag ifrågasätta att människor verkligen påverkas av mediedrev i den utsträckning som man kan tro 

om man betraktar löpsedlarna. Det har till exempel talats om hur en handfull brev till tidningarnas 

redaktioner, kan beskrivas som en mediestorm. Och ibland när folket "rasar" mot någonting, så kan 

man undra om det inte i själva verket är någon på en redaktion som beslutat sig för att driva en 

kampanj för något eller emot något. Kanske är det så att mediernas buller och bång, till sist i många 

fall ändå bara är en storm i ett vattenglas. Det finns också goda skäl att tro, att det faktiskt är 

politiker som påverkas mest av medierna, och inte befolkningen i sin helhet. 

    Men mediernas påverkan är ändå att ta på allvar, men dessa behöver inte ses som ett problem hos 

den representativa direktdemokratin, utan ett problem hos media. Vad detta ger oss är bara 

ytterligare ett skäl till varför medierna bör decentraliseras så snart som möjligt, enligt den process 

som redan har påbörjats. Vi ser idag hur "gammelmedia" får allt större konkurrens ifrån 

Internetbaserad media, såsom bloggar och YouTube, och där redaktionerna ersätts av sökmotorer i 

allt högre grad. Istället för journalister som agerar mellanhand för information, blir det allt mer 

praktiskt att gå direkt till källmaterialet. Jag kan inte heller se så många skäl till varför inte den 

processen ska fortsätta. Med tanke på tidsperspektivet då vi talar om det eventuella införandet av 

representativ direktdemokrati, så kan man nästan vara säker på att de stora mediebolagens dominans 

har avtagit den dag som detta system har en chans att bli möjlighet. Men självklart är frågan om 

mediernas dominans en fråga som är värd att belysas.    

Detta är i alla fall grunden för de idéer som jag och mina studiekamrater skulle komma att 

vidareutveckla under några år. Tillsammans var vi några stycken som bildade partiet Aktiv 



Demokrati, vars avsikt var att ställa upp i riksdagsvalet, och utgöra en kanal för representativ 

direktdemokrati in i riksdagen, utan att kräva några konstitutionella förändringar. En "bugg-patch" 

av det demokratiska systemet brukade vi skoja, ungefär som hur man i datorsammanhang ibland 

reparerar felaktig mjukvara med en liten extra programsnutt som läggs till. Detta parti lever 

fortfarande, mycket tack vare ett starkt engagemang ifrån Martin Gustavsson och Magnus 

Gustavsson, som namnen till trots ej är släkt med varandra. Utöver Aktiv Demokrati finns det 

Direktdemokraterna, en konkurrerande organisation med ett liknande syfte. I Vallentuna kommun 

finns ett parti vid namn DemoX som praktiserar representativ direktdemokrati på komunalnivå, och 

som till och med har lyckats bli invald i kommunalfullmäktige. En annan organisation som kallar 

sig för Popvox har lanserat samma idé för Stockholms kommun. Denna spridda gräsrotsrörelse för 

direktdemokrati, finns bland annat beskriven i en akademisk avhandling av Ovid Pacific Boyd. 

Utifrån denna utgångspunkt diskuterade jag och mina bekanta över hur man skulle kunna 

genomföra den representativa direktdemokratin i praktiken. Det finns givetvis många detaljfrågor 

som rör både processen självt, men även det rent tekniska. Det är inte den här bokens syfte att 

redovisa våra slutsatser kring detta i detalj, men jag tänkte att det ändå kunde vara värt att ge några 

smakprov på de resonemang som vi förde. Om några av de problem vi diskuterade, och deras 

lösning. Syftet är att försöka ge läsaren en känsla av att detta projekt trots allt kanske inte är så 

omöjligt.

Omvänd dagordning

Den stora frågan när man blandar in miljontals människor i en demokratisk process, är hur 

omröstningarna ska organiseras. Ur ett traditionellt perspektiv hade frågan varit, hur man avgör när 

man ska rösta i olika frågor. Enligt den vanliga demokratiska processen så sätter någon upp en 

dagordning som i sin tur anger när ett visst beslut ska fattas genom omröstning, och vid detta datum 

så röstar människor. Man kan säga att det ursprungliga omröstningsdatumet dikterar när människor 

måste ha bestämt sig i en viss fråga. 

    Även om detta kan fungera i mindre skala, så är det inte någon särskilt lämplig lösning för den 

representativa direktdemokratin. Man kan nämligen lätt föreställa sig hur någon skulle kunna 

försöka manipulera valresultatet genom en noggrant vald omröstningsdag. Vi kommer till exempel 

alla ihåg Göran Perssons, den förre statsministerns berömda uttalande om att det vore lämpligt att 

folkomrösta om Euron på hösten, då människor hade varit ute och semestrat i Europa och att de 

därför möjligen skulle hysa en mer positiv åsikt gentemot våra grannläders valuta. Att genom 



omröstningar avgöra när en annan omröstning ska ske, tycks också leda in i ett cirkelresonemang.    

    Istället är det lämpligare att vända på resonemanget. Att istället låta människor rösta i olika frågor 

närhelst de finner lämpligt, och att tiden för att en omröstning resulterar i beslut istället är beroende 

av hur många människor som har röstat. Detta skulle kunna benämnas för omvänd dagordning. Den 

omvända dagordningen gör det också möjligt för ett demokratiskt system att hantera betydligt fler 

förslag än en vanlig demokrati, eftersom människor inte tvingas att rösta på alla frågor, och 

eftersom frågorna kan filtreras på ett smart sätt. Rent tekniskt går det till på följande sätt.    

1. Hur man röstar: Varje person får lägga förslag när som helst. Varje person kan rösta ja, nej eller 

blankt på alla förslag. En person som inte har röstat anses ha röstat som dess representant. En 

person anses ha röstat blankt om de inte röstat själva och de samtidigt saknar representant. Vem 

som helst kan vara representant, och även representanter kan ha en representant i sin tur.

2. Hur man räknar resultatet: Varje dag sammanställs förslagets dagliga stöd. Det görs genom att 

alla positiva röster räknas som +1, alla negativa röster som -1 och alla blankröster som 0. Det 

dagliga stödet för ett visst förslag blir alltså ett tal mellan -9 miljoner och +9 miljoner, om vi antar 

att antalet medborgare i landet är 9 miljoner. Ett förslag har också ett totalt stöd som löpande räknas 

fram varje dag. Det totala stödet börjar på 0 när ett förslag läggs, och varje dag adderas det dagliga 

stödet till det totala stödet. Det vill säga, är det dagliga stödet negativt så sjunker det totala stödet, 

och om det dagliga stödet är positivt så ökar det totala stödet. Det totala stödet går dock aldrig under 

noll. 

