
  

Diskussion kring långsiktigt 
hållbar valuta

1. Presentation av mig och beskrivning av C-uppsatsen (Syfte)

2. Vad har jag skrivit så här långt? (bakgrund, kunskapsteoretisk 
utgångspunkt, definition på hållbar utveckling)

3. Är den svenska kronan långsiktigt hållbar? (egna synpunkter + 
allmän diskussion)

4. Hur ser en långsiktigt hållbar valuta ut? (egna synpunkter + 
allmän diskussion)



  

Kunskapsteoretiska utgångspunkter

Atomism         ⇔ Holism

   Mekanism ⇔ Kaosteorier, Evolution

Universalism ⇔ Kontextualism

Objektivism ⇔ Subjektivism

Monism ⇔ Pluralism

Holon = namn på en helhet som samtidigt är en del av en annan överordnad 
helhet (Koestler)

Världens alla ting och processer kan således beskrivas i termer av holoner. Dessa holoner kan vara 
individuella (t.ex. enskilda organismer eller atomer) eller sociala (t.ex. ett ekosystem eller en 
kristall i en bergart).

Holoner uppvisar fyra grundläggande förmågor; självbevarande, självanpassning, 
självöverskridande och självupplösning. Som helhet förmår holonen alltså fasthålla sitt eget 
mönster, men som en del i en större helhet måste den samtidigt anpassa sig till denna helhet. Detta 
kallar Wilber holonens handlingsförmåga respektive gemenskap, bådadera liksom balansen mellan 
dem är lika nödvändiga. ”Det är svårt att vara holon – och ändå är allt i världen det.”



  

En definition på långsiktigt hållbar 
utveckling

Långsiktig hållbar utveckling för mänskliga samhällen förutsätter:

A) att den solfångande ytan behandlas som den 
slutgiltigt begränsande resursen för energi.

B) att skalan i varje delsystem anpassas till den 
överordnade strukturens kapacitet att underhålla det.

C) att autokatalytiska processer motverkas för att 
kunna dämpa de svängningar som orsakas av de försörjande 
energipulserna.

D) att de begränsande resurserna fördelas så jämnt 
som möjligt mellan individerna i systemet.



  

Är den svenska kronan långsiktigt hållbar?
Penningmängden är troligen inget problem i sig eftersom inflationen mer eller 
mindre justerar för pengarnas tillväxt.

Privata vinster i utgivningen betalas med samhällskostnader i inflationen.

Den privata utgivningen bygger på allt större skuldsättning (kredit i stället för 
”riktiga” pengar). Människor blir mer och mer beroende.

Systemet leder till ojämn och ”orättvis” fördelning av resurser och makt.

Ingen demokratisk styrning av pengarna.

Pengar blir inte bara ett bytesmedel, utan även ett medel för att lagra värden. 
Därmed blir de också ett medel för spekulation, vilket ger lägre cirkulation i form av 
bytesmedel.

Ju högre värdebeständighet, desto ojämnare utbyte mellan det finansiella kapitalet 
och övriga kapitalformer.

Lagar och synsätt leder till individuellt ansvar framför samhällsansvar, kortsiktighet 
framför långsiktighet, konsumtion framför hushållning.



  

Hur ser en långsiktigt hållbar valuta ut?

olika stadier i samhällsutvecklingen kräver olika sorters 
valutasystem

den långsiktigt hållbara valutan finns inte, men däremot det 
långsiktigt hållbara valutasystemet

valuta som backas upp av överenskommelser är fördelaktigare än 
valuta som backas upp av materiella värden

demokratisk utgivning och kontroll av pengar är ur alla synpunkter 
bättre än privat utgivning och kontroll

för att passa in i det ekologiska systemet måste valutans 
beständighet anpassas efter de levande resursernas beständighet

en hållbar valuta är beroende av en regeletik kring användandet 
av valutan


