
I det moderna systemet har pengar tre 
funktioner (minst):

• Betalningsmedel 

• Värde lagring 
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• Värde lagring 

• Värderingssystem/måttstock



Pengarnas tre funktioner

• Dagens pengar har fler funktioner samtidigt. De ska
fungera som betalningsmedel, värdelagring samt
värderingssystem/måttstock.

• Problem med systemet är bl.a att det saknas
värdebas för pengarna idag det är ej kopplat till guld
eller annat reellt. 

Text till kort 1

värdebas för pengarna idag det är ej kopplat till guld
eller annat reellt. 

• Penningmängden har vi inte kontroll över. (Den 
bestäms av bankerna.) Riksbanken har endast
reporäntan som styrmedel.

• Som värdelagring är systemet bristfälligt – förutom
att värdebas saknas äter inflation upp värdet.



Pengar skapas 
som skuld  när 
”banklån” 
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”banklån” 
beviljas

… om politikerna förstod hur 
systemet fungerade skulle 
kanske lagarna skrivas om.



Pengar skapas som skuld  när banklån beviljas

• - Säg att jag går till en bank och vill ”låna” en miljon dollar. Den 
felaktiga versionen låter så här: Igår satte några kunder in 1,2 
miljoner dollar, alltså har banken 1 miljon dollar som den kan 
låna ut till mig. 

• Så funkar det inte. Det som händer, och jag vet det eftersom 

Text till kort  2

• Så funkar det inte. Det som händer, och jag vet det eftersom 
jag själv jobbade på bank i fem år, är att banken först bedömer 
mig som kund och det avgör om de beviljar lånet. Lånet skapas 
sedan som en tillgång i bankens balansräkning, och i precis 
samma ögonblick som en skuld i balansräkningen i form av 
pengar på mitt konto. Ur tomma intet. Det är bara tryckningar 
på tangenter. Men dessa helt nya pengar på kontot motsvarar 
köpkraft. Jag kan använda dem för att köpa saker



Sedlar och mynt skapar inkomster till staten 

PENNINGSYSTEMET 3



• Endast en liten del av pengar är mynt idag. Digital pengar 
kräver inte seigniorage. Det vill många ändra på, även JAK, 
delvis på grund av att statens inkomst uteblir.

• Seigniorage, myntvinst eller slagskatt, är en del av
en centralbanks vinst som kommer från rätten att ge
ut sedlar och mynt, genom att dessa egentligen är en 

Text till kort 3

ut sedlar och mynt, genom att dessa egentligen är en 
form av skuldsedel som staten är skyldig att lösa in. 
Cirkulerande sedlar och mynt är därmed egentligen ett
stort, i princip räntefritt, lån till banken. Centralbanken
använder sedan dessa pengar och låter förränta dem på
marknaden, genom att köpa tillgångar
som aktier, obligationer och annat.
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Fastighetspriserna fjärmar sig från realekonomin

• Villapriserna har sjunkit på flera håll i landet sedan 2008. I närmare åttio 
kommuner är husen mindre värda i dag än för sex år sedan.  

• Mäklarstatistik har undersökt villapriserna i samtliga Sveriges kommuner sedan 
2008. Totalt ingår 166 kommuner i undersökningen, sedan mindre kommuner 
med för få försäljningar rensats bort ur statistiken.

• Undersökningen visar att priserna fallit i 35 kommuner sedan 2008. Störst är 

Text till kort 4

• Undersökningen visar att priserna fallit i 35 kommuner sedan 2008. Störst är 
nedgången i Hagfors, där huspriserna fallit med 15 procent de senaste sex åren. 
Även i Arboga, Simrishamn, Karlskoga och Sandviken har villapriserna gått ned.

• Konsumentprisindex, KPI, steg med 6 procent under perioden. Det var en 
snabbare ökning än villapriserna i 78 av de undersökta kommunerna.

• Spridningen visar hur klyftorna växer. Penningekonomin fjärmar sig från 
realekonomin. Dock om matpriserna stiger är en tomt där man kan odla mat värt 
mycket.
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KPI

• KPI = konsumentprisindex. Diagrammet visar 
ökningen  för olika delar av ekonomin sedan 1975.