3. Hur omröstningen avslutas: När det totala stödet för ett förslag uppnått ett visst värde, som 

fastställs i grundlagen och som gäller för alla omröstningar, så anses förslaget bifallet. Det vill säga 

förslaget resulterar i ett beslut av den demokratiska församlingen. Om det totala stödet varit noll 

under en allt för lång tid som också fastställts av grundlagen, kan man anse förslaget förkastat av 

den demokratiska församlingen. Om olika bifallna beslut strider mot varandra, så har det senast 

fattade beslutet företräde.    

Vad detta skapar är en slags "aktiebörs" för förslag som aspirerar på att leda till beslut. Man kan 

följa förslagens bana från att de skapas, till att de börjar samla stöd, för att slutligen antingen 

förkastas eller bifallas. Man kan också likna varje förslag vid en varmluftsballong som måste stiga 

upp till molnen för att bli verkställt. Varje människa kan välja att bidra med lyftkraft till denna 



balong genom att vrida lite på gasreglaget, eller hänga på ett litet blysänke i syfte att hålla ballongen 

kvar på marken. Det blir en slags dragkamp mellan de som vill bifalla förslaget, och de som vill 

förkasta det.    

Vad detta också ger är en grund för vilka förslag som bör ges uppmärksamhet av samhället och 

medierna. Förslag som inte har något totalt stöd alls behöver inte ges någon uppmärksamhet, medan 

förslag som närmar sig bifall blir intressanta för samhällsdebatten. I en någorlunda stabil politisk 

miljö så kan man till och med ge ganska bra prognoser över vilka beslut som kommer att tas och 

när. Ingen minoritet kan heller få igenom sina idéer genom att kuppartat och plötsligt lägga och 

rösta på ett förslag. En liten minoritet kan nämligen inte kan få det totala stödet för ett förslag att 

växa tillräckligt fort för att undvika allmänhetens uppmärksamhet, och modellen ger därigenom ett 

slags automatiskt skräpposstfilter för förslag skrivna på fyllan och villan. Dessutom så kan systemet 

snabbt leda till beslut då det råder stor enighet bland de röstande. En knapp majoritet måste däremot 

vänta betydligt längre innan förslaget bifalles, vilket ger utrymme åt en mer omfattande 

samhällsdebatt då det råder oenighet. Kort sagt kan man säga att den omvända dagordningen har en 

rad mycket tilltalande egenskaper, vilket gör den ypperlig som bas för en representativt 

direktdemokratisk stat. Jag förespråkar att detta är den omröstningsmodell som framtidens samhälle 

bör bygga på. Det faller sig naturligt att folket ska kunna sätta dagordningen i en demokrati.    

Demokratins språk

Även om den omvända dagordningen, gör det möjligt för stora mängder människor att fatta 

gemensamma beslut, där också alla människor kan lägga förslag, så finns det ändå en begränsning. 

För en person skulle det nämligen vara väldigt besvärligt, att gå igenom livet och bara kunna svara 

"ja" eller "nej" på olika frågor som hon ställdes inför. Till exempel om någon frågar oss om vår 

skostorlek etc. Expediten skulle förvisso kunna lista ut din skostorlek genom en rad följdfrågor, som 

till exempel "har du storlek 41?", "42?", "43?", men det är ett krångligt och tidsödande sätt att 

kommunicera. Vad man snart inser, är att detta även gäller för politiska frågor, till exempel när det 

ska beslutas om momsen på böcker, eller antalet karensdagar. Speciellt när det ska fattas beslut om 

en budget där intäkter och utgifter går ihop. Vad som detta föranleder är en önskan om att det borde 

finnas flera sorters omröstningar, där man inte bara röstar med "ja" eller "nej", utan där 

den röstade även kan förmedla komplexare budskap, som heltal, prioriteringar eller fördelningar. 

Man skulle helt enkelt kunna tala om ett berikande av demokratins språk.    



Detta är också grunden till vad vi på aktiv demokrati kallade för demokratiska 

sammanställningar. En demokratisk sammanställning, är en process, där varje deltagare anger sin 

åsikt, och där alla de röstandes åsikter sedan kan sammanställas till en gemensam åsikt. Man kan 

säga att en demokratisk sammanställning är en mer avancerad form av omröstning. 

Sammanställningen ska ske på ett automatiskt och ofördelaktigt sätt, enligt en på förhand uppställd 

och allmänt känd algoritm. 

    Det ska också vara omöjligt eller svårt att taktikrösta, det vill säga att en person genom att 

förvränga sin egentliga åsikt på något sätt, kan manipulera den gemensamma åsikten till sin fördel. 

En liten eller hypotetisk möjlighet till taktikröstande är kanske ingen katastrof i sig, men det gör att 

människor tvingas följa omröstningens förlopp mer noggrant, och är därför irriterande.    

    Följande är de tre sorters demokratiska sammanställningar som är av intresse. Det är möjligt att 

man kan tänka ut ännu fler sorters demokratiska sammanställningar, och fler idéer kring detta skulle 

mottas med stort intresse i organisationer som Aktiv demokrati: 

1. Tal

2. Prioritetslistor

3. Resursfördelningar

En demokratisk sammanställning av tal fungerar enligt följande. Varje medborgare väljer ett tal, 

och resultatet för sammanställningen blir sedan medianen av alla de tal som de röstande har 

valt. Talsammanställningar skulle kunna användas i den demokratiska processen för att besluta om 

skattesatser, maximala handläggningstider, egenavgifter etc. Alla typer av siffror som finns i 

lagstiftningen, eller i de styrdokument som styr den exekutiva makten. 

    Medianen av en mängd tal definieras som ett tal, där det finns lika många större tal som mindre 

tal från mängden. Medianen av {100, 30, 20, 1, 1} är till exempel 20, eftersom det finns lika många 

tal som är större, som mindre än 20 i den angivna mängden. Man skulle kunna säga att medianen är 

det minsta tal som en knapp majoritet precis skulle rösta för, men genom denna metod kan man 

komma fram till detta värde direkt utan upprepade och tidsödande omröstningar. Genom att 

använda medianen, snarare än ett vanligt medelvärde, så finns det inte heller någon möjlighet 

att taktikrösta. 

Sammanställningar av prioritetslistor skulle kunna användas då den demokratiska församlingen 

behöver besluta om en prioritetslista av något slag. Till exempel en lista över vilka mål som är 



viktigast för någon del av landets exekutiva makt, vilken person som är mest lämplig för en viss 

post etc. Proceduren fungerar på så sätt att varje medborgare gör upp sin egen prioritetslista över en 

viss mängd av objekt, och utifrån dessa så sammanställs en gemensam sådan lista i ett enda svep. 

    Vid vanliga demokratiska omröstningar försöker man åstadkomma samma effekt med 

upprepade kvalomgångar. Det är till exempel därför som melodifestivalen behöver avgöras med en 

rad olika omröstningar, där kandidaterna sållas lite för varje omgång. Om det bara hade funnits en 

omgång så hade till exempel många röstande tvingats välja mellan att taktikrösta på någon kandidat 

de tror har en chans att vinna, eller rösta på någon som de helst vill ska vinna, ett taktikröstande 

som det gradvisa sållandet motverkar. Men även om upprepade kvalomgångar fyller ut mycket TV 

tid till TV bolagens glädje, så är det inte lika charmigt i en demokratisk process där man istället vill 

fatta ett beslut på effektivast möjliga sätt. Med hjälp av dessa sammanställningar skulle man kunna 

göra detta i ett svep. 

    Rent tekniskt fungerar det på följande sätt. Ursäkta de något matematiska uttrycken som följer 

men det är tyvärr oundvikligt i sammanhanget. Den algoritm som utför detta, går igenom varje par 

av objekt i varje medborgares prioritetsordning, och deras inneboende ordning räknas som -1 eller 

+1, och summeras sedan till en viktad och riktad graf över alla objekt. När denna summering är 

färdig, elimineras alla transitiva och således överflödiga bågar. Om det skulle uppstå cykler det vill 

säga cirkulära relationer, vilket under vissa omständigheter kanske inte ens är möjligt, så kan man 

bryta dessa cykler genom att bryta den svagaste bågen i varje cykel. Kvar blir en ordning som i 

rimlighetens namn skulle kunna beskrivas som den demokratiska församlingens gemensamma åsikt 

om hur objekten ska prioriteras. På detta sätt skulle man i princip kunna avgöra melodifestivalen 

under en enda kväll, men det kanske inte skulle bli lika roligt då. 

Den sista varianten på demokratisk sammanställning handlar om hur en demokratisk församling ska 

kunna fördela resurser över några områden. Till exempel hur man ska dela upp en viss del av 

budgeten, på "vård", "skola" och "omsorg". Varje medborgares åsikt utgörs då av en serie 

procentsatser, vars summa alltid är 100%. Till exempel { vård=34%, skola= 33%, omsorg= 33%}. 

På motsvarande sätt som för talsammanställningar så tas sedan medianen av medborgarnas val på 

varje fördelningspost. Resultatet normaliseras sedan med en faktor så att summan återigen är 100%. 

Även denna modell är tämligen säker mot taktikröstning.    

Jag ber om ursäkt om dessa diskussioner blev allt för matematiska, men jag tyckte ändå att det var 

viktigt att föra ut dessa idéer, och visa på att det faktiskt existerar verktyg för att 



underlätta utformandet av en enhetlig politik även om en betydligt större grupp människor än idag 

ges tillträde till riksdagen och får möjlighet att lägga förslag och starta omröstningar. 

    

Många skulle antagligen vara skeptiska till att människor på detta sätt skulle kunna formulera 

någonting så komplext som politiken för ett land, men frågan är om de inte redan motbevisats på ett 

annat område. Rörelsen för öppen källkod, har nämligen visat att många människor geografiskt 

spridda över hela jorden, kan samarbeta mycket väl när det gäller skapandet av komplex mjukvara, 

som till exempel operativsystem. När det gäller öppen källkod, kan vem som helst komma med 

förslag på förbättringar av en viss mjukvara, vilket sedan leder till en diskussion med andra 

utvecklare. Det fina är att många programmerare kan fokusera på just den bit som de är intresserade 

av. Resultatet av denna process blir i slutändan kanske miljontals rader kod, vilket i komplexitet 

kanske inte skiljer sig så mycket ifrån de tusentals sidor med lagtexter och förordningar som utgör 

samhällets politiska styrdokument. För precis som att politik måste utformas på ett enhetligt sätt, så 

måste också mjukvara vara skriven på ett sätt som gör att den inte kraschar eller skapa andra 

problem. Graden av komplexitet är ingenting som det politiska beslutsfattandet är ensamt om, så 

rörelsen för öppen källkod skulle mycket väl kunna utgöra en inspirationskälla för våra politiska 

system. 

Så nog finns det sätt att genomföra en representativ direktdemokrati med dagens teknik och 

kommunikation. Den stora frågan är, om det finns krafter i samhället som helt enkelt inte vill att 

alla människor ska kunna vara med och påverka lika mycket.



Delningsliberalismens gryning

En värld inför många utmaningar

Vi ska nu avrunda med att försöka placera de tankar och idéer som presenterats i den här boken i ett 

större sammanhang. Betrakta tendenser i samtidens politiska strömningar, och försöka se om det 

finns några samband. De politiska ideologer som verkar i vår samtid, är barn av vår tid, och det är 

därför inte osannolikt om liknande idéer dyker upp parallellt men tar sig olika former. 

Världen står nu inför mycket stora utmaningar. Västvärlden befolkas av en åldrande befolkning som 

kommer att kräva allt mer vård. Globaliseringen och automatiseringen tycks föra oss mot ett två 

tredjedels samhälle med allt större grupper som hotas av permanent arbetslöshet. Vi drabbas 

ständigt av återkommande finanskriser. Vissa spår en framtida kris vad gäller världens färskvatten, 

och oljan blir allt dyrare. Över hela världen är fiskebestånden hotade. Utöver detta hotar en global 

klimatkatastrof, vars konsekvenser skulle vara såpass förödande att världen inte kan ignorera blotta 

möjligheten att det som forskarna säger är sant. I tider som dessa är det viktigt att mänskligheten 

gör rätt val. Att enskilda människor gör rätt val, och att våra politiska makthavare gör rätt val. 

Men framför allt är det viktigt att våra politiska och ekonomiska system är rustade för att möta 

dessa utmaningar. 

Mycket står på spel. Vi har kanske inte råd med ekonomiska system som gör att resurser hamnar på 

fel ställen, vilket leder till improduktivitet, och hämmar samhällets innovationskraft. Som till 

exempel när miljardärer gör turistresor i rymden, samtidigt som de innovatörer som ska bygga 

framtidens hållbara samhälle kämpar för att hitta kapital. I den här boken har vi sett hur 

naturresursdelningen skulle kunna sprida såddkapital till samhällets alla innovatörer.