• Huspriserna skenar i vår starkt urbaniserade land. 
Vi får mer disponibel inkomst per person men vi 
tvingas spendera desto mer på boende.

Text till kort 5

tvingas spendera desto mer på boende.

• Folk har i praktiken mindre att spendera och 
tillväxtekonomin hålls tillbaka

• Bubblan spricker när ekonomin slutar växa till 
exempel p.g.a dyr olja.
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Anställda får inte del av produktivitetsökningen

• Generellt har lönerna inte följt med 
produktivitetsökningen. Gäller även Sverige.

• Mindre pengar att spendera betyder mindre 
konsumtion* och därmed färre jobb

Text till kort 6

konsumtion* och därmed färre jobb

• Lönespridningen har dock ökat.

*Vi menar inte att konsumtion är bra i sig
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Växande ekonomi kräver billig olja

• Överallt där oljan inte ökat har GDP ökningen 
minskat.

• Höga oljepriser stoppar ekonomisk tillväxt. Ju  
tidigare vi ställer om till en ekonomi som är 

Text till kort 7

tidigare vi ställer om till en ekonomi som är 
icke beroende av olja desto bättre.



PENNINGSYSTEMET 8



Skulderna växer fortare än produktiviteten

• Eftersom varje skuld kräver ränta borde 
skulderna  inte växa fortare än ekonomin 
generellt, om räntan ska kunna betalas 
tillbaka.

Text till kort 8

tillbaka.

• Skulder som inte kan betalas kommer inte att 
betalas.

• VI närmar oss en skuldmättnad där ekonomin 
inte kan öka 
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Pengar skapas av banker

• Som skuld. De lämnar alltså inte ifrån sig något 
av värde

• Lagligt framgår detta av regeringsformen 9 
kap. §14. Pengar i annat än sedel och mynt 

Text till kort 9

kap. §14. Pengar i annat än sedel och mynt 
skapas enligt lag står det. Men lagen har aldrig 
skrivits. Med politikernas goda vilja forsätter  
bankerna utan reglering.
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Hus priserna tappar kontakt med verklighet

• Alla behöver någonstans att bo. Det är orimligt
att medborgarna bjuder över varandra så att
huspriser trissas upp långt över vad det skulle
kosta att bygga nytt.

Text till kort 10

kosta att bygga nytt.

• Varje individ således blir belagd med  skuld de 
inte kan betala tillbaka under deras livstid.



PENNINGSYSTEMET 11

Tillväxt betyder inte mer till alla



Trots tillväxt löses inte problemen

• Även med ekonomiskt tillväxt ser vi inte en 
minskning av arbetslöshet eller klyftor. Vi ser 
istället en förflyttning av pengar från de 
mindre välbeställda till de rika.

Text till kort 11

mindre välbeställda till de rika.



Medborgare

Verksamheter

Medborgare
Månadsvis

350 Miljarder 
SEK

Tillgänglig
1700 MSEK Tillgångar

4000 M
SEK
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BANK

Verksamheter

Regering

Kommuner



Penningsystemet som badkar

• Varje månad töms en liten del av varje 
medborgares ”badkar” av pengar som går till de 
underliggande kar med företag, myndigheter mm.

• Nästa månad fylls medborgarnas badkar igen med 
pengar från dessa organisationer och det hela 

Text till kort 12

pengar från dessa organisationer och det hela 
börjar om.

• Bankerna fylla på genom att bevilja lån, och 
tömmer genom att lånen återbetalas. OBS! att när 
man köper hus räknas det som tillgång och är inte 
en del av det flytande. Det ligger fast i botten av 
badkaret så att säga.
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Det som talar för att Sveriges ekonomi inte är 
oberoende  av olja

• Sverige är ett transportberoende land. Med 
ökad BNP ökar transporterna samt även 
oljeanvändningen

Text till kort 13

oljeanvändningen
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Vad betyder det att fastighetspriserna ökar

• Köpare bjuder över varandra. Räntan på den lånade
skulden går till bankerna. Detta ökar BNP men har
inget med den reala ekonomin att göra. I oros tider 
söker sig pengar till ny områden. Det skapas   s.k. 
bubblor även på börsen. Pengar tapper funktionen 

Text till kort 14

bubblor även på börsen. Pengar tapper funktionen 
som värderingssystem/måttstock.