    Vi har kanske inte heller råd med människor som dagarna i ända tar bilen till sitt arbete där de 

bidrar till överexploateringen av denna planets naturresurser. Att arbeta behöver inte vara fel i sig, 

men med tanke på att dagens samhälle tvingar människor till arbete, kan man misstänka att många 

arbeten skapats ur detta artificiella behov snarare än att uppfylla en relevant och meningsfull 

funktion för samhället. Under den senaste i raden av finanskriser kunde man också se en tydlig 

minskning av mänsklighetens koldioxid utsläpp, vilket kanske tyder på att det marknadsliberala 

lönearbetet är den största miljöboven av dem alla. I den här boken har vi sett hur 



naturresursdelningen skulle kunna befria människor ifrån meningslösa arbeten som till större delen 

bara förstör denna planet. 

    Vi har kanske inte heller råd med ett ekonomiskt centralbanksystem som med jämna mellan rum 

blåser upp spekulationsbubblor som sedan spricker, jagar människors besparingar med inflation och 

skapar en anonym och korrupt statsmakt i form av anonyma banktjänstemän. I den här boken har 

jag visat på en möjlig ersättning till dessa system, baserat på en individualiserad och räntefri 

monetärism byggd på arbetsväxlar.    

    Vi har kanske inte heller råd med politiska system som sjabblar bort miljön vilket på sikt kan kan 

leda till irreparabla skador. Som till exempel när politiker som i syfte att klamra sig fast vid makten, 

kohandlar med fiskerinäringen genom att ständigt blåsa upp forskarnas rekommenderade kvoter. I 

den här boken har vi presenterat ett system för representativ direktdemokrati som effektivt skulle 

göra slut på den typen av dunkla pakter. Det finns många tidpunkter i mänsklighetens historia, då vi 

tvingats vika av från det traditionella och invanda för att ge oss ut på det obeprövade. Kanske har vi 

kommit till en tid då det blir dags att välja mellan det gamla, och det nya. 

En ny politisk kompassriktning

Men man också kan ana en tendens om att det börjar hända saker politiskt. Den gamla vanliga 

indelningen i höger och vänster är förvisso alltjämt existerande, men de traditionella partierna tycks 

tappa kraft, speciellt hos ungdomarna, och medlemsantalen haltar. Många känner sig politiskt 

vilsna, och andelen väljare som pendlar mellan att rösta höger eller vänster ökar för varje år. Men i 

denna politiska ambivalens, kan man se tecken på att en ny politisk inriktning tar form.    

    Gustav Fridolin försöker i sin bok "Blåsta", att peka ut en politisk kompassriktning. Han 

uttrycker en viss nostalgi över den svenska "tredje vägen" som var Sveriges politiska strömning 

under kalla kriget. En kompromiss mellan socialism och kapitalism. Men han skriver samtidigt att 

han inte önskar sig en tillbaka gång till den svenska folkhemmet. Istället målar han upp en vision 

om ett samhälle som ger statliga subventioner och bidrag till miljöteknik, och utvecklingen av ett 

ekologiskt hållbart samhälle. Det vill säga ett samhälle där staten tar ett tydligt ansvar för samhällets 

gemensamma naturresurser. Samtidigt som han argumenterar för alla människors rätt till en god 

start i livet, så tycks han inte vilja bli förknippad med det statliga förmynderi som folkhemmet stod 

för. 

    När de stora partierna backar, har det uppstått en helt ny gräsrots rörelse i form av Piratpartiet 

som lyckas locka de unga, där de stora partierna har misslyckats. Men även om partiets agenda går 

ut på att avskaffa upphovs- och patenträtten samt värna om den personliga integriteten, så beskriver 



partiets grundare Rick Falkvinge sig själv som "ultraliberal". En kombination som tycks förvåna 

många politiska kommentatorer, eller som den svenska författaren Liza Marklund uttryckte 

det: "Rick Falkvinge själv har beskrivit sig som "ultrakapitalist". Jag vet inte vilka värderingar han 

lägger i det ordet, men det vore intressant att höra hans syn på äganderätten". Vad detta tycks ge 

uttryck för, är en tro på marknaden, men utan marknadsliberalismens traditionella syn på ägande. 

    I den här boken har jag försökt att argumentera för en förändrad syn på ägandet över 

naturresurser. Att man borde betrakta jorden som mänsklighetens gemensamma egendom, och att 

varje människa är berättigad till sitt andelsvärde av denna egendom. Jag har också försökt att 

argumentera för en uppdelning av den politiska makten genom representativ direktdemokrati, vilket 

skulle leda till ett upphörande av det politiska oligopolet. 

    Gemensamt för den senaste tidens politiska strömningar, är en tro på individen. På så vis skulle 

man kunna säga att liberala förespråkare som Johan Norberg, till viss del ändå har lyckats i sin 

ambition om att förespråka individens frihet. Det finns nog inte så många som idag skulle lägga sin 

tilltro till centrala statliga myndigheters förmåga att ensamma leda världen framåt, konservatismens 

auktoritetstro är på utdöende rent bokstavligen, och en del av liberalismen har på så vis etsat sig in i 

mänsklighetens medvetande. Kanske för gott. Men samtidigt så tycks den nya trenden vara att 

ifrågasätta de premisser som ligger till grund för ägandet enligt den traditionella 

marknadsliberalismen, i en ambition om att jämna ut grundförutsättningarna mellan individer. En 

trend som också går ut på att dela upp den politiska makten på individerna. Om jag skulle våga mig 

på att sätta ett namn på dessa politiska strömningar, så skulle jag välja att kalla det 

för delningsliberalism. Tron på att liberalismen kan fungera, men bara om man först delar upp 

grundläggande resurser på ett rättvist sätt.

    Delningsliberalismen blir då också en kompromiss mellan höger och vänster, men på ett annat 

sätt än Sveriges "tredje väg", och socialdemokratin. Där socialdemokratin förespråkar en statligt 

dominerad välfärdsstat och förmyndarsamhälle, så förespråkar delningsliberalismen medborgarlön. 

Där socialdemokratin betonar skatten på arbete, betonar delningsliberalismen istället skatten på 

naturresurser. Men där socialdemokratin respekterar den konservativa synen på ägande, så vill 

delningsliberalismen istället genomföra naturresursdelning, och ifrågasätta upphovs- och 

patenträtter. Följande diagram visar hur delningsliberalismen sträcker sig ut i en ny politisk 

dimension. 

/\

socialdemokrati --- marknadsliberalism

 |                                             |



socialism --------------delningsliberalism--->

horizontell axel: socialt kontrollerad ekonomi --> ekonomisk frihet

vertikal axel: delat ägande --> traditionellt exklusivt ägande 

Speciellt tror jag delningsliberalismen har betydelse när det gäller att främja samhällets 

teknikutveckling, och är ett alternativ som har mer att erbjuda än både socialdemokratin och 

marknadsliberalismen. Vi diskuterade till exempel tidigare om hur naturresurdelningen skulle 

kunna verka som såddkapital, och gynna samhällets innovationskraft. Den ökade jämlikheten skulle 

också kunna skapa en större mångfald bland investerare. 

    Dessutom ger ifrågasättandet av patent och upphovsrätter en intressant diskussion som också 

skulle kunna leda till fler innovationer, och det är en samhällsdebatt som undertecknad kommer att 

följa med intresse. Det är nämligen ofta som flera innovatörer gör samma upptäckt, och då kan man 

verkligen fråga sig varför den andra att göra samma upptäckt, ska förhindras ifrån att fullfölja sina 

idéer. Det finns i alla fall många frågetecken kring patent som behöver rätas ut, och man kan ana att 

marknadsliberala tänkare kan ha gått för långt i sin ambition om att utvidga deras klassiska och i 

mitt tycke felaktiga äganderätt till att även omfatta information. Men att fördjupa sig i detta ämne 

mer är inte syftet med denna bok.    

Min förhoppning

Kanske skulle delningsliberalismen utgöra den syntes mellan höger och vänster, som uteblev efter 

kalla krigets slut. En lösning som kombinerar fördelarna med högern och vänstern. Min 

förhoppning är också, att jag med denna bok kan ha bidragit till denna trend, som tycks bli allt mer 

tydlig. Kanske kan också delningsliberalismen ge oss svar på hur vi ska ta oss till framtiden, och 

hitta styrkan att ta oss an de allt större problem som mänskligheten ställs inför. På hur demokratin 

ska erövra världen. På hur finanskriser ska undvikas. På hur miljön ska räddas. Om inte annat, så 

kan kanske delningsliberalismen i alla fall ge svar på frågan om hur ett fattigt barn ska kunna få råd 

med hämtpizza, utan att behöva känna tacksamhetsskuld gentemot någon. Det är min förhoppning.



Tre korta

Varje människas rätt till sin del av jorden.

Varje människas rätt till räntefri belåning av deras framtida arbete.

Varje människas rätt att representera sig själv i den demokratiska församlingen. 



=== Källor ===

Inledning:

Monica Sandberg, ”För Linnéa, 5, är pizza lyxmat”, Expressen, 1 augusti 
2009. <http://www.expressen.se/Nyheter/1.1657683/for-linnea-5-ar-en-pizza-lyxmat>

Lotta Gröning, ”Socialbidraget är en skuldfälla som gör att man fastnar i systemet”, Expressen, 1 
augusti 2009.<http://www.gt.se/Nyheter/1.1657684/lotta-groning-socialbidraget-ar-en-skuldfalla-
som-gor-att-man-fastnar-i-systemet#comments>

Johan Norberg, Fullständiga rättigheter, Ett försvar för de 21 första artiklarna i FN:s deklaration 
om de mänskliga rättigheterna, 1999.

Mona Sahlin, SVT Uppdrag Granskning, 2009.

Johan Norberg, En perfekt storm, 2009.

Wikipedia: Bittorrent, 2009. <http://sv.wikipedia.org/wiki/Bittorrent>

Daniel Ankarloo, Marknadsmyter, 2008. Till exempel: Tabell 10: ”Mått på ekonomisk ojämlikhet, 
HPI-2, utvalda länder och år”, på sidan 122. 

Johan Norberg, Världens Välfärd: Fyra decennier som förändrade planeten, Globaliseringsrådets  
rapport nr 1. 2007. 

Från demokrati till marknadsliberailsm:

Naomi Klein, ”Ryssland väljer 'pinochetalternativet' Lusteld på en ung demokrati”, Chock 
doktrinen, katastrofkapitalismens genombrott, 2007.

Björn Elmbrant, Hyperkapitalismen, 2001.

Göran Rosenberg, Friare kan ingen vara, Den amerikanska idén från Revolution till Reagan - och  
lite till, 2004. 

Wikipedia: ”Antites”, 2009, <http://sv.wikipedia.org/wiki/Antites>

Wikipedia: ”Romantiken”, 2009 <http://sv.wikipedia.org/wiki/Romantiken>

Wikipedia: ”Nationalism”, 2009 <http://sv.wikipedia.org/wiki/Nationalism>

Wikipedia: ”Legering”, 2009 <http://sv.wikipedia.org/wiki/Legering>

Spekulation för lånade pengar:

Ulf Perbo, ”Varför fick Sverige en depression i början på 90-talet?”, Ekonomisk Debatt 1999, årg 
27, nr 6.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Legering
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nationalism
http://sv.wikipedia.org/wiki/Romantiken
http://sv.wikipedia.org/wiki/Antites
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bittorrent
http://www.gt.se/Nyheter/1.1657684/lotta-groning-socialbidraget-ar-en-skuldfalla-som-gor-att-man-fastnar-i-systemet#comments
http://www.gt.se/Nyheter/1.1657684/lotta-groning-socialbidraget-ar-en-skuldfalla-som-gor-att-man-fastnar-i-systemet#comments
http://www.expressen.se/Nyheter/1.1657683/for-linnea-5-ar-en-pizza-lyxmat


Artikel på Wikipedia, ”Finanskrisen 1990-1994 i 
Sverige”. <http://sv.wikipedia.org/wiki/Finanskrisen_1990-1994_i_Sverige>

Jonas Söderström, ”Internet - en utopisk revolutionär väckelserörelse”, November 2001. 
<http://kornet.nu/revivalist.shtml>

Roy Andersson, Sånger från andra våningen, Svensk film från år 2000.

Aktiv Demokrati, ...direkt demokrati på dina villkor. <www.aktivdemokrati.se> 

Steve Shifferes, ”Internet key to Obama victory”, BBC NEWS, 12 June 2008. 

Gustav Fridolin, Blåsta, Nedskärningsåren som formade en generation, 2009.

Marianne Björklund, ”600 bilar i brand efter upplopp”, Dagens Nyheter, 
2005. <http://www.dn.se/nyheter/varlden/600-bilar-i-brand-efter-upplopp-1.407229>

Michael Winiarski, ”Kravaller väcker oro”, Dagens Nyheter, 2006. 
<http://www.dn.se/nyheter/varlden/kravaller-vacker-oro-1.682488>

Daniel Ankarloo, Marknadsmyter, 2008. Till exempel: Tabell 10: ”Mått på ekonomisk ojämlikhet, 
HPI-2, utvalda länder och år”, på sidan 122. 

KK, ”Vi blir sjuka av inkomstklyftor”, Aftonbladet, 2009. 
<http://www.aftonbladet.se/ledare/ekonomi/article4871287.ab>. Denna artikel hänvisar till Johny 
Munkhammars uttalande i P1.

MTV Cribs, <http://www.mtv.com/ontv/dyn/cribs/series.jhtml>.

Inequality.org, ”By The Numbers” <http://www.demos.org/inequality/numbers.cfm>.

STOCKHOLM TT, ”De rikaste rikare än vi trott”, 2007-12-
04. <http://www.e24.se/makro/sverige/artikel_127343.e24>

Statistiska Centralbyrån, <www.scb.se>

I.O.U.U.S.A The Movie, Film som handlar om USAs centralbank, och dess roll i att bygga upp 
landets skuld. <http://www.iousathemovie.com/>

Zeitgeist: Addenum, Film som kritiserar dagens centralbanksystem. 
<http://www.zeitgeistmovie.com/>

Boekonomi, ”Fastighetskrisen, fastighetsbubblan, fastighetskraschen”. Om orsakerna bakom 
fastighetskrisen på 90 talet. <http://www.boekonomi.se/fastighetskrisen.htm>

Johan Norberg, En Perfekt Storm, 2009. Redogörelse för några orsaker bakom USAs bolånekris.

Wikipedia, Myntfot, Beskrivning av guldmyntfotssystemet. 
<http://sv.wikipedia.org/wiki/Myntfot>.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Myntfot
http://www.boekonomi.se/fastighetskrisen.htm
http://www.zeitgeistmovie.com/
http://www.iousathemovie.com/
http://www.scb.se/
http://www.e24.se/makro/sverige/artikel_127343.e24
http://www.demos.org/inequality/numbers.cfm
http://www.mtv.com/ontv/dyn/cribs/series.jhtml
http://www.aftonbladet.se/ledare/ekonomi/article4871287.ab
http://www.dn.se/nyheter/varlden/kravaller-vacker-oro-1.682488
http://www.dn.se/nyheter/varlden/600-bilar-i-brand-efter-upplopp-1.407229
http://www.aktivdemokrati.se/
http://kornet.nu/revivalist.shtml
http://sv.wikipedia.org/wiki/Finanskrisen_1990-1994_i_Sverige


Susan Lee, ”It Really Is All Greenspan's 
Fault”, Forbes. <http://www.forbes.com/2009/04/02/greenspan-john-taylor-fed-rates-china-
opinions-columnists-housing-bubble.html>

Ronald Fagerfjäll, ”Kriser kommer, kriser går”, Neo, 2009.    

Johan Norberg, ”Imorgon kapitalism”, Neo, 2009.    

Inflation eller naturresursmonopol?

Inequality.org, ”By The Numbers” <http://www.demos.org/inequality/numbers.cfm>.

David Murdoch, ”Bolivia - Leasing the Rain”, Frontline World, Juni 2002. 
<http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/bolivia/thestory.html>

Barbara Ehrenreich, Barskrapad : konsten att hanka sig fram, 2003.

Viviane Forrester, Den ekonomiska terrorn, 1996.

Alan Chalmers, What Is This Thing Called Science? 1976.

Mark Thoma: ”Did Liberals Cause the Sub-Prime Crisis?”, Economist's View, April 
2008. <http://economistsview.typepad.com/economistsview/2008/04/did-liberals-ca.html>

Johan Norberg, Till världskapitalismens försvar, 2001.

Miguel Cervantes, Den snillrike riddaren Don Quijote av La Mancha, 1605-1615.

Johan Norberg, Stat, individ & marknad, sex skolor i samtida samhällsfilosofi, 2000.

Ingemar Nordin, Stat, individ & marknad, sex skolor i samtida samhällsfilosofi, 2000.

Objektivismen och Ayn Rand:

Wikipedia: ”Milton Friedman”. <http://en.wikipedia.org/wiki/Milton_Friedman>

Wikipedia: ”Objektivism”. <http://sv.wikipedia.org/wiki/Ayn_Rand>

Wikipedia: ”Ayn Rand”, 2009. <http://sv.wikipedia.org/wiki/Ayn_Rand>, 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Ayn_Rand>

Pro-Reason Quote Database:    ”When I see the city from my window - no, I don't feel how small 
I am - but I feel that if a war came to threaten this, I would throw myself into space, over the city, 
and protect these buildings with my body”.--- Ayn Rand. <http://quotes.rationalmind.net/>

Pro-Reason Quote Database:    ”The skyline of New York is a monument of a splendour that no 
pyramids or palaces will ever equal or approach”.--- Ayn Rand. <http://quotes.rationalmind.net/>

http://quotes.rationalmind.net/
http://quotes.rationalmind.net/
http://en.wikipedia.org/wiki/Ayn_Rand
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ayn_Rand
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ayn_Rand
http://en.wikipedia.org/wiki/Milton_Friedman
http://economistsview.typepad.com/economistsview/2008/04/did-liberals-ca.html
http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/bolivia/thestory.html
http://www.demos.org/inequality/numbers.cfm
http://www.forbes.com/2009/04/02/greenspan-john-taylor-fed-rates-china-opinions-columnists-housing-bubble.html
http://www.forbes.com/2009/04/02/greenspan-john-taylor-fed-rates-china-opinions-columnists-housing-bubble.html


Ayn Rand, Urkällan 1943.

Wikipedia: Homo economicus, 2009. <http://sv.wikipedia.org/wiki/The_economic_man> 

Richard Dawkins,    Darwins laddade idé, SVT Dokumentär, Producent: Jonathan Warne, 2009.

Richard Dawkins, The Selfish Gene, 1976.

Randall Parker, Children Show Empathy On Brain Scans, Future Pundit juli 13 2008. 
<http://www.futurepundit.com/archives/005359.html>

Tania Singer, Ben Seymour,John O’Doherty, Holger Kaube, Raymond J. Dolan,1 
ChrisD. Empathy for Pain Involves the Affective but not Sensory Components of Pain. Singer  
Science 2004. <http://www.socialbehavior.uzh.ch/singer/publications/Singer_Science_2004.pdf>

e! Science News, How mirror neurons allow us to learn and socialize by going through the motions 
in the head, December 19, 2008. 
<http://esciencenews.com/articles/2008/12/19/how.mirror.neurons.allow.us.learn.and.socialize.goin
g.through.motions.head>

Wikipedia: ”Bröderna Dahl”, Norsk TV serie, 1980, <http://sv.wikipedia.org/wiki/Bröderna_Dal>

The Ayn Rand Institute: ”Atlas Shrugged Tops Amazon’s Bestseller List”, 
2009. <http://www.aynrand.org/site/News2?page=NewsArticle&id=22869&news_iv_ctrl=1221>

Youtube: ”Ron Paul discusses Ayn Rand” <http://www.youtube.com/watch?v=MjwuGHPilwI>

Ayn Rand Institute: <http://www.aynrand.org/>

The Atlas Society: <http://www.objectivistcenter.org/>

Johan Norberg: ”Ayn Rand i urval”: johan norberg.net, 12 Januari 2009. 
<http://www.johannorberg.net/?page=home&blogpagenum=11>

Wikipedia: ”BioShock”, 2009. <http://en.wikipedia.org/wiki/BioShock>

Ken Levine: ”Rationalizing Rapture with BioShock's Ken Levine”, GameSpy, Juni 25, 
2007. <http://xbox360.gamespy.com/xbox-360/bioshock/799226p1.html>

Ken Levine: ”Ken Levine on BioShock: The Spoiler Interview”, Shacknews, Augusti 30, 
2007. <http://www.shacknews.com/featuredarticle.x?id=539>

IMDb: ”Atlas Shrugged”. <http://www.imdb.com/title/tt0480239/news>

Starpulse.com: ”Brad Pitt & Angelina Jolie To Star in 'Atlas Shrugged'”, 28:e april 2006.
 <http://www.starpulse.com/news/index.php/2006/04/28/brad_pitt_aamp_angelina_jolie_to_star_in
>

Ayn Rand: Förnuft, egoism, kapitalism och en romantisk livskänsla, Timbro 2005.

http://www.starpulse.com/news/index.php/2006/04/28/brad_pitt_aamp_angelina_jolie_to_star_in
http://www.imdb.com/title/tt0480239/news
http://www.shacknews.com/featuredarticle.x?id=539
http://xbox360.gamespy.com/xbox-360/bioshock/799226p1.html
http://en.wikipedia.org/wiki/BioShock
http://www.johannorberg.net/?page=home&blogpagenum=11
http://norberg.net/
http://www.objectivistcenter.org/
http://www.aynrand.org/
http://www.youtube.com/watch?v=MjwuGHPilwI
http://www.aynrand.org/site/News2?page=NewsArticle&id=22869&news_iv_ctrl=1221
http://sv.wikipedia.org/wiki/Br%C3%B6derna_Dal
http://esciencenews.com/articles/2008/12/19/how.mirror.neurons.allow.us.learn.and.socialize.going.through.motions.head
http://esciencenews.com/articles/2008/12/19/how.mirror.neurons.allow.us.learn.and.socialize.going.through.motions.head
http://www.socialbehavior.uzh.ch/singer/publications/Singer_Science_2004.pdf
http://www.futurepundit.com/archives/005359.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/The_economic_man


Mike Wallace, Ayn Rand, TV interview, NTA Telestudios 1959. 
<http://www.youtube.com/watch?v=7ukJiBZ8_4k>

Marknadsliberalismens allra heligaste:

BrainyQuote: ”Thomas Jefferson Quotes”. 
<http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/t/thomasjeff109181.html>

Ayn Rand: ”Man's Rights”, The Virtue Of Selfishness, 1964.

Douglas Rasmussen: ”Värdeliberalism: Neo-aristotelikerna”, sidan 209, stat, individ & marknad,  
sex skolor i samtida samhällsfilosofi, 2000.

Johan Norberg: ”Äganderätt - för de fattigas skull”, Till världskapitalismens försvar, 2001.

Ingemar Nordin: ”Rättighetsliberalism”, stat, individ & marknad, sex skolor i samtida  
samhällsfilosofi, 2000.

Johan Norberg: ”Vi fixar det”, Expressen 2007.<http://www.expressen.se/kultur/1.942656/vi-
fixar-det>

Wikipedia: ”Gold”, 2009. <http://en.wikipedia.org/wiki/Gold>

Wikipedia: ”Earth”, 2009. <http://en.wikipedia.org/wiki/Earth>

Wikipedia: ”Sweden”, 2009. <http://en.wikipedia.org/wiki/Sweden>

Naturresursdelning:

Wikipedia: ”Negative income tax”, 2009. <http://en.wikipedia.org/wiki/Negative_income_tax>

Wikipedia: ”Milton Friedman”, 2009. <http://en.wikipedia.org/wiki/Milton_Friedman>

[Milton Friedman: minst dåliga i jämförelse med välfärdsstat, minsta möjliga som människor kan 
överleva på]

Lasse Ekstrand, Den befriade tiden, om arbete och medborgarlön, 1995.

Wikipedia: ”Emissions trading”, 2009. <http://en.wikipedia.org/wiki/Emissions_trading>

Paul Cockshott, Allin Cottrell, Planhushållning och direktdemokrati, 2002.

Zeitgeist movemement: ”The Official Swedish Site”: <http://www.thezeitgeistmovement.se/>

IVA: Finansiering av tillväxt, Slutrapport från Finanspanelen i IVA-projektet 
<http://www.iva.se/upload/Verksamhet/Projekt/Samverkan/IVA-R%20455.pdf>

http://www.iva.se/upload/Verksamhet/Projekt/Samverkan/IVA-R%20455.pdf
http://www.thezeitgeistmovement.se/
http://en.wikipedia.org/wiki/Emissions_trading
http://en.wikipedia.org/wiki/Milton_Friedman
http://en.wikipedia.org/wiki/Negative_income_tax
http://en.wikipedia.org/wiki/Sweden
http://en.wikipedia.org/wiki/Earth
http://en.wikipedia.org/wiki/Gold
http://www.expressen.se/kultur/1.942656/vi-fixar-det
http://www.expressen.se/kultur/1.942656/vi-fixar-det
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/t/thomasjeff109181.html
http://www.youtube.com/watch?v=7ukJiBZ8_4k


Rune Andersson: Riskkapital ur EU:s strukturfonder. <http://www.fek.umu.se/~ai/uppsatser/Alm
%20Engstrom%20-%20Riskkapital%20ur%20EUs%20strukturfonder.pdf>

Eddie Pröckl, ”Volvoingenjörer arbetar gratis - för jobbens skull”, Ny Teknik, 10 oktober 2008. 
<http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/bilar/article426518.ece>

Daniel Pink, "Daniel Pink on the surprising science of motivation", TED, 25 augusti, 2009. 
Mänsklig motivation, 

Pengar är tid:

Peter Josep, Peter Joseph London Lecture Full July 25th 2009. <http://www.youtube.com/watch?
v=ODJDUpYFaHo&feature=player_embedded>

Johan Norberg, En Perfekt Storm, 2009. Redogörelse för några orsaker bakom USAs bolånekris.

Ferguson, Niall: The ascent of money: A financial history of the world, 2008.

Dr. Albert A. Bartlett, ”The Most IMPORTANT Video You'll Ever See” 
<http://www.youtube.com/watch?v=F-QA2rkpBSY>

W Paul Cockshott, Allin Cottrell, Planhushållning och direktdemokrati, 2002.

Wikipedia, ”Marxism”, 2009. <http://sv.wikipedia.org/wiki/Marxism>

Helhjärtad demokrati:

Sveriges Radio, ”Valskolk oroar EU-politikerna”, maj 2009. <http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?
programid=1630&artikel=2836853>

Christina Claesson, "Såna som jag kan aldrig bli statsminister", 
<http://www.christinaclaesson.se/credo.htm>

Wikipedia: ”FRA-lagen”, <http://sv.wikipedia.org/wiki/FRA-lagen>

Richard Alterman, David Kirsh, ”When two heads are better than one expert” 
<http://www.citeulike.org/group/1788/article/3124061>.

Jacob Weisberg, George W. Bushisms: The Slate Book of Accidental Wit and Wisdom of Our 43rd  
President, 2001.

Caroline Olsson, ”Littorin har examen från bluffuniversitet”. Aftonbladet, 2007-06-19. 
<http://www.aftonbladet.se/nyheter/article523530.ab>

Anders Isaksson, Den politiska adeln, 2006.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article523530.ab
http://www.citeulike.org/group/1788/article/3124061
http://sv.wikipedia.org/wiki/FRA-lagen
http://www.christinaclaesson.se/credo.htm
http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=1630&artikel=2836853
http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=1630&artikel=2836853
http://sv.wikipedia.org/wiki/Marxism
http://www.youtube.com/watch?v=F-QA2rkpBSY
http://www.youtube.com/watch?v=ODJDUpYFaHo&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=ODJDUpYFaHo&feature=player_embedded
http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/bilar/article426518.ece
http://www.fek.umu.se/~ai/uppsatser/Alm%20Engstrom%20-%20Riskkapital%20ur%20EUs%20strukturfonder.pdf
http://www.fek.umu.se/~ai/uppsatser/Alm%20Engstrom%20-%20Riskkapital%20ur%20EUs%20strukturfonder.pdf


Johan Norberg, Om Johan Norbergs anarkistparti. Till världskapitalismens försvar, 2001.

Rick Falkvinge, ”Demokrati del 2: Valsystem? Sakfrågepartier?” 
<http://rickfalkvinge.se/2008/03/17/demokrati-del-2-valsystem-sakfragepartier/>

[10 brev till en redaktion orsakar mediastorm]

Aktiv demokrati, ”...direkt demokrati på dina villkor” <http://www.aktivdemokrati.se/> 

Popvox.info, ”Demokrati 2.0” <http://popvox.se/>

Anna Caracolias, ”Om fem år kan vi rösta med 
mobilen”. <http://www.metro.se/2009/09/01/4210/om-fem-ar-kan-vi-rosta-med-
mobilen/index.xml>

Demoex, <http://demoex.net/>

Ovid Pacific Boyd, ”Differences in eDemocracy parties' eParticipation 
systems.” <http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1506601>

Göran Eriksson, Anders Bolling, "Persson sinkar EMU-omröstning", Dagens Nyheter. 
<http://www.dn.se:13024/nyheter/politik/persson-sinkar-emu-omrostning-1.120678>

Delningsliberalismens gryning:

Uppdrag granskning, "Framgångarna för den odlade laxen kan hota livet i havet", Sveriges 
Television, Februari 2009. <http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=106354&a=1454160&from=tipsa>

Liza Marklund, "Ni vill väl mer än att plundra?", Expressen, Juni 2009. 
<http://www.expressen.se/1.1621980>

TT, ”Koldioxidutsläppen minskar kraftigt”, Dagens Industri,    2009-09-22. <http://di.se/Nyheter/?
page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3FO%3DRSS%26ArticleId
%3D2009%255C09%255C22%255C353658>

http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3FO%3DRSS%26ArticleId%3D2009%255C09%255C22%255C353658
http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3FO%3DRSS%26ArticleId%3D2009%255C09%255C22%255C353658
http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3FO%3DRSS%26ArticleId%3D2009%255C09%255C22%255C353658
http://www.expressen.se/1.1621980
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=106354&a=1454160&from=tipsa
http://www.dn.se:13024/nyheter/politik/persson-sinkar-emu-omrostning-1.120678
http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1506601
http://demoex.net/
http://www.metro.se/2009/09/01/4210/om-fem-ar-kan-vi-rosta-med-mobilen/index.xml
http://www.metro.se/2009/09/01/4210/om-fem-ar-kan-vi-rosta-med-mobilen/index.xml
http://popvox.se/
http://www.aktivdemokrati.se/
http://rickfalkvinge.se/2008/03/17/demokrati-del-2-valsystem-sakfragepartier/

	Titel: 
	Datum:
	Författare och upphovsrättsinnehavare: 
	Om den här distributionen:
	Kontakt:
	Blogg:
	Innehåll
	Inledning
	Från demokrati till marknadsliberalism
	Kalla krigets slut

	Krissamhället
	Strandade förhoppningar
	Ojämlika människor vågar!
	Spekulation för lånade pengar
	Marknadsliberalismen och centralbankerna

	Inflation eller naturresursmonopol
	Ojämlikhetens slutdestination
	Vem äger regnet?
	Räcker 30 miljoner kungar?
	Mot ökad ojämlikhet?
	Utan återvändo
	Den tunga bevisbördan
	Drömmen om det oändliga kapitalet
	Den bittra medicinen
	Anpassning till icke-existens?
	Åka till mars eller rädda planeten?

	Objektivismen och Ayn Rand
	Hon reste till frihetens land
	Ayn Rands verk
	Ayn Rand på kollisionskurs med det mesta
	Objektivismens utbredning
	Dubbeltänk
	Marknadsliberalismens mål

	Marknadsliberalismens allra heligaste
	Äganderätten
	Ingen eller alla

	Naturresursdelning
	Skatt på naturresurser och medborgarlön
	Naturresursväxlar
	Avskaffandet av extrem ojämlikhet
	Att lägga i en högre växel
	Alla blir vinnare på teknik
	Venusprojektet

	Pengar är tid
	Ett hopp om förändring
	Den anonyma stadsmakten
	Hela havet stormar, för vuxna
	Explosiv tillväxt
	Individualiserad räntefri monitärism
	En fullständigt monitärt system
	Arbetsväxlar
	Ett hopp om frihet från centralbankernas räntor

	Helhjärtad demokrati
	I väntan på global demokrati
	Avståndet till makten
	Representant eller förmyndare?
	Diktatur är egentligen det bästa
	Valsedelns makt
	Varför ens ge politikerna möjligheten
	Varje persons rätt att representera sig själv
	Liberalt och socialt motstånd
	Omvänd dagordning
	Demokratins språk

	Delningsliberalismens gryning
	En värld inför många utmaningar
	En ny politisk kompassriktning
	Min förhoppning

	Tre korta

